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Пояснювальна  заПиска

Багатовіковий практичний  досвід  стверджує, що  знання  здобуті 
в самостійній творчій діяльності є найбільш глибокими та міцними. 
Тому  вища школа  повинна  дати  не  тільки  певну  суму  знань,  але  й 
забезпечити високий рівень культурного розвитку майбутнього спе
ціаліста, самостійність мислення, формувати вміння постійно попов
нювати свої знання, навчити молодих людей самостійно вчитися.

У  навчальному  процесі  самостійна  робота  студентів  (СРС)  ви
конує  різноманітні  взаємопов’язані  функції.  Найважливіші  з  них: 
пізнавальна, навчальна та виховна. Їх органічний зв’язок і взаємозу
мовленість реалізуються в навчальній діяльності, спрямовані на фор
мування творчої особи.

Мета вивчення курсу “Теорія соціального управління” полягає у 
наданні допомоги студентам, допомагає з’ясувати зв’язок цього кур
су  з  такими,  наприклад,  курсами,  як  “Соціологія  управління”,  “Со
ціологія  менеджменту  та  організації”,  “Менеджмент”,  “Маркетинг”, 
“Право” та ін.

Цей курс також допомагає студентам опанувати діалектику аналі
зу соціального управління та сформувати у студентів навички про
фесійної діяльності у сфері управління в обсязі кваліфікаційних ви
мог до фахівця.

Основні завдання курсу:
• дати студентам цілісне уявлення про специфіку знань теорії со
ціального управління;

• допомогти  студентам  орієнтуватися  в  різноманітних  сучасних 
управлінських теоріях та соціальних концепціях;

• допомогти майбутнім спеціалістам засвоїти методологічні осно
ви оцінювання ефективності соціального управління;

• сприяти  засвоєнню  знань  про  роль,  місце  і  теоретичні  основи 
управлінської діяльності керівника організації;

• надати  допомогу  студентам у  засвоєнні  сутності  та  специфіки 
управління в державній, матеріальній і духовній сферах;

• сформувати у студентів уміння оцінювати ефективність соціаль
ного управління в організації. 
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ТемаТичний  План 
дисципліни 

“Теорія  соціального  уПравління”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми
Кількість годин
Лек 
ції

Сем. 
зан.

Сам. 
роб.

1

змістовий модуль І. Теоретичні основи 
соціального управління
Основні поняття та категорії теорії 
соціального управління

� 2

2 Історія розвитку теорії соціального 
управління

8 8 �

� Закони і принципи соціального управління � � �
� Система соціального управління � � �
5 Людина як суб’єкт і об’єкт соціального 

управління
� � �

6

змістовий модуль ІІ. Методологічні 
основи соціального управління 
Методологічні основи оцінювання 
ефективності управління

� � �

7 Адміністративнодержавне управління � � �
8 Управління матеріальним виробництвом � �
9 Управління духовним виробництвом � 2

10 Менеджер у системах соціального 
управління

� �

Разом годин: 108

меТоДичне  заБезПечення  самосТійноЇ  роБоТи

змістовий модуль І.  Теоретичні основи соціального управління
Тема 1. основні поняття та категорії теорії соціального 

управління
Вивчення  цієї  теми  передбачає  усвідомлення  сутності  ролі  со

ціального управління у суспільному житті.
Для усвідомлення теми необхідно знати та розуміти сутність тер

мінів  “соціальне  управління”,  “предмет”,  “об’єкт”,  “структура”  в  їх 
широкому та вузькому значенні.
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Особливу  увагу  при  вивченні  теми  слід  звернути  на  розкриття 
сутності  поняття  “соціальне  управління”.  Розглядаючи  це  поняття, 
необхідно з’ясувати, яку роль відіграють потреби у розкритті сутності 
соціального управління. Аналізуючи сутність потреб, треба звернути 
увагу на те, що вони є основою спонукання людської діяльності і по
ведінки, та зумовлені об’єктивними вимогами. Зауважимо  і на кла
сифікацію потреб  та  їх  значення у  системі  соціального управління. 
Студенти повинні усвідомити, що основними видами потреб є:

• біогенні;
• психогенні;
• соціогенні.
З’ясувавши сутність потреб, студентам треба розглянути сутність 

поняття  “соціальна  система”  та  “система”  взагалі.  У зв’язку  з  цим 
звертаємо увагу на спільність розуміння цих понять. Після чого роз
глядаємо сутність поняття  “соціальна система”,  звертаючи увагу на 
те, що це поняття тісно пов’язане з видами діяльності людей. З огляду 
на те, що людська діяльність багатогранна, то у наближено соціальну 
систему можна умовно розділити на три види:

• соціальнополітична система;
• соціальнокультурна система;
• соціальноекономічна система.
Студенти  зосереджуються на розкритті  сутності  кожної  з  вище

зазначених систем та їх місці у соціальній системі.
Студентам необхідно зосередитися на розумінні сутності понять 

“об’єкт соціального управління” і “суб’єкт соціального управління” та 
їх значення у розкритті сутності соціального управління.

