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ВСТУП

Навчальна  програма  дисципліни  „Соціальні  технології  в
адміністративному менеджменті” складена відповідно до освітньої програми та
навчального плану підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти за
спеціальністю 073 Менеджмент. спеціалізації Управління навчальним закладом.

Предметом  вивчення  навчальної  дисципліни  є  теорія  та  практика
сучасних соціальних технологій в адміністративному менеджменті.

Міждисциплінарні  зв’язки:  „Менеджмент”,  „Соціологія”,  „Економіка
підприємства”,  „Стратегічний  менеджмент”,  „Управління  персоналом”,
"Менеджмент організацій”, „Ефективні комунікації”, „ Економічна теорія ”.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Теоретико-методологічні  засади  соціальних  технологій в

адміністративному менеджменті.
2. Соціальні технології в сучасному суспільстві.

1. Мета і завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою вивчення  навчальної  дисципліни  „Соціальні  технології  в
адміністративному менеджменті” є   одержання теоретичних знань про сутність
соціальних технологій, в області адміністративного менеджменту та розвиток
навиків та вмінь вирішення широкого кола проблем в управлінській роботі.

 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни „ Соціальні технології в
адміністративному менеджменті ” є: 

 систематизація інформації щодо теоретичних аспектів соціальних
технологій;
 засвоєння  понятійного  апарату у сфері  соціальних технологій  в
адміністративному менеджменті;
 формування  розуміння  закономірностей  розробки,  використання
та вдосконалення соціальних технологій в адміністративному менеджменті
 вивчення  простору  соціальних  технологій,  їх  різноманітності,
специфіки, рівнів технологізації сучасного суспільства. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни студент повинен:
знати:

- понятійний апарат дисципліни «соціальні технології в адміністративному
менеджменті»;

     -   зміст  основних  теорій,  концепцій  і  методів  розробки  і  використання
соціальних технологій в управлінні;
     -  види і специфіку соціальних технологій в адміністративному менеджменті,
їх  значення  для  підвищення  соціальної  та  економічної  ефективності  роботи
організації;
       -      провідні напрями інноваційних технологій соціальної роботи;



вміти:
- самостійно та вільно орієнтуватися в теоретико-методологічних засадах

соціальних технологій;
- обґрунтовувати  власну  думку  щодо  проблем,  переваг  та  перспектив

соціальних технологій в адміністративному менеджменті;
- класифікувати соціальні технології в адміністративному менеджменті за

функціональним навантаженням;  
- застосовувати  знання  соціальних  технологій  в  адміністративному

менеджменті для власних  наукових досліджень;  
- використовувати передовий зарубіжний досвід з соціальних технологій в

Україні.
На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин /4 кредити ECTS.



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Теоретико-методологічні засади соціальних технологій в

адміністративному менеджменті

Тема 1. Сутність та принципи соціальних технологій.
Поняття “соціальна технологія” та його багатоаспектність. 
Специфіка соціальних технологій порівняно з технічними. 
Соціальна  технологія  як  специфічний  різновид  соціально-

перетворювальної діяльності. Ознаки технологічності. 
Поняття  принципу  та  його  роль  у  пізнанні  та  практиці.  Класифікація

принципів соціальних технологій. 
Характеристика  основних  принципів  соціальних  технологій.  Системний

підхід у технологічній діяльності. 
Принципи  ефективності  й  оптимальності.  Принципи  кардинальності  та

межі  удосконалення  соціальної  технології.  Алгоритмізація,  саморозвиток  та
синергізм.  Вплив  принципів  на  технологічну  діяльність.  Необхідність
технологізації  соціальних  процесів.  Фактори  і  тенденції  технологізації.
Можливості й межі соціальних змін і технологізація суспільства.

Тема 2. Історія генезису соціальних технологій та їх роль у розвитку
суспільства.

Передумови соціальних технологій в історії суспільства. Елементи техно-
логічної  діяльності  у стародавніх суспільствах.  Управління, військова справа,
ритуали, обряди, протопрофесіональні іспити, ініціації.

