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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Теорія соціальної роботи є базовою і ключовою дисципліною в 
підготовці спеціалістів з соціальної роботи. Деякі аспекти теорії со-
ціальної роботи висвітлюються і в інших курсах, серед них — “Вступ 
до спеціальності”, “Соціальна політика”, “Історія соціальної роботи” 
тощо. Особливістю курсу “Теорія соціальної роботи” є її інтеграцій-
ний і аналітичний характер, його освоєння студентами передбачає 
вивчення цілого комплексу інших дисциплін, що входять до системи 
підготовки спеціаліста з соціальної роботи.

Мета курсу — ознайомити студентів з генезою виникнення та роз-
витку соціальної роботи як особливої сфери діяльності людини, нау-
кової галузі, навчальної дисципліни, використовуючи системний під-
хід. Основними завданнями цього курсу є підвищення теоретичного 
розуміння сутності соціальної роботи та її суспільного значення.

Для ефективного досягнення цілей і завдань курсу пропонуєть-
ся система форм роботи, що охоплює проведення лекцій, семінарів і 
практичних занять, написання студентами контрольних робіт.
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НАВчАЛЬНО-темАтИчНИй  ПЛАН  
вивчення дисципліни 

“теОріЯ СОціАЛЬНОї рОбОтИ”

№ 
пор.

Назва теми

1 Соціальна робота, її сутність і роль у сучасному 
українському суспільстві

2 Предмет соціальної роботи. Структура і завдання курсуі
3 Морально-гуманістичні витоки соціальної роботи
4 Генеза соціальної роботи у вітчизняній теорії та практиці
5 Взаємозв’язок соціальної роботи з іншими галузями 

суспільної практики
6 Основні теорії соціальної роботи
7 Природа, сутність, зміст і форма соціальної роботи
8 Теоретичний аналіз системи соціальної роботи
9 Структура і механізм функціонування системи соціальної 

роботи
10 Види та напрями соціальної роботи
11 Принципи та методи соціальної роботи
12 Структура та функції органів соціальної роботи в Україні

ПрОГрАмНИй  мАтеріАЛ 
до вивчення дисципліни 

“теОріЯ  СОціАЛЬНОї  рОбОтИ”

 тема 1. Соціальна робота, її сутність і роль у сучасному 
українському суспільстві

Конституція України про характер Української держави. Кризові 
явища та процеси в українському суспільстві. Організація соціально-
го захисту різних категорій населення.

Значення соціальної політики держави в забезпеченні прав і сво-
бод громадян, задоволення їхніх основних потреб та інтересів.
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Сутність соціальної роботи в нашій країні, її суспільне значення, 
особливості.

Література [1; 12; 13; 15; 20; 24; 27; 30–32; 39; 41]

тема 2. Предмет соціальної роботи. Структура і завдання 
курсу

Інституалізація науки про соціальну роботу, взаємодія суспільних 
запитів і теоретичних пошуків у цьому процесі. Сутність поняття “со-
ціальна робота”. Об’єкт і суб’єкт соціальної роботи. Функції та прин-
ципи соціальної роботи.

Теоретико-методологічна основа і місце соціальної роботи серед 
інших наук.

Соціальна робота як наукова галузь і навчальна дисципліна, її 
зміст, структура, методичні особливості.

Література [1; 10; 18; 19; 21; 28; 33; 34; 40]

тема 3. морально-гуманістичні витоки соціальної роботи
Гуманізм, його історично мінливий характер. Особливості цьо-

го культурницького руху епохи Відродження і Просвітництва. 
Світоглядний, моральний і правовий аспекти гуманізму. Роль де-
ржави і соціальних служб у його забезпеченні. Розширення сфери 
моральної свободи в регулюванні відносин між людьми за сучас-
них умов.

Егоїзм і альтруїзм як протилежні принципи поведінки людей. Мо-
рально-етичний аспект соціальної роботи.