При вивченні теми необхідно звернути увагу на те, що соціальне 
управління має циклічний характер і включає такі стадії:

• соціальне прогнозування;
• соціальне проектування;
• соціальне планування;
• соціальне регулювання.
Курс “Теорія соціального управління”є комплексною системою 

знань, яка охоплює різні напрями знань:
• методологічні основи соціального управління;
• вчення про систему соціального управління;
• вчення про механізм і методику соціального управління як су
купність засобів та важеля впливу;
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• вчення про процес соціального впливу, його властивостей та ди
наміки;

• вчення про якість та ефективність соціального управління.
Спираючись на таке трактування сутності теорії соціального уп

равління,  студенти мають чітко уявляти  і характеризувати предмет 
соціального управління.

питання і завдання для самоконтролю знань
1. Дайте визначення поняттю “соціальне управління”.
2. Вкажіть основні види потреб, розкрийте їх зміст:

Потреби Зміст потреб

�. Назвіть три стадії соціального управління.
�. Що собою являє соціальна система?
5. Розкрийте сутність понять “об’єкт соціального управління” і 

“суб’єкт соціального управління”.
6. Які напрями знань охоплює теорія соціального управління?
7. Охарактеризуйте предмет соціального управління.

Література [6; 11; 12; 1�; 15; 29]

Тема 2. історія розвитку теорії соціального управління
Вивчення теми розпочинаємо із з’ясування соціальнофілософсь

ких поглядів Платона та Аристотеля. Вивчаючи сутність соціальної 
філософії Платона, студенти знайомляться з його вченням про фор
му держави,  ідеальну державу, про сутність добродії у державі, про 
принципи підтримки соціального порядку. Розглядаючи філософсь 
ку спадщину Аристотеля, зосереджуємося на розкритті сутності пи
тань: про душу, яка є організуючою формою, про добродію, справед
ливість, ідеал, про сутність держави, її структуру та форми, про сут
ність соціального безладдя.

Далі студенти знайомляться із поглядами на суспільство мисли
телів Н. Макіавеллі, Т. Гоббса, А. де СенСимона.

Розглядаючи  філософію  соціального  управління Н. Макіавеллі, 
студентам необхідно звернути увагу на сутність його вчення про апо
логію політичної аномії. Вивчаючи погляди Т. Гоббса на суспільство, 
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студенти звертають увагу на такі вчення, як сутність держави та при
рода влади, принципи соціального гуртожитку, боротьба суспільства 
та держави із загрозою саморуйнування.

При розгляді філософської теорії А. де СенСимона треба зверну
ти увагу на розкриття сутності ідеї раціональної організації соціаль
ної системи.

Вчення Г. Гегеля про громадянське суспільство та державу, свобо
ду, структуру соціальної нормативності, — об’єкт пильної уваги сту
дентів.

Центральним питанням теми є питання створення теорії соціально
го управління, процес формування якої розпочався у ХІХ столітті.

Значний внесок у розробці даної теорії зробили вчення Е. Мейо, 
М. Вебера, П. Сорокіна, А. Маслоу, Т. Парсонса, Ф. Тейлора, С. М. Бул
гакова та ін.

Розглядаючи  вчення М. Вебера,  слід  звернути  увагу  на  такі  по
ложення, як раціональне та  ірраціональне у соціальній поведінці та 
мотивації, типи соціальних дій, соціальна нормативність і типи пану
вання, місце релігії та роль влади у суспільному житті.

Доктрини “людських відносин” Е. Мейо, принципи, що сприяли 
створенню соціальної філософії менеджменту.

Соціальна спадщина П. Сорокіна; сутність історичної соціодина
міки цивілізацій; соціокультурні обґрунтування нормативної регуля
ції.

Сутність вчення Т. Парсонса, його теорія дій та соціальної сис
теми.  Теорія  потреб  А.  Маслоу,  зміст  класифікації  потреб  та  їх 
вплив на поведінку людей, потрапляють під пильну увагу СРС.

Під  час  вивчення  теми можна  також ознайомитись  із  концеп
ціями  Ф. Тейлора,  С. М.  Булгакова,  А. А.  Богданова,  П. М.  Кер
женцева та ін.

питання і завдання для самоконтролю знань
1. Розкрийте сутність держави Платона.
2. Чим розуміння держави у Аристотеля відрізняється від трак

тування цього питання Платоном?
�. У  чому  полягає  сутність  філософії  соціального  управління 

Н. Макіавеллі?
�. Як трактував Т. Гоббс питання сутності держави та природу 

влади.
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5. Як Т. Гоббс розглядав принципи соціального  гуртожитку та 
боротьбу  суспільства  і  держави  із  загрозою  саморуйнуван
ня?

6. У чому полягає ідея раціональної організації соціальної сис
теми А. де СенСимона?

7. Що являє  собою  теорія  громадянського  суспільства  Г.  Геге
ля?

8. Як розглядав М. Вебер прояв раціонального та ірраціональ
ного у соціальній поведінці і мотивації людини?

9. Розкрийте сутність соціальної нормативності та типів пану
вання М. Вебера.

10. Яке місце  займає  доктрина  “людських  відносин” Е. Мейо  у 
теорії соціального управління?

11. У чому полягає сутність  історичної соціодинаміки цивіліза
цій П. Сорокіна?

12. Якою постає теорія дій та соціальної системи Т. Парсонса?
1�. Як А. Маслоу розглядав вплив потреб на поведінку людей?
1�. Які  ідеї  дослідників  ХІХ–ХХ  ст.  стали  основою  теорії  со

ціального управління?
Література [�–6; 11; 12; 1�; 15; 17; 2�; 29]

Тема 3. закони і принципи соціального управління
Студенти звертають увагу на те, що з наукового погляду управ

ління — це спрямована координація й організація об’єкта управлін
ня.

