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The problem of training manager in social work for social entrepreneurship is presented. The author reveals 
the contents of the social entrepreneurship and stresses on need in training social manager in social work as 
knowledge, skills and personal qualities. Curriculum of social entrepreneurship school for the 2015/2016 academic 
year is given. 
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У статті розглядається проблема підготовки менеджера соціальної роботи до соціального 
підприємництва. Автор розкриває зміст соціального підприємництва. Проведений аналіз дозволив виокремити 
необхідні для соціального підприємництва менеджеру соціальної роботи знання, уміння і особистісні якості. У 
статті також наведено план-сітку роботи школи соціального підприємництвa на 2015−2016 рр. 
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В умовах глобальної кризи українського суспільства, коли економіка країни 
опинилась на межі дефолту і в країні йде неоголошена війна, соціальні проблеми ще більше 
загострились: безробіття,  бідність,  самотність людей  похилого  вік.  Але  не дивлячись на 
загострення соціальних проблем, ми спостерігаємо скорочення фінансування державою 
соціальної сфери. Так у 2016 р. уряд зрізав державні витрати більш ніж на 26 млрд. грн. 
Більше половини з них припадає на соціальну сферу – 16 млрд. грн. На жаль, таке 
скорочення є необхідністю сьогодення. Саме за таких умов особливої значущості набуває 
соціальне підприємництво. За допомогою якого соціальна сфера зможе акумулювати 
фінансові ресурси для вирішення соціальних проблем. За таких умов особливого значення 
набуває підготовка менеджерів соціальної роботи до соціального підприємництва. 

Мета статті полягає в аналізі проблеми професійної підготовки менеджерів 
соціальної роботи до соціального підприємництва. 

Аналіз науково-педагогічних джерел з проблем теорії і технологій менеджменту соціальної  роботи   
(В. Андрущенко,   В. Бех,   М. Головатий,   Г. Дмитренко,   І. Звєрєва, А. Капська,    О. Карпенко,    Є. 
Комаров,    Г. Лактіонова,     М. Лукашевич,     І. Мигович, М. Михальченко та ін.) підтверджує 
актуальність обраної теми дослідження і дозволяє констатувати, що серед науковців є спільне розуміння 
сутності та змісту менеджменту соціальної роботи, технологій навчання. 

Звернення до сучасних соціально-педагогічних досліджень показало, що проблема 
підготовки майбутніх менеджерів соціальної роботи до соціального підприємництва недостатньо 
відображена в науковій літературі й ще не була об’єктом науково-педагогічних пошуків. 

Враховуючи різноманіття проблем і широкий контингент потенційних клієнтів, яким 
зобов’язані допомагати соціальні працівники, професійна підготовка менеджерів соціальної 
сфери має носити багатопрофільний характер і в її основі мають лежати кваліфікаційні 
вимоги, що поєднують у собі готовність не тільки надавати допомогу різним категоріям 
клієнтів а й шукати і знаходити нові джерела фінансування і вміти акумулювати фінансові і 
матеріальні засоби на соціальні потреби. 

Отже, проаналізуємо зміст підготовки менеджерів до соціального підприємництва. 
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План–сітка роботи школи соціального підприємництво 2016-2017 рр. 

Таблиця 1 

Дата 
зустрічі 

Форми і 
методи 

 
Тема Мета 

 
 
17.11.16 

 

 
Лекція – 
диспут 

 

 
Соціальне підприємництво. 
Необхідність сьогодення 

Розкрити необхідність самостійного 
пошуку засобів для клієнтів та 
сформувати уявлення про поняття 
соціального підприємництва 

 

 
24.11.16 

 

 
Круглий стіл 

 
Основні форми збору фінансових і 
матеріальних засобів 

Сформувати в учасників школи знання 
про основні шляхи отримання 
матеріальних засобів на благодійність 

 
 
08.12.16 

 
 
Семінар 

Специфіка та особливості збору 
коштів на діяльність благодійної 
організації через скриньки- 
скарбнички 