Література [2; 16; 17; 30–32; 35]

тема 4. Генеза соціальної роботи у вітчизняній теорії  
та практиці

Соціокультурне підґрунтя виникнення соціальної роботи в Ук-
раїні. Історичні корені й традиції благодійництва в Україні. Культур-
но-історичні передумови зародження і розвитку благодійництва в 
Україні. Соціальне піклування за часів Київській Русі. Благочинна 
роль Православної церкви.

Соціальний устрій та опікування немічними в Козацькій республіці.
Благодійні функції української громади. Роль народних традицій 

і звичаїв у регулюванні суспільних відносин, розв’язання соціальних 
проблем.
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Зародження руху сестер милосердя, виникнення і діяльність това-
риства Червоного Хреста та інших громадських благочинних органі-
зацій у нашій країні.

Соціальна робота як наукова галузь: становлення в Україні.
Вітчизняні теорії соціальної роботи: парадигми допомоги. Харак-

теристика архаїчної конфесійної, державної, громадсько-державної, 
соціальної, професійної парадигм. 

Література [2; 21; 30–33]

тема 5. Взаємозв’язок соціальної роботи з іншими галузями 
суспільної практики

Перехідний етап у житті українського суспільства, його реформу-
вання, пошуки шляхів стабілізації та оптимального розвитку на пра-
вових цивілізованих засадах.

Зміст і спрямованість соціальної політики держави, її роль у гар-
монізації суспільних відносин.

Основні соціальні проблеми в Україні, їх політична й економічна 
обумовленість і відповідні засоби розв’язання.

Місце і роль соціальної роботи в реалізації соціальної політики 
Української держави.

Література [8; 10; 24; 27; 29; 36; 39–41]

тема 6. Основні теорії соціальної роботи
Сучасні теорії соціальної роботи: від позитивізму до постмодер-

нізму. Класифікація теорій соціальної роботи. Теорія індивідуальної, 
групової, общинної соціальної роботи. Теорія соціального адміністру-
вання та планування соціальної роботи.

Психолого-орієнтовні теорії соціальної роботи: психодинамічна 
екзистенціональна, гуманістична, теорія кризового втручання. 

Соціолого-орієнтовні теорії соціальної роботи: системна теорія, 
системно-екологічна, соціально-радикальна, марксистська теорії.

Комплексно-орієнтовні теорії соціальної роботи: рольова, соціаль-
но-педагогічна, когнітивна.

Постмодерністські погляди на соціальну роботу: рефлексивно-терапев-
тичні, соціалістично-позитивістські, індивідуалістично-реформістські.

Соціалізаційні та адаптивні процеси в соціальній роботі. Адаптив-
но-соціалізаційна теорія соціальної роботи.

Література [1–3; 18; 33; 35; 38]
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тема 7. Природа, сутність, зміст і форма соціальної роботи
Діяльнісна природа соціальної роботи. Основні підходи до визна-

чення соціальної роботи за ознакою теоретичної та практичної діяль-
ності. 

Сутність соціальної роботи. Зміст соціальної роботи. 
Форма соціальної роботи та її види: морфологічна і процесуальна.

Література [23; 33; 34]

тема 8. теоретичний аналіз системи соціальної роботи.
Історичний аналіз використання ідеї системності в соціальній ро-

боті. Світоглядна платформа розбудови системи соціальної роботи. 
Елементи системи соціальної роботи. Особистість людини як су-

купність її вітальних і соціальних потреб. Громадянське суспільство 
або соціальні спільноти: народ, нація, етнос, колектив, група, сім’я. 
Кадри соціальної роботи. Технологія соціальної роботи. Матеріал 
задоволення потреб людини (поживна речовина, енергія та інформа-
ція) та його грошова форма. Соціальна інфраструктура. Орган управ-
ління системою соціальної роботи. Нормативна база. Канали комуні-
кації, що пов’язують елементи системи між собою.

Література [4–6; 8; 9; 14; 22; 23; 25; 26; 37; 42; 43]

тема 9. Структура і механізм функціонування системи 
соціальної роботи

Структура системи соціальної роботи. Етапи соціального процесу. 
Модель системи соціальної роботи або видового організму. Внутріш-
ні та зовнішні зв’язки системи соціальної роботи.