Технології  середньовіччя  в  держаному  управлінні  та  соціальному житті.
Боротьба  з  відьмами,  моделі  загробного  життя,  уклади  життя  монастирів,
релігійних, політичних, таємних та інших товариств. 

Утопічні технології та експерименти. Т. Мор, Т. Кампанелла, Ш. Фур’є,    К.
А.  Сен-Сімон,  Р.  Оуен,  моделі  майбутнього  та  спроби  втілення  їх  у  життя.
Марксистська технологія перебудови суспільства та використання її у практиці.
Роль технології в становленні, розвитку й трансформації капі- талізму. 

Вплив науково-технічної революції на процес технологізації громадського
життя.  Зростання  ролі  соціальних  технологій  у  постіндустріальному
суспільстві.  Проблеми  й  особливості  технологізації  суспільства  на  порозі
третього тисячоліття.

Тема 3. Управлінські технології в адміністративній діяльності.
Поняття управління. Функції управління. 
Характеристика  системи  управління.  Об’єкт,  суб’єкт,  засоби  управління,

інформаційні потоки. 
Діяльнісний підхід до управління. Структура  адміністративної  діяльності.

Стратегія  і  тактика  управління.  Формулювання  цілей  і  визначення  завдань.



Механізми розробки і прийняття управлінських рішень. Узгодження дій елеме-
нтів системи. Організація, контроль, коригування. 

Проблема  використання  ресурсів:  матеріальних,  фінансових,  трудових,
інформаційних та ін. 

Технологічний  підхід  до  управління.  Технології  планування,  організації,
контролю.  Технології  добору,  навчання  та  просування  здібних  керівників.
Технології формування кадрового потенціалу.

Тема 4. Інноваційний аспект соціальних технологій.
Поняття  “нововведення”,  “інноваційний  процес”  та  “інноваційні

технології”. 
Класифікація нововведень. 
Основні  проблеми  нововве-  день.  Форма  і  структура  інноваційного

процесу:  створення  нововведення,  дифузія  нововведення,  припинення
виробництва нововведення. 

Соціальні чинники інноваційного процесу, стимули і перешкоди.
Інноваційні соціальні технології. 
Рутинні соціальні технології. 
Інноваційний менеджмент.

Змістовий модуль 2
Соціальні технології в сучасному суспільстві.

Тема 1. Інформаційно-комп’ютерні технології та їх розвиток.
Інформаційні процеси в сучасному світі: зростання й старіння інформації,

інформаційний вибух. 
Проблема  інформації  в  соціальних  перетвореннях.  Основні  різновиди,

джерела,  потоки  інформації,  інформаційні  мережі.  Пошук,  створення,
нагромадження та використання інформації. 

Інформатизація  і  комп’ютеризація  соціальних  процесів.  Інформаційні
технології: сутність, специфіка, напрями роз витку. 

Проблема автоматизованих систем управління, технологія їх проектування
та функціонування. Необхідність соціологічної, інформаційної та комп’ютерної
підготовки управлінського персоналу. 

Характеристика  основних  інформаційних  технологій  і  перспективи  їх
розвитку. 

Світова комп’ютерна мережа Інтернет.

Тема 2. Антикризові технології.

Поняття  кризи  як  особливого  стану  системи,  яка  характеризується
ослабленням  її  характеристик,  зростанням  хаосу  в  системі  та  можливості  її
руйнування чи оновлення. 



Теоретичні  засади  трактування  кризи.  Причини  кризи.  Класифікація
соціальних  криз.  Структура  кризи.  Характеристика  процесів,  які  входять  до
структури кризи. Етапи розвитку кризи. 

Поняття антикризової технології. Технології подолання кризи і технології
профілактики  кризових  явищ.  Антикризове  управління  та  його  етапи.
Характеристика антикризової команди.

Тема 3. Політичні технології.
Політика як об’єкт технологічної діяльності. 
Характеристика  основних  політичних  технологій.  Виборчі  технології:

сутність,  проблеми  та  напрями  удосконалення.  Класифікація  виборчих
технологій. Виборча кампанія: стратегія, тактика та управління. 