Студенти  мають  з’ясувати  сутність  та  особливості  поняття  за
конів соціального управління, зокрема на роль соціальних і еконо
мічних законів у процесі соціального управління.

Наступне питання — це конкретизація змісту законів соціально
го управління:

• закону відповідності організаційної й національної культури;
• закону відповідності соціальних ролей і соціальних функцій;
• закону  доцільного  відбору  й  періодичного  “прополювання” 
елітних груп;

• закону ціннісноситуативного управління;
• закону єдності системи соціального управління;
• закону необхідності пропорційності керованої й керуючої під
систем;

• закону  змінного  домінування  різних  складових  і  систем  со
ціального управління;
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• закону оптимального порівняння централізації й децентраліза
ції управління;

• закону участі населення в соціальному управлінні, підвищенні 
його ефективності і відповідальності.

Після  засвоєння  сутності  законів  соціального  управління  сту
денти розглядають принципи управління, перш за все, усвідомлю
ють сутність поняття “принцип управління”.

При розгляді  змісту принципів управління студенти звертають 
увагу на їх класифікацію:

• суспільнополітичні принципи управління;
• організаційноструктурні принципи управління;
• організаційнофункціональні принципи управління.
Розглядаючи вище вказані принципи управління, студенту необ

хідно звернути увагу на те, що всі вони взаємопов’язані й зумовлю
ють одне одного. 

питання і завдання для самоконтролю знань
1. Охарактеризуйте сутність соціальних і економічних законів.
2. Дайте загальну характеристику законам соціального управління.
�. На які три групи поділяють принципи управління та в чому їх 

сутність?
Література [6; 11; 12; 1�; 15]

Тема 4. система соціального управління
Вивчаючи  тему,  студентам  слід  з’ясувати  сутність  понять  “сис

тема” та “система управління”, після цього акцентуємо увагу на ме
ханізм соціального управління як складової системи соціального уп
равління.

Студентам треба зосередитись на розумінні таких фундаменталь
них ланок, як цілі, функції, загальні принципи і методи.

Аналізуючи  значення  мети  у  механізмі  соціального  управління, 
необхідно звернути увагу на те, що формування та вибір мети є по
чатковим пунктом управління.  І обґрунтовується це тим, що вплив 
суб’єкта управління на об’єкт відбувається насамперед шляхом виз
начення мети діяльності.

З огляду на це студенти звертають увагу на те, що соціальне уп
равління втілюється через систему цілей:

• перспективних і поточних;
• організаційнотехнічних і соціальноекономічних;
• господарчих;
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• галузевих;
• регіональних.
Вивчаючи питання пов’язаного з розкриттям сутності мети, необ

хідно з’ясувати відмінність розуміння мети соціальних систем і мети 
управління.

Важливо також зосередитись на розумінні об’єкта управління та 
його  видів:  виробничі,  структурні,  функціональні.  Крім  того,  слід 
звернути увагу на роль формування об’єктів управління таких фак
торів, як економічні, організаційні, соціальні і технікотехнологічні.

Розглядаючи функції соціального управління, необхідно не лише 
розкрити зміст, але й з’ясувати їх роль у суспільному житті. У зв’язку 
з цим, слід звернути увагу на те, що у процесі соціального управління 
об’єктивно присутні основні та конкретні функції.

До основних функцій належать:
• планування;
• організація;
• регулювання;
• стимулювання;
• контроль.
Стосовно конкретних функцій, то їм властиві ті чи інші конкретні 

елементи соціальної системи, відображення їх специфіки.
Розглянувши  функції  соціального  управління,  студентам,  необ

хідно  звернути увагу на  вимоги, що висуваються до  аналізу управ
лінським функціям.

Серед принципів управління студенти аналізують наступні прин
ципи:

• науковості;
• законності;
• гласності;
• гуманізму;
• розподілу влади;
• системності;
• планування;
• конкретності.
До спеціальних принципів управління належать:
• ієрархічності;
• норми керованості;
• головної ланки;
• відповідальності;
• поєднання єдиноначальності та колегіальності;
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• раціонального співвідношення цілей та способів їх досягнення.
Ефективність  управління  системами,  органами,  підприємствами 

значною мірою визначається правильним вибором методів, які вико
ристовуються в його процесі.

Розглянувши сутність функцій управління, студентам слід перей
ти до з’ясування уявлення методів управління.

Перш за  все,  студентам  слід  з’ясувати  сутність поняття  “метод”, 
та  структуру методів. Далі  необхідно  розглянути  сутність  класифі
кації таких методів як методи впливу (методи управління) і методи 
вироблення  управляючих  впливів  (методи  праці).  Крім  того,  звер
таємо увагу на фактори, що впливають на застосування методів і  їх 
удосконалення.

питання і завдання для самоконтролю знань
1. Розкрийте сутність понять “система” та “система управління”.
2. Що собою являє механізм соціального управління?
�. Назвіть основні функції системи соціального управління та роз

крийте іх сутність.
�. Проаналізуйте сутність принципів управління.
5. Що таке “метод”, та яка структура методів?