Механізм функціонування та розвитку системи соціальної роботи.
Література [9; 23; 25; 26; 33; 39; 42]

тема 10. Види та напрями соціальної роботи
Види соціальної роботи — соціальне обслуговування, соціальний 

супровід, соціальна профілактика, соціальна реабілітація.
Напрями соціальної роботи. Стратегія подолання бідності в Ук-

раїні. Основні шляхи подолання бідності. Оцінка рівня та масштабів 
бідності населення в Україні. Етапи реалізації Стратегії. Збільшення 
доходів від трудової діяльності. Соціальне страхування як спосіб за-
хисту особи від втрат доходу. Запровадження консолідованої системи 
адресної допомоги та соціальних послуг. Соціальна підтримка осіб з 
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обмеженими фізичними можливостями. Соціальна підтримка сімей з 
дітьми та дітей, позбавлених батьківського піклування. Поліпшення 
житлових умов соціально вразливих верств населення. Моніторинг 
реалізації стратегічних напрямів подолання бідності.

Література [1; 7; 10; 12; 13; 40]

тема 11. Принципи та методи соціальної роботи
Роль принципів соціальної роботи в забезпеченні науковості й 

ефективності соціальної роботи як цілісного механізму, їх групування 
(на соціально-політичні, організаційні, психолого-педагогічні), зміст 
основних принципів (гуманізму, демократизму, законності, компетент-
ності, єдності повноважень і відповідальності, комплексного підходу, 
цілеспрямованості, стимулювання, контролю і перевірки та ін.).

Сутність методів соціальної роботи (соціально-економічних, ор-
ганізаційно-розпорядчих, психолого-педагогічних), їх характерис-
тика, взаємозв’язок і творче використання для досягнення спільних 
цілей і завдань соціальної роботи.

Література [10; 28; 30–35; 40]

тема 12. Структура та функції органів соціальної роботи 
в Україні

Становлення і розвиток системи соціального захисту населення, її 
зв’язок з політичними, економічними, соціальними процесами в сус-
пільстві.

Структура державних органів соціальної роботи, їх багаторівневий 
характер, провідна роль у загальній системі соціального захисту населення.

Положення про обласне і районне управління соціального захисту 
населення.

Специфіка діяльності громадських, приватних, змішаних струк-
тур, що займаються соціальною допомогою населенню.

Взаємозв’язок основних суб’єктів соціальної роботи (міністерств 
соціального захисту, праці, сім’ї та молоді, охорони здоров’я, освіти, 
внутрішніх справ та ін., їх регіональних і місцевих органів, трудових 
колективів, благодійних організацій тощо).

Література [1; 4; 30–35; 39]
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ПИтАННЯ ДЛЯ САмОКОНтрОЛЮ

 1. Конституція України про характер Української держави. 
 2. Характеристика кризових явищ і процесів у сучасному українсь-

кому суспільстві. 
 3. Організація соціального захисту різних верств населення.
 4. Значення соціальної політики держави в забезпеченні прав і сво-

бод громадян, задоволення їхніх основних потреб та інтересів.
 5. Сутність соціальної роботи в Україні, її суспільне значення, особ-

ливості.
 6. Предмет соціальної роботи.
 7. Інституалізація науки про соціальну роботу, взаємодія суспіль-

них запитів і теоретичних пошуків у цьому процесі. 
 8. Сутність поняття “соціальна робота”. 
 9. Об’єкт і суб’єкт соціальної роботи. 
10. Функції соціальної роботи.
11. Теоретико-методологічна основа і місце соціальної роботи серед 

інших наук.
12. Характеристика соціальної роботи як наукової галузі.
13. Соціальна робота як навчальна дисципліна, її зміст, структура, 