Поняття  ресурсу  виборчої  кампанії.  Основні  різновиди  ресурсів:
фінансовий,  часовий,  організаційний,  адміністративний,  електоральний,
інтелектуальний, інформаційний та проектний.  Політичні проекти. Технології
партійної побудови. 

Формування технологій громадянського суспільства. Проблеми гуманізації
політичних технологій. Політичне консультування та проблеми його розвитку.

 Роль соціології в політичних технологіях.

Тема 4. Комунікативні технології.
Поняття комунікації, її базові складові. 
Комунікативний простір. 
Типи  комунікації.  Візуальна  та  подійна  комунікації.  Міжособистісна  та

масова  комунікації.  Комунікативна  модель  сучасного  суспільства.  Суб’єкти,
об’єкти, предмет та методи комунікації. Електронні ЗМІ 

Громадська думка як феномен і соціальний інститут сучасного суспільства.
Місце та роль громадської думки в системі комунікацій. 

Проблеми  комунікації:  поширення  інформації,  формування  думок,
маніпулювання свідомістю, інформаційні війни, стреси. Шляхи гуманізації та
оптимізації комунікації.

Тема 5 Технології PR та іміджмейкінгу.
Поняття  та  функції  паблік  рилейшнз.  Відмінність  між  рекламою та  PR.

Необхідність PR у різних сферах суспільства. 
Класифікація  PR.  Державний,  виборчий,  кризовий,  фінансовий види  PR,

PR шоубізнесу. Елементарні операції PR. Характеристика основних технологій
PR. 

Поняття іміджу, його основні характеристики. Види іміджу. Персональний,
корпоративний види іміджу. Формування, підтримка та управління іміджем.

Проблеми й тенденції розвитку технологій public relations у сучасному світі
та на пострадянському просторі.
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моніторингу. — К.: Наук. думка, 2012.

13. Подшивалкина В. И. Социальные технологии: проблемы методологии и
практики. — Кишинэу, 1997.

14. Поппер К. Открытое общество и его враги. — М.:Феникс, 1992— Т. 1–2.
15. Почепцов Г. Г. Информационно-политические технологии. — М.: Центр,

2003.
16. Ситуаційна методика навчання: український досвід: Зб. статей / Упоряд.

О. Сидоренко, В.Чуба. — К.: Центр інновацій та розвитку, 2011.
17.  Скідін  О.  Л.  Управління  освітою:  теоретико-методологічний  аналіз

соціальних технологій. — Запоріжжя: ЗДУ, 2010.
18. Социальные технологии: Толковый словарь / Отв. ред. В. Н. Иванов. —

М.; Белгород: Луч-Центр социальных технологий, 1995.
19.  Соціологічна  експертиза  в  державному  управлінні  (на  прикладі

досліджень політичної реформи в Україні): Наук.-метод. посіб. / За заг. ред. В.
Д. Бакуменка, Л. Г. Штики / Кер. авт. кол. Ю. П. Сурмін. — К.: Вид-во НАДУ,
2003.



20.  Соціальна  експертиза  в Україні:методологія,методика,  досвід
впровадження / За ред. Ю. І. Саєнка. — К.: Ін-т соціології НАНУ, 2010.

21.  Стефанов  Н.  Общественные  науки  и  социальная  технология.  —  М.:
Прогресс, 2016. 

22. Сурмин Ю. П., Туленков И. В. Теория социальных технологий:  Учеб.
пособие. — К.: МАУП, 2004. 

23.  Теория  управления:  социально-технологический  подход:
Энциклопедический словарь / Под ред. В. Н. Иванова, В. И. Патрушева. — 3-е
изд., перераб. и доп. — М.: Муниципальный мир, 2014.

24. Штомка П. Социология социальных изменений. — М.: Аспект- Пресс,
2006. 

25. Штомка П. Социология. Анализ современного общества / Пер. с польск.
С. М. Червоной. — М.: Логос, 2015.

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання
Формою підсумкового контролю є іспит.

5. Засоби діагностики результатів навчання
Основними засобами діагностики результатів навчання є:
 усні відповіді на теоретичні питання;
 тести;
 ситуаційні завдання.
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