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Мета і задачі дисципліни 
  Мета дисципліни: ознайомити студентів з основами менеджменту, показати 
роль різних шкіл, теорій соціального управління, організаційних структур 
соціальних служб, висвітлити функції управління соціальною роботою на різних 
рівнях, методи адміністрування, сформувати знання в галузі управління 
персоналом. Оволодіння теорією, методологією і механізмом соціального 
управління дозволить майбутнім фахівцям з соціальної роботи вести 
організаційно-управлінську та адміністративну роботу в різних організаціях 
системи соціального захисту населення. 
Задачі дисципліни: 
1. опанувати систему знань з основ менеджменту; 
2. знати функції соціального управління, принципи побудови і функціонування 
соціальної організації, мотиваційні теорії трудової діяльності; 
3. вміти застосовувати відомі стилі керівництва у відповідній ситуації, способи 
вирішення конфліктів; 
4. вміти організовувати і координувати соціальну роботу з різними категоріями 
громадян; 
5. вміти управляти трудовими ресурсами. 

В Тематика дисципліни 
 ЗМ 1. Зміст та ознаки адміністрування в управлінні організацією 

ЗМ 2. Методи та процеси адміністративного управління та апарат управління   
ЗМІ 3. Діагностичне дослідження стану системи адміністративного управління. 
ЗМ 4. Технології  адміністративної діяльності 
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Поточні контрольні опитування, модульні контрольні роботи, індивідуальні 
завдання, залік 

D Компетентності 



 Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 
публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 
умов і вимог. 
ЗК 10 Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані 
рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних 
норм. 
СК 1 Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та 
організацій різних форм власності. 
СК 6 Здатність самостійно готувати нормативно-правові акти, аналітичні 
довідки, пропозиції, доповіді. 
СК 7 Здатність надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних 
рівнях публічного управління та адміністрування. 

Е Основні результати навчання 
 РН 3 Знати та уміти використовувати нормативно-правові акти, що регулюють 

сферу публічного управління та адміністрування. 
РН 4 Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й 
нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї 
професійної компетенції. 
РН 6 Використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, 
ризиками, проектами, змінами, якістю. 
РН 8 Уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а також 
міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та 
загально-організаційних структур. 
РН 14 Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного управління 
та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних 
норм. 
РН 18 Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та впровадження 
кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічного 
управління та організацій. 
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