Література [�; 11; 12; 1�; 15; 22; 29]

Тема 5. людина як суб’єкт і об’єкт соціального управління
Вивчення теми розпочинаємо із з’ясування таких понять, як “лю

дина”, “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”.
Наступним  кроком  має  стати  вивчення  особистості  суб’єкта  і 

об’єкта соціальних відносин. У цьому зв’язку доцільно звернути ува
гу на сутність проблем, пов’язаних з особистістю і суб’єкта і об’єкта. 
При цьому вивчаються три основні групи проблем:

1) особистість як соціальна система;
2) особистість як суб’єкт соціальних відносин;
�) особистість як об’єкт соціальних відносин.
Далі необхідно розглянути розуміння людини як біосоціальної  і 

духовної самоврядної системи, ознайомитися із теорією особистості 
суб’єкта і об’єкта діяльності та спілкування.

Особливу увагу необхідно звернути на марксистську теорію осо
бистості, ролеву теорію особистості Ч. Кулі, Дж. Міда, Р. Дарендорфа, 
Р. Мітона, Т. Парсонса та ін.

Розглядаючи особистість як суб’єкт соціальних відносин слід зо
середити увагу на психофізичних властивостях індивіда та на загаль
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них  і  специфічних  соціальних  умов,  а  також  засвоєння  соціальних 
ролей, мотивів вибіркового діяльнопредметного відношення до ото
чуючого світу системою диспозицій.

Вивчаючи  особистість  як  об’єкт  соціальних  відносин,  необхід
но звернути увагу на те, що собою являє особистість з точки зору 
мікросередовища. Треба звернути увагу на такі моменти: об’єктивні 
соціальні  функції,  стать,  вік  як  стадія життєвого  циклу,  характер, 
зміст та умови праці, умови побуту. Що стосується макросередови
ща, то зважуємо на розуміння виробничих відносин, що собою яв
ляє  соціальна  структура  та  суспільний розподіл праці,  а  також на 
те, як впливають на особистість соціальні та ідеологічні відносини, 
державна  культура,  традиції,  звички.  А  також  потрібно  з’ясувати 
значення соціальних інститутів на формування особистості.

Аналізуючи  сутність  особистості  як  суб’єкт  і  об’єкт  соціальних 
відносин, необхідно з’ясувати роль потреб та інтересів у суспільному 
житті.

питання і завдання для самоконтролю знань
1. Схарактеризуйте сутність понять “людина”,  “індивід”,  “індиві

дуальність”, “особистість”.
2. Дайте  загальну  характеристику  марксистській  теорії  особис

тості.
�. У чому полягає  сутність ролевої  теорії  особистості Ч. Кулі  та 

Р. Дарендорфа?
�. Розкрийте сутність ролевої особистості Р. Мінтона та Г. Пар

сонса.
5. Яку роль відіграє мікросередовище для людини як суб’єкта со

ціального управління?
6. Дайте характеристику макросередовищу як об’єкту соціального 

управління.
7. Що  собою  являє  структура  соціальних  відносин  та  їх  роль  у 

формуванні особистості?
Література [12; 1�; 15; 22; 25; 29; ��]
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змістовий модуль ІІ. Методологічні основи соціального 
управління

Тема 6. методологічні основи оцінювання ефективності 
управління

Вивчення  теми  розпочніть  із  з’ясування  понять  “ефективність”, 
“ефективність управління”.

Наступним кроком має стати засвоєння студентами зв’язку по
няття ефективність управління зі ступенем реалізації потенційних 
можливостей керованої організації та цілі оцінювання ефективності 
управління.

Далі  проаналізуйте  сутність  принципів  оцінювання  ефектив
ності управління та принципу системного підходу. 

Розглядаючи  показники  ефективності  управління,  студентам 
слід звернути увагу на показники системи управління, внутрішньої 
ефективності, зовнішньої ефективності.

Вивчаючи тему, студентам потрібно звернути увагу на сутність 
критеріїв  оцінювання  ефективності  управління  та  методів  оціню
вання ефективність управління.

питання і завдання для самоконтролю знань
1. Розкрийте  сутність понять  “ефективність”  та  “ефективне уп

равління”.
2. Схарактеризуйте  сутність  принципів  оцінювання  ефектив

ності управління та принцип системного підходу.
�. Дайте характеристику показникам системи управління та по

казникам внутрішньої та зовнішньої ефективності.
�. У  чому  полягає  сутність  критеріїв  оцінювання  ефективності 

управління?
Література [1; 9; 11; 12; 1�; 15; 29]

Тема 7. адміністративно-державне управління
Починаючи  вивчення  теми,  студенти  спочатку  мають  засвоїти 

сутність понять “держава”, “адміністрація”, “влада”, “органи влади, 
“громадянське суспільство”, “соціальні процеси”.

Розглядаючи зміст держави, варто звернути увагу на основні під
ходи до його розуміння.

Поперше,  можна  розглянути  державу  як  організацію  великої 
суспільної групи. В цьому разі поняття “держава” буде тотожне по
няттю “країна”, “нація”, “суспільство”, “вітчизна”, “батьківщина”.
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Подруге, можна розуміти державу як систему зв’язків та взає
мовідносин у середині суспільства при всій багатоманітності форм 
та структур влади. І тоді поняття “держава” буде ототожнюватися з 
“системою установ”, “урядом”, “апаратом влади”.

Потретє, поняття “держави” можна вважати як сукупність юри
дичних норм і правил, які регулюються органами влади. Це більш 
вузький підхід.