методичні особливості.
14. Морально-гуманістичні витоки соціальної роботи.
15. Гуманізм, його історично мінливий характер. 
16. Особливості гуманізму епохи Відродження і Просвітництва. 
17. Світоглядний, моральний і правовий аспекти гуманізму. 
18. Роль держави і соціальних служб у забезпеченні гуманізму.
19. Розширення сфери моральної свободи в регулюванні відносин 

між людьми за сучасних умов.
20. Егоїзм і альтруїзм як протилежні принципи поведінки людей.
21. Морально-етичний аспект соціальної роботи.
22. Соціокультурне підґрунтя виникнення соціальної роботи в Ук-

раїні. 
23. Історичні корені й традиції благодійництва в Україні. 
24. Культурно-історичні передумови зародження і розвитку благо-

дійництва в нашій країні. 
25. Соціальне піклування за часів Київської Русі. 
26. Благочинна роль Православної церкви.
27. Соціальний устрій та опікування немічними в Козацькій респуб-

ліці.
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28. Благодійні функції української громади. 
29. Роль народних традицій і звичаїв у регулюванні суспільних від-

носин, розв’язання соціальних проблем.
30. Зародження руху сестер милосердя, виникнення і діяльність то-

вариства Червоного Хреста та інших громадських благочинних 
організацій в Україні.

31. Соціальна робота як наукова галузь: становлення в Україні.
32. Вітчизняні теорії соціальної роботи: парадигми допомоги. 
33. Характеристика архаїчної конфесійної, державної, громадсько-

державної, соціальної, професійної парадигм. 
34. Зміст і спрямованість соціальної політики держави, її роль у гар-

монізації суспільних відносин.
35. Основні соціальні проблеми в Україні, їх політична й економічна 

обумовленість та відповідні засоби розв’язання.
36. Місце і роль соціальної роботи в реалізації соціальної політики 

Української держави.
37. Сучасні теорії соціальної роботи: від позитивізму до постмодер-

нізму. 
38. Підґрунтя класифікацій теорій соціальної роботи. 
39. Теорія індивідуальної, групової, общинної соціальної роботи. 
40. Теорія соціального адміністрування та планування соціальної 

роботи.
41. Психолого-орієнтовні теорії соціальної роботи: загальна харак-

теристика.
42. Психодинамічна теорія соціальної роботи: сутність і переваги.
43. Екзистенціональна теорія соціальної роботи: сутність і перева-

ги.
44. Теорія кризового втручання: сутність і застосування в соціальній 

роботі.
45. Соціолого-орієнтовні теорії соціальної роботи: загальна характе-

ристика.
46. Системна теорія соціальної роботи: сутність і переваги.
47. Системно-екологічна теорія соціальної роботи: сутність і перева-

ги.
48. Соціально-радикальна теорія соціальної роботи: сутність і пере-

ваги.
49. Марксистська теорія соціальної роботи: сутність і переваги.
50. Комплексно-орієнтовні теорії соціальної роботи: загальна харак-

теристика.
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51. Рольова теорія соціальної роботи: сутність і переваги.
52. Соціально-педагогічна теорія соціальної роботи: сутність і пере-

ваги.
53. Когнітивна теорія соціальної роботи: сутність і переваги.
54. Постмодерністські погляди на соціальну роботу: рефлексивно-

терапевтичні, соціалістично-позитивістські, індивідуалістично-
реформістські.

55. Соціалізаційні та адаптивні процеси в соціальній роботі. 
56. Адаптивно-соціалізаційна теорія соціальної роботи.
57. Діяльнісна природа соціальної роботи. 
58. Основні підходи до визначення соціальної роботи за ознакою те-

оретичної та практичної діяльності. 
59. Сутність соціальної роботи. 
60. Зміст соціальної роботи. 
61. Морфологічна і процесуальна форма соціальної роботи.
62. Історичний аналіз використання ідеї системності в соціальній 

роботі.
63. Світоглядна платформа розбудови системи соціальної роботи. 
64. Загальна характеристика елементів системи соціальної роботи. 
65. Особистість людини як сукупність її вітальних і соціальних пот-