Розкрити алгоритм та юридичні аспекти 
процесу збору коштів через скриньки- 
скарбнички 

 

 
15.12.16 

 

 
Семінар 

Особливості організації збору 
грошових засобів на вулицях, під 
час святкувань і співів 

Розкрити алгоритм та юридичні аспекти 
процесу збору грошових засобів на 
вулицях, під час святкувань і співів 

 
 
 
22.12.16 

 
 
 
Круглий стіл 

 

 
Корпоративне волонтерство як 
інструмент соціального 
підприємництва 

Сформувати в учасників  школи 
уявлення про поняття корпоративне 
волонтерство його основні механізми і 
напрацювати шляхи залучення до 
благодійності бізнес структур 

 
 
 
12.01.17 

 
 
Семінар – 
практикум 

 
 
Особливості організації
 і проведення 
благодійних ярмарок 

Розкрити алгоритм та юридичні аспекти 
організації і проведення благодійних 
ярмарок. Сформувати у слухачів школи 
навички щодо організації благодійних 
ярмарок. 

 
 
 
19.01.17 

 
 
Практикум- 
семінар 

 
 
Організація благодійних інтернет – 
аукціонів 

Розкрити алгоритм та юридичні аспекти 
організації і проведення благодійних 
ярмарок. Сформувати у слухачів школи 
навички щодо організації благодійних 
інтернет-аукціонів. 

 

 
23.03.17 

 

 
Семінар 

 

 
Гранти та шляхи їх отримання 

Сформувати у слухачів школи первинні 
навички щодо написання та просування 
соціальних проектів 

 

 
06.04.17 

 

 
Тренінг 

Тайм менеджмент у роботі 
волонтерів та менеджерів 
соціальної роботи 

Сформувати у слухачів школи навички 
організовувати свій робочий час  і 
простір 

 

 
20.04.17 

 
Круглий стіл – 
Інтервізія 

Органзація ярмарку-продажу 
писанок і кукол-мотанок 
напередодні Великодня 

 
Аналіз труднощів і помилок 

Соціальне підприємництво − підприємницька діяльність, націлена на пом'якшення 
або вирішення соціальних проблем, що характеризується наступними основними ознаками: 
1) соціальний вплив (англ. Social impact) − цільова спрямованість на рішення або 
пом'якшення існуючих соціальних проблем, стійкі позитивні вимірні соціальні результати; 
2) самоокупність і фінансова стійкість − здатність соціального підприємства вирішувати 
соціальні проблеми за рахунок доходів, одержуваних від власної діяльності; 3) 
підприємницький   підхід   −   здатність   соціального   підприємця   знаходити   можливості 
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акумулювати  ресурси,  розробляти  нові  рішення,  які  надають  довгострокове  позитивний 
вплив на суспільство в цілому. 

Тож, при підготовці менеджера соціальної роботи до соціального підприємництва 
необхідно сформувати у нього знання з теоретичних основ маркетингу соціальних послуг, 
менеджменту соціальної роботи, фінансового менеджменту соціальної роботи. Розвинути 
навички комплексного дослідження ринку соціальних послуг і розробці та впровадженню 
стратегій маркетингу у практику соціальної роботи, пошуку джерел фінансування та 
презентації своїх ідей, акумулювання фінансових та матеріальних ресурсів, ефективного 
планування і розподілу всіх наявних ресурсів, контроль за цільовим використанням зібраних 
ресурсів. 

Частково така підготовка здійснюється в межах дисциплін: «Менеджмент соціальної 
роботи», «Основи менеджменту соціальної сфери», «Маркетинг соціальних послуг», але для 
формування цілісного образу соціального підприємця нами була організована школа 
соціального підприємця. В межах школи у майбутніх соціальних працівників мають 
сформуватись навички необхідні для соціального підприємництва. У плані роботи школи 
відображено основні теми і змістовне навантаження зустрічей 
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