Далі слід перейти до розгляду специфіки державного управління 
та типології держави: за формою правління, за формою державного 
устрою, за діючим політичним режимом.

Після того як з’ясуємо специфіку державного управління та ти
пології,  перейдемо  до  розгляду  природи  і  структури  об’єктивних 
умов раціональності й ефективності державного управління.

Говорячи про органи влади і управління людськими ресурсами, 
необхідно зауважити на сутність та структуру і центральних органів 
влади і управління, та місцевих органів.

Студенти мають засвоїти систему органів державного управлін
ня людськими ресурсами та цілі, які вони ставлять перед собою. Пи
тання сутності регіональних та галузевих органів управління люд
ськими ресурсами, потребує особливої уваги.

У  цьому  зв’язку  необхідно  звернути  увагу  на  роль  соціальної 
політики в управлінні людськими ресурсами.

Студенти  мають  зосередитись  на  розумінні  сутності  грома
дянського суспільства. Необхідно розглянути історичний розвиток 
цього поняття (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Ш. Л. Монтеск’є, 
Г. Гегель та ін.). Після цього слід розглянути можливість здійснення 
управління людськими ресурсами у громадянському суспільстві. 

питання і завдання для самоконтролю знань
1. Розкрийте сутність понять “влада”, “органи влади”, “держава”, 

“соціальні процеси”.
2. У  чому  полягає  сутність  природи  і  структури  об’єктивних 

умов раціональності й ефективності державного управління?
�. Схарактеризуйте  сутність  та  структуру  управління  як  цент

ральних так і місцевих органів.
�. Як впливає соціальна політика на управління людськими ре

сурсами?
Література [2; 7; 9; 11; 12; 2�; 28; 29]
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Тема 8. управління матеріальним виробництвом
Вивчаючи цю тему, студенти мають з’ясувати сутність понять “ви

робництво”, “матеріальне виробництво”, “спосіб виробництва”, “про
дуктивні сили”, “виробничі відносини”.

Далі  слід  з’ясувати  сутність  і  зміст  поняття  “менеджмент”,  його 
цілі та завдання. Крім того, необхідно звернути увагу на сутність ха
рактерних рис і стадій розвитку менеджменту.

Розглядаючи  сутність  і  зміст  поняття  “підприємство”,  студенти 
засвоюють, що підприємництво базується на  трьох необхідних еле
ментах:

• організаційна дія;
• ініціювання змін;
• грошовий прибуток як ціль і критерій успіху.
Студентам необхідно звернути увагу на соціальний портрет під

приємця, на мотиви і цінності підприємництва, моделі підприємни
цької поведінки.

З’ясовуємо  сутність  господарських  організацій  та  їх  основні 
типи.

Значну  увагу  необхідно  звернути  на  роль  стратегічного  плану 
як  основи  антикризового  управління  матеріальним  виробництвом 
у ринкових умовах. У зв’язку з цим, студенти мають з’ясувати зна
чення використання комплексу механізмів управління організацією 
в процесі матеріального виробництва: економічного, мотиваційного, 
організаційного, правового, політичного.

питання і завдання для самоконтролю знань
1. Розкрийте сутність понять “виробництво”, “матеріальне вироб

ництво”, “спосіб виробництва”, “продуктивні сили”, “виробничі 
відносини”.

2. Що являє собою поняття “підприємництво”, з яких трьох еле
ментів воно складається?

�. Дайте характеристику соціальному портрету підприємця.
�. Що собою являють господарські організації і їх основні типи?

Література [�; 6; 10; 11; 12; 18; 20; 21; 26; 27; �0; �1]

Тема 9. управління духовним виробництвом
Вивчаючи тему, студенти мають з’ясувати сутність категорій ду

ховність, духовність людини і суспільства, духовна діяльність, духов
не життя, духовні потреби, духовні цінності.
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Особливу увагу слід звернути на сутність розуміння поняття “ду
ховне виробництво”.

З’ясовуємо питання духовного виробництва як особливої форми 
соціальної діяльності, а також розкриваємо зв’язок духовного вироб
ництва з різними сферами життєдіяльності суспільства.

Крім того, студенти повинні з’ясувати роль соціальних цінностей 
та ціннісних орієнтацій у регулюванні людських відносин у сфері ду
ховної діяльності.

Далі необхідно з’ясувати роль нормативної свідомості у форму
ванні людських цінностей (соціальна справедливість, людська гід
ність, рівність, громадський обов’язок, добро, моральність і т. ін.).

Розглядаючи ціннісні орієнтації, треба звернути увагу на те, що 
вони пов’язані із соціальними цінностями, які розглядає особистість, 
на їх основі формуються цілі (особистості, соціальної групи, соціа
льної спільності). Тому ціннісні орієнтації є продуктом соціалізації і 
важливим засобом регуляції поведінки і діяльності людей.

Визначаємо, який вплив здійснює духовне виробництво на управ
ління в духовній  і матеріальній  сферах. Крім того,  слід усвідомити 
зв’язок між матеріальним  і духовним виробництвом. З’ясуємо роль 
духовної культури в рамках духовної діяльності і сфері матеріального 
виробництва.