реб. 
66. Громадянське суспільство або соціальні спільноти: народ, нація, 

етнос, колектив, група, сім’я. 
67. Кадри соціальної роботи. 
68. Технологія соціальної роботи. 
69. Матеріал задоволення потреб людини (поживна речовина, енер-

гія та інформація) та його грошова форма. 
70. Соціальна інфраструктура. 
71. Орган управління системою соціальної роботи. 
72. Нормативна база. 
73. Канали комунікації, що пов’язують елементи системи між со-

бою.
74. Модель системи соціальної роботи або видового організму. 
75. Характеристика внутрішніх і зовнішніх зв’язків системи соціаль-

ної роботи.
76. Механізм функціонування та розвитку системи соціальної робо-

ти.
77. Види соціальної роботи — соціальне обслуговування, соціальний 

супровід, соціальна профілактика, соціальна реабілітація.
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78. Напрями соціальної роботи. 
79. Стратегія подолання бідності в Україні. 
80. Основні шляхи подолання бідності. 
81. Соціальне страхування як спосіб захисту особи від втрат доходу.
82. Запровадження консолідованої системи адресної допомоги та 

соціальних послуг. 
83. Соціальна підтримка осіб з обмеженими фізичними можливос-

тями. 
84. Соціальна підтримка сімей з дітьми та дітей, позбавлених бать-

ківського піклування. 
85. Поліпшення житлових умов соціально вразливих верств насе-

лення. 
86. Моніторинг реалізації стратегічних напрямів подолання бід-

ності.
87. Роль принципів соціальної роботи у забезпеченні науковості й 

ефективності соціальної роботи як цілісного механізму.
88. Зміст основних принципів (гуманізму, демократизму, законності, 

компетентності, єдності повноважень і відповідальності, комп-
лексного підходу, цілеспрямованості, стимулювання, контролю і 
перевірки та ін.).

89. Сутність методів соціальної роботи (соціально-економічних, ор-
ганізаційно-розпорядчих, психолого-педагогічних), їх характе-
ристика.

90. Структура державних органів соціальної роботи, їх багаторівне-
вий характер, провідна роль у загальній системі соціального за-
хисту населення.

темИ  КОНтрОЛЬНИх  рОбіт

 1. Роль держави в регулюванні соціальної сфери.
 2. Сутність і характер сучасного феміністського руху.
 3. Безробіття як соціальна проблема.
 4. Соціальні наслідки інвалідності.
 5. Бідність як одна з основних соціальних проблем в Україні.
 6. Соціальні виміри старості.
 7. Соціальні аспекти охорони здоров’я населення.
 8. Соціальні наслідки міграційних процесів в Україні.
 9. Людина в соціальній роботі: системний підхід.
10. Соціальна робота в світлі ідеологічного виміру.
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11. Умови інституалізації соціальної роботи в Західній Європі та Ук-
раїні.

12. Сучасне становище соціальної роботи в США.
13. Соціальна робота як вид продуктивної діяльності людини.
14. Ретроспективний аналіз використання поняття “соціальна робо-

та” в науковій літературі.
15. Місце і роль соціальної роботи в громадянському суспільстві.
16. Толерантність як ідеологія соціальної роботи.
17. Сучасні теорії соціальної роботи: від позитивізму до постмодер-

нізму. 
18. Теорія соціального адміністрування та планування соціальної 

роботи.
19. Психодинамічна теорія соціальної роботи.
20. Екзистенціональна теорія соціальної роботи.
21. Теорія кризового втручання.
22. Системна теорія соціальної роботи.
23. Системно-екологічна теорія соціальної роботи.
24. Соціально-радикальна теорія соціальної роботи.
25. Марксистська теорія соціальної роботи.
26. Рольова теорія соціальної роботи: сутність і переваги.
27. Соціально-педагогічна теорія соціальної роботи: сутність і пере-

ваги.
28. Когнітивна теорія соціальної роботи: сутність і переваги.
29. Постмодерністські погляди на соціальну роботу.
30. Адаптивно-соціалізаційна теорія соціальної роботи.
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