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Анотація до дисципліни 

Курс «Соціальна робота на підприємстві» 

охоплює теоретичні, нормативні та методичні 

основи соціальної роботи в організації й повинен 

сприяти формуванню висококваліфікованих 

фахівців у галузі соціальної роботи на 

підприємстві  незалежно від форм власності та 

сфер господарювання. 



Мета, завдання й очікувані результати 

Мета  викладання дисципліни – формування системних знань про сутність соціальної політики на 

виробництві та у сфері послуг, методи та форми проведення соціальної роботи на підприємстві з 

врахуванням українського та світового досвіду.  

Завдання:  

- ознайомлення здобувачів з основними поняттями соціальної політики, соціального партнерства, 

соціальної відповідальності підприємства перед працівниками та їх сім’ями; 

- визначення основних напрямів соціальної діяльності підприємств, морально-етичних, правових та 

фінансових аспектів соціальної діяльності підприємств в Україні; 

- ознайомлення з кращими вітчизняними та зарубіжними практиками організації соціальної роботи на 

підприємствах. 

Очікувані результати: 

1. Аналізувати основні соціальні проблеми, що існують на підприємстві. 

2. Розробляти програми соціального розвитку підприємства та його структурних підрозділів, окремих 

напрямів соціальної роботи, колективні договори. 

3. Використовувати основні методи планування соціального розвитку підприємства. 

4. Вирішувати соціальні проблеми та здійснювати соціальний захист працівників підприємства 

 



Інформаційний обсяг навчальної 
дисципліни 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт соціальних відносин 

Тема 2. Поняття, зміст і фінансове забезпечення соціальної роботи на 

підприємстві 

Тема 3. Служба соціального розвитку на підприємстві 

Тема 4. Соціальна політика підприємства  

Тема 5. Соціальний ресурс підприємства та соціальні умови трудової 

Діяльності 

Тема 6. Кадрова політика на підприємстві 

Тема 7. Розвиток персоналу підприємства 

Тема 8. Мотивація трудової діяльності 

Тема 9. Правові основи соціальної роботи на підприємстві 

Тема 10. Корпоративна культура та її роль у соціальному розвитку 

Підприємства. 

Тема 11. Соціальний контроль на підприємстві. 

Тема 12. Соціальне партнерство на підприємстві. 

Тема 13. Український та світовий досвід соціальної роботи на підприємствах 

 