питання і завдання для самоконтролю знань
1. Схарактеризуйте категорії духовності, духовної діяльності, ду

ховного життя, духовних цінностей.
2. Що собою являє духовність людини?
�. У чому полягає сутність поняття “духовне виробництво”?
�. Яку  роль  відіграють  поняття  “соціальні  цінності”  та  “ціннісні 

орієнтації” у формуванні духовності людини?
5. Схарактеризуйте вплив духовного виробництва на управління 

в державній і матеріальній сферах.
Література [11; 12; 19; 22; 28; 29; �0]

Тема 10.  менеджер у системах соціального управління
Починаючи вивчення теми, студенти звертають увагу на розвиток 

наукових теорій управління. У зв’язку з цим слід з’ясувати сутність 
поглядів Ф. Тейлора, Г. Форда, Е. Мейо, “нової філософії управлін
ня”, теорії Х та теорії Y Д. Мак Грегора, концепції “управління люд
ськими ресурсами”.



17

Студенти  мають  з’ясувати  сутність  поняття  “менеджер”.  Крім 
того, необхідно  звернути увагу на особисті якості менеджера,  сут
ність яких розкривається у трьох основних моделях прийняття рі
шень:

• класична модель;
• поведінкова модель;
• ірраціональна модель.
Зосереджуємо увагу на розкритті змісту управлінських функцій 

менеджера.
Зауважуємо, що виконання управлінських функцій залежить від 

місця менеджера  у  системі  управління  організацією,  тому  виділя
ють керівників трьох рівнів: вищого, середнього та нижчого.

Крім того, необхідно з’ясувати сутність соціальнопсихологічно
го портрета менеджера та моделі підприємницької поведінки.

Вивчаючи тему, студенти мають засвоїти значимість підготовки 
і навчання менеджерів у сучасних умовах розвитку нашого суспіль
ства. 

питання і завдання для самоконтролю знань
1. Схарактеризуйте поняття “менеджер”.
2. Назвіть наукові теорії управління дайте  їм загальну характе

ристику.
�. Основні функції менеджера у системі управління.
�. Чому, на Вашу думку, в  сучасних умовах  зростає роль підго

товки та навчання менеджерів?
Література [8; 10; 18; 21; 27; 29; �1; �2]

план семінарських занять
Тема 1. історія розвитку теорії соціального управління
1. Соціальнофілософські  погляди  Платона  та  Аристотеля  на 

сутність суспільних відносин.
2. Філософія  соціального  управління  Н.  Макіавеллі  та 

А. де СенСимона.
�. Г. Гегель про громадянське суспільство, державу та свободу.
�. Особливості формування теорії соціального управління ХІХ–

ХХ ст.
Література [�–6; 11; 12; 1�; 15; 17; 2�; 29]
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Тема 2. закони і принципи соціального управління
1. Роль соціальних законів у процесі соціального управління.
2. Економічні закони та їх роль у процесі соціального управління.
�. Поняття  “принцип  управління”.  Класифікація  принципів  уп

равління та їх сутність.
Література [6; 11:12; 1�; 15]

Тема 3.  система соціального управління
1. Поняття “система” та “система управління”.
2. Механізм  соціального  управління  та  сутність його фундамен

тальних ланок.
�. Функції  соціального  управління  та  їх  роль  у  суспільному 

житті.
�. Поняття “метод”. Структура методів. Класифікація методів та 

їх сутність.
Література [�; 11; 12; 1�; 15; 22; 29]

Тема 4. людина як суб’єкт і об’єкт соціального управління
1. Методологічне значення понять “людина”, “індивід”, “індивіду

альність”, “особистість”.
2. Людина як суб’єкт та об’єкт соціальних відносин.
�. Теорія особистості в марксистській та немарксистській соціоло

гії.
Література [12; 1�; 15; 22; 25; 29; ��]

Тема 5. методологічні основи оцінювання ефективності 
управління

1. Поняття  “ефективність”,  “ефективність  управління”  та  їх  зна
чення у соціальному управлінні.

2. Сутність  принципів  оцінювання  ефективності  управління  та 
принципу системного підходу.

�. Показники  ефективності  управління  та  їх  роль  в  управлінні 
суспільством.

Література [1; 9; 11; 12; 1�; 15; 29]

Тема 6. адміністративно-державне управління
1. Специфіка та типологія державного управління.
2. Природа і структура об’єктивних умов раціональності й ефек

тивності державного управління.
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�. Система органів державного управління людськими ресурса
ми.

�. Сутність регіональних та галузевих органів управління людсь
кими ресурсами.

Література [2; 7; 9; 11; 12; 2�; 28; 29]

Тема 7. управління матеріальним виробництвом
1. Методологічне  значення  понять  “виробництво”,  “матеріальне 

виробництво”,  “спосіб виробництва”,  “продуктивні  сили”,  “ви
робничі відносини”.

2. Соціальний портрет підприємця.
�. Господарські організації та їх основні типи.
�. Стратегічний план та його роль у антикризовому управлінні ма

теріальним виробництвом.
Література [�; 6; 10–12; 18; 20; 21; 26; 27; �0; �1]

Теми  рефераТів

1.  Соціальне управління та його роль у суспільному житті. 
2.  Потреби та їх роль у соціальному управлінні. 
�.  Об’єкт та суб’єкт соціального управління.
�.  Соціальнополітична  система  та  її  роль  у  соціальному  управ

лінні.
5.  Вплив соціальноекономічної системи на соціальне управління.
6.  Сутність основних стадій соціального управління.
7.  Методологічні основи соціального управління.
8.  Вчення Платона про суспільство.
9.  Вчення про суспільство у філософській спадщині Аристотеля.

