
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

Кафедра управління 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни 

 

«МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» 

 

курс 4 

 

Галузь знань – 1301 Соціальне забезпечення 

 

Напрям підготовки: 6.130102 – Соціальна робота 

 

Форма проведення письмово 

 

Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 

 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

Критерії оцінювання:  

 

15 балів - письмова відповідь на 1 питання,  

 

15 балів – письмова відповідь на 2 питання,  

 

10 балів – вирішення ситуаційного завдання 

 

Перелік допоміжних матеріалів: – 

 

Орієнтований перелік питань: 

 

1. Розкрийте поняття менеджменту соціальної роботи, його місце в системі 

соціальної роботи,  об’єкти і суб’єкти. 

2. Визначте основні функції управління соціальною роботою. 

3. Визначте принципи управління соціальною роботою. 

4. Дайте загальну характеристику етапів розвитку менеджменту як 

науки. 

5. Визначте внесок Ф.Тейлора і А.Файоля у розвиток менеджменту. 

6. Розкрийте причини появи, сутність і значення «школи людських 

відносин». 

7. Сформулюйте поняття «менеджер», визначте основні якості 

менеджера. 

8. Дайте характеристику рівнів менеджменту соціальної роботи. 

9. Розкрийте сутність планування соціальної роботи. 



10. Дайте загальну характеристику системи стратегічного 

управління соціальною роботою.. 

11. Визначте вимоги до планування соціальної роботи. 

12. Здійсніть класифікацію цілей організації. 

13. Розкрийте сутність стратегії організації та процес її розробки. 

14. Розкрийте сутність «управління за цілями». 

15. Сформулюйте поняття «дерева цілей» та основні вимоги до його 

побудови. 

16. Охарактеризуйте сутність організації як функції менеджменту. 

17. Сформулюйте поняття організаційної структури та її ознаки. 

18. Охарактеризуйте лінійну організаційну структуру. 

19. Розкрийте сутність функціональної організаційної структури. 

20. Розкрийте сутність лінійно-функціональної організаційної 

структури.  

21. Охарактеризуйте дивізіональну організаційну структуру. 

22. Охарактеризуйте мотивацію як функцію менеджменту. 

23. Визначте умови ефективності стимулювання працівників. 

24. Визначте основні концепції мотивації та особливості їх 

застосування у соціальній роботі.      

25. Охарактеризуйте типи трудової мотивації соціальнних 

працівників. 

26. Дайте загальну характеристику потреб, назвіть змістовні й 

процесні теорії потреб. 

27. Розкрийте теорію ієрархії потреб А.Маслоу. 

28.  Розкрийте теорію К.Альдерфера. 

29. Розкрийте теорію потреб Д. Мак-Клеланда.  

30. Розкрийте теорію трудової мотивації Ф.Герцберга. 

31. Розкрийте «теорію очікувань» В.Врума. 

32. Розкрийте «теорію справедливості» С. Адамса. 

33. Розкрийте модель Портера-Лоулера. 

34. Розкрийте сутність і принципи контролю як функції управління. 

35. Дайте визначення процесу контролю та охарактеризуйте його 

етапи. 

36. Охарактеризуйте кваліметричний підхід до виміру й оцінки 

результатів соціальної роботи. 

37. Визначте критерії ефективного контролю в соціальній роботі. 

38. Визначте етапи комунікації. 

39. Сформулюйте поняття каналу комунікації і фактори, що 

впливають на його вибір. 

40. Визначте фактори, що обмежують комунікації. 

41. Розкрийте поняття "управлінське рішення" та етапи прийняття 

управлінського рішення. 

42. Дайте характеристику моделей прийняття рішень.  



43. Розкрийте зміст моделі Ріка Роскіна. 

44. Розкрийте зміст методів колективного творчого пошуку 

альтернатив («мозковий штурм», «конференція ідей», «колективний 

блокнот»). 

45. Визначте співвідношення понять «керівник» і «лідер», розкрийте 

поняття «повноваження», «вплив», «влада». 

46. Дайте характеристику автократичного стилю керування, 

визначте його переваги та недоліки. 

47. Дайте характеристику демократичного стилю керування, 

визначте його переваги та недоліки. 

48.  Розкрийте значення соціального працівника як базового 

елементу персоналу соціальної сфери. 

49. Охарактеризуйте основні структурні елементи системи 

управління персоналом соціально-педагогічної сфери.                             

50. Дайте визначення поняття культури організації, її основні 

характеристики. 
 

 

 

 

                                             

 

 


