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Пояснювальна  заПиска

На сучасному етапі розвитку соціологічної науки актуальними 
є проблеми оптимізації та регулювання процесів соціальної жит-
тєдіяльності. Поширення у 80–90-ті роки понять “соціальна техно-
логія”, “соціальна інженерія”, “соціальне конструювання”, “соціальне 
проектування”, “соціальна діагностика” тощо певним чином відобра-
зило нові якісні зміни в розумінні змісту дослідницького процесу в 
соціології. Саме тому об’єктивно виникає практична потреба пере-
будови процесу викладання соціологічних дисциплін, що пов’язано 
з розробленням та впровадженням у навчальний процес нових дис-
циплін, які були б здатні ефективно виконувати функції теоретич-
ного, методологічного та інформаційного забезпечення професійної 
діяльності соціолога у ХХІ ст.

Значення курсу “Соціальні технології” в навчальному процесі під-
готовки студентів визначається його інноваційним змістом. 

Головна мета курсу — сформувати у студентів сучасний професій-
ний світогляд шляхом розкриття суті, змісту та світового досвіду тех-
нологічного використання соціологічних знань.

Завдання курсу:
•	 визначити концептуальний статус соціальних технологій як 

специфічного явища в науково-пізнавальній та організаційно-
практичній діяльності;

• охарактеризувати ґенезу та етапи історичного розвитку соціаль-
них технологій шляхом розкриття змісту ідей та проектів оп-
тимізації процесів соціальної життєдіяльності;

• визначити провідні напрями розвитку соціальних технологій 
у ХХ ст. та охарактеризувати специфічні тенденції їх інститу-
ціалізації в економічній, політичній та духовно-інформаційній 
сферах суспільного життя;

• розкрити зміст принципів і методів розробки та впровадження 
сучасних соціальних технологій.
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навЧально-ТЕМаТиЧниЙ  План 
вивчення дисципліни

“соЦІальнІ  ТЕХнолоГІЇ”
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Назва розділу і теми
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I.	Теоретико-методологічні основи соціально-технологічної 
діяльності

Соціальні технології як тип наукової та практичної діяльності
Суспільне призначення та функції соціальних технологій 
Етичні проблеми застосування і впровадження соціальних 
технологій
ІІ.	Традиційні соціальні технології. Технологічні ідеї та проекти  

оптимізації соціальної життєдіяльності від античності до ХХ ст.
Ідеї та проекти гармонізації соціального середовища в античній та 
середньовічній культурі
Ідеали соціального розвитку в епоху відродження. Проекти 
гуманізації суспільних відносин у XVII–XVIII ст. 
Ідеали соціального розвитку в XIX ст. Революційні та 
реформістські проекти перебудови капіталістичного устрою 
суспільства 
ІII.	Інноваційні соціальні технології XX і XXI ст. Провідні техно-

логічні напрями розвитку та інституціалізації в суспільному 
житті

Соціальні технології економічної сфери суспільної 
життєдіяльності 
Соціальні технології політичної сфери суспільного життя
Соціальні технології духовно-інформаційної сфери суспільного 
життя 
ІV.	 Ефективність і способи розробки та впровадження  

соціальних технологій
Теоретико-методологічні основи проектування соціальних 
технологій 
Теоретико-методологічні проблеми впровадження соціальних 
технологій
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ПРоГРаМниЙ  МаТЕРІал 
до вивчення дисципліни

“соЦІальнІ  ТЕХнолоГІЇ”

Розділ І. Теоретико-методологічні основи  
соціально-технологічної діяльності

Тема 1. соціальні технології як тип наукової та практичної 
діяльності

Сутність та особливості соціально-технологічної діяльності. Тео-
ретичний і практичний зміст поняття “соціальна технологія”. Спів-
відношення понять “соціальна технологія” та “соціальна інженерія”. 
Теоретико-методологічні підходи до дослідження соціально-техно-
логічних явищ. Проблема типологізації соціальних технологій: тра-
диційні та інноваційні соціальні технології. Критерії класифікації со-
ціальних технологій. Класифікація соціальних технологій за сферами 
суспільної життєдіяльності: специфіка економічних, політичних, ду-
ховно-інформаційних технологій. Класифікація соціальних техноло-
гій за терміном дії: довго-, середньо- і короткострокові. Класифіка-
ція соціальних технологій за масштабом дії: глобальні, регіональні, 
локальні. Класифікація соціальних технологій за спрямованістю: 
руйнівні та креативні. Місце і роль соціальних технологій в системі 
соціологічного знання. Гносеологічні властивості та особливості со-
ціальних технологій. Науково-технічний прогрес і сучасна соціаль-
но-технологічна діяльність. Вплив науково-технічної революції на 
технологізацію соціальних процесів.

Література [9; 15–17; 21; 29; 34; 38; 41; 42; 49;  
50; 55–57; 59; 61; 64; 66]

Тема 2. суспільне призначення та функції соціальних 
технологій

Соціальне призначення соціальних технологій. Особливості 
пізнавальних функцій соціальних технологій: світоглядна, гносео-
логічна, методологічна, інформаційна, прогностична. Особливості 
організаційно-практичних функцій: експертно-діагностична, інно-
ваційно-проективна, комунікативна, організаційна, демонстраційна, 
управлінська. Практична значущість соціальних технологій у процесі 
демократизації українського суспільства.

Література [5; 9; 14–16; 21; 34; 38; 41; 56; 59; 61]
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Тема 3. Етичні проблеми застосування і впровадження  
соціальних технологій

Соціальні наслідки впровадження соціальних технологій. Понят-
тя “соціальний ризик”. Основні чинники соціального ризику. Пробле-
ми особистісної відповідальності за непередбачені наслідки ризико-
вої ситуації. Моральні наслідки впровадження ризикових соціальних 
проектів. Етика взаємовідносин між замовником і розробником со-
ціальної технології. Проблема гуманізації соціально-технологічних 
рішень і проектів.

Література [1; 4; 10; 12; 14; 16; 34; 38; 41; 45; 50; 56]

Розділ ІІ. Традиційні соціальні технології. Технологічні ідеї  
та проекти оптимізації соціальної життєдіяльності  
від античності до ХХ ст.

Тема 4. Ідеї та проекти гармонізації соціального середовища  
в античній та середньовічній