 10.  Сутність концепції “апологія політичної аномії” Н. Макіавеллі.
 11.  Концепції “суспільного договору” і “природного права” в історії 

філософської думки (Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо).
 12.  Погляди Г. Гегеля на громадянське суспільство та державу.
 1�.  М. Вебер про сутність раціонального і ірраціонального у соціаль

ній поведінці.
 1�.  П. Сорокін про сутність історичної соціодинаміки цивілізації.
 15.  Сутність вчення Т. Парсонса теорії дій та соціальної системи.
 16.  Теорія управління Ф. Тейлора.
 17.  Концепція стадіальної типології соціальних систем У. Ростоу.
 18.  Закони соціального управління та  їх місце у суспільному роз

витку.
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 19.  Основні принципи управління: поняття, сутність.
 20.  Механізм соціального управління.
 21.  Основні функції системи соціального управління.
 22.  Методи та системи соціального управління їх структура.
 2�.  Особистість як біологічна і духовна самоврядована система.
 2�.  Взаємозв’язок  ролевої  теорії  особистості  та  соціального  управ

ління (Ч. Кулі, Р. Дарендорф, Т. Парсонс).
 25.  Особистість як об’єкт соціальних відносин.
 26.  Особистість як суб’єкт соціальних відносин.
 27.  Методологічні основи оцінювання ефективності управління.
 28.  Специфіка державного управління.
 29.  Органи влади і управління людськими ресурсами.
 �0.  Управління людськими ресурсами в умовах громадянського сус

пільства.
 �1.  Підприємництво: суб’єкти, цінності.
 �2.  Господарські організації та їх основні типи.
 ��.  Матеріальне виробництво: поняття, судження.
 ��.  Духовне виробництво як особлива форма соціальної діяльності.
 �5.  Ціннісні орієнтації — продукт соціалізації особистості.
 �6.  Взаємозв’язок матеріального і духовного виробництва.
 �7.  Концепція “управління людськими ресурсами” та її вплив на со

ціальне управління.
 �8.  “Нова філософія управління” та сучасність.
 �9.  Основні моделі прийняття рішень менеджера.
 �0.  Моделі підприємницької поведінки в сучасних умовах.

ПиТання  Для  самоконТролю

1.  Сутність понять: “теорія”, “предмет”, “об’єкт”, “структура”, “сис
тема”.

2.  Сутність поняття “соціальне управління”.
�.  Потреби, їх класифікація та роль у соціальному управлінні.
�.  Поняття “соціальна система” та її види.
5.  Значення поняття “об’єкт соціального управління” у розкритті 

сутності соціального управління.
6.  Поняття “суб’єкт соціального управління” та його місце у виз

наченні сутності соціального управління.
7.  Соціальне прогнозування та соціальне проектування як одна із 

стадій соціального управління.
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8.  Роль  соціального  планування  та  соціального  регулювання  у 
процесі соціального управління.

9.  Розкрийте сутність напрямів знань, які сприяли розвитку теорії 
соціального управління.

 10.  Платон  про  державу  та  принципи  підтримки  соціального  по
рядку.

 11.  Аристотель про добродію, справедливість та ідеал.
 12.  Погляди Аристотеля  на  сутність  держави  та  соціального  без

ладдя.
 1�.  Н. Макіавеллі про апологію політичної аномії.
 1�.  Ідеї раціональної організації соціальної системи А. де СенСи

мона.
 15.  Вчення Г. Гегеля про громадянське суспільство, державу та сво

боду.
 16.  Теорія “людських відносин” Е. Мейо.
 17.  М. Вебер про місце релігії та ролі влади у суспільному житті.
 18.  Вчення М. Вебера про соціальну нормативність та типи пану

вання.
 19.  Вчення  П.  Сорокіна  про  соціокультурну  нормативну  регуля

цію.
 20.  Теорія дій та соціальна система Т. Парсонса.
 21.  А. Маслоу про теорію потреб та їх вплив на поведінку людей.
 22.  Поняття “закон”. Соціальні і економічні закони.
 2�.  Закони соціального управління.
 2�.  Класифікація принципів управління та їх сутність.
 25.  Розкрийте сутність понять “система” та “система управління”.
 26.  Цілі,  функції,  загальні  принципи  та  методи —  фундаментальні 

ланки механізму соціального управління.
 27.  Взаємозв’язок соціального управління та систем цілей.
 28.  Об’єкт управління та його види.
 29.  Роль факторів у формуванні об’єктів управління.
 �0.  Функції планування та організації соціального управління та їх 

роль у суспільному житті.
 �1.  Вплив функцій регулювання, стимулювання, контролю соціаль

ного управління на розвиток суспільства.
 �2.  Сутність принципів управління.
 ��.  Поняття “метод” та структура методів.
 ��.  Людина як суб’єкт соціального управління.
 �5.  Людина як об’єкт соціального управління.
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 �6.  Методологічне значення понять “людина”,  “індивід”,  “індивіду
альність”, “особистість”.

 �7.  Ролева теорія особистості Ч. Кулі.
 �8.  Марксистська  теорія  особистості  та  її  значення  у  соціальному 

управлінні.
 �9.  Концепція соціального “Я” Дж. Міда.
 �0.  Концепція соціального конфлікту Р. Дарендорфа.
 �1.  Теорія дій Т. Парсонса та її вплив на розвиток теорії соціального 

управління.
 �2.  Співвідношення понять “ефективність” та “ефективність управ

ління”.
 ��.  Зміст принципів оцінювання ефективності управління.
 ��.  Принцип системного підходу та його роль у соціальному управ

лінні.
 �5.  Показники ефективності управління та  їх роль у розвитку сус

пільства.
 �6.  Основні підходи до розуміння поняття “держава”.
 �7.  Зміст понять “адміністрація”, “влада”, “органи влади”.
 �8.  Громадянське суспільство як об’єкт державного управління.
 �9.  Специфіка державного управління та типології держави.
 50.  Природа і структура об’єктивних умов раціональностей та ефек

тивності державного управління.
 51.  Центральні органи влади і управління їх сутність та структура.
 52.  Місцеві органи влади і управління їх сутність та структура.
 5�.  Сутність  регіональних  та  галузевих  органів  управління людсь

кими ресурсами.
 5�.  Роль соціальної політики в управлінні людськими ресурсами.
 55.  Методологічне  значення  понять  “виробництво”,  “матеріальне 

виробництво”,  “спосіб виробництва”,  “продуктивні сили”,  “ви
робничі відносини” для соціального управління.

 56.  Поняття “менеджмент”, його цілі та завдання.
 57.  Особливості менеджменту в Україні на сучасному етапі.
 58.  Поняття “підприємництво” та його основні елементи.
 59.  Соціальний портрет підприємця.
 60.  Мотиви і цінності підприємництва.
 61.  Моделі підприємницької поведінки.
 62.  Господарські організації та їх основні типи.
 6�.  Роль стратегічного плану в умовах ринкових відносин.
 6�.  Сутність категорій “духовність”, “духовність людини”, “духов

ність суспільства”, “духовна діяльність”.
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 65.  Категорії  “духовне  життя”,  “духовні  потреби”,  “духовні  цін
ності” та їх роль у соціальному управлінні.

 66.  Духовне  виробництво  як  особлива  форма  соціальної  діяль
ності.

 67.  Роль  соціальних  цінностей  та  ціннісних  орієнтацій  у  регулю
ванні людських відносин.

 68.  Соціальна справедливість та її роль в управлінні людських від
носин.

 69.  Моральні цінності як регулятори поведінки людей.
 70.  Вплив духовного виробництва на управління в духовній та ма

теріальній сферах.
 71.  Духовні якості людини як ключові в системі управління.
 72.  Духовна культура як об’єкт духовного виробництва.
 7�.  Концепція принципу розумного егоїзму Ф. Тейлора.
 7�.  Теорія Х та Y Д. Мак Грегора.
 75.  Концепція “управлінських ресурсів”.
 76.  Класична модель прийняття рішень менеджером.
 77.  Поведінкова модель прийняття рішень менеджером.
 78.  Ірраціональна модель прийняття рішень менеджером.
 79.  Управлінські функції менеджера.
 80.  Вимоги  до  менеджера  та  компоненти  професійної  майстер

ності.
 81.  “Нова філософія управління” та сучасність.
 82.  Економічні, організаційноадміністративні методи соціального 

управління.
 8�.  Сутність та види аналізу й оцінювання ефективності управління.
 8�.  Соціальний контроль за управлінською діяльністю.
 85.  Типи та види управлінських рішень.
 86.  Сутність управлінських відносин.
 87.  Види і рівні управлінських відносин.
 88.  Місце та роль управлінських відносин у системі суспільних від

носин.
 89.  Поняття антикризового управління. Сутність, особливості уп

равління фірмою у кризовому стані.
 90.  Формування управлінської культури у ХІ ст.
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меТоДичні  вказівки  До  наПисання  рефераТу

Треба зазначити, що написання реферату — справа складна і вимагає 
затрат часу. Тому студентам теми рефератів слід запропонувати завчасно.

Процес написання реферату здійснюється поетапно. На першому 
етапі необхідно опрацювати матеріал вибраної теми. На другому ета
пі студенти добирають літературу, ґрунтовно вивчають і конспекту
ють її, записують власні міркування. 

Зібраний матеріал систематизують, складають план реферату (не 
більше трьох питань).

На  третьому  етапі  необхідно  розподілити матеріал  за  розділами 
плану; якщо необхідно — провести додаткову роботу із добором мате
ріалу у логічній послідовності та зробити висновки.

При оцінюванні реферату береться до уваги його науковий рівень, 
вміння виділяти актуальні аспекти тем, новизна рішень і висновків. 
Обсяг реферату — 20–2� аркушів.

зразок оформлення першої сторінки реферату

Зміст

Вступ ....................................................................................................   с
1 ..............................................................................................................   с
2 ..............................................................................................................   с
� ..............................................................................................................   с
Висновки .............................................................................................    с
Список літератури ...........................................................................    с
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зразок оформлення титульного аркуша реферату

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Кафедра соціології

Реферат
з курсу “Теорія соціального управління”

Тема:__________________________________________________
  (назва теми)

Виконав(ла) студент(ка)_______ курсу
____________факультету_______групи
__________________________________
  (П. І. Б.)

Науковий керівник
__________________________________
  (П. І. Б.)

Київ 200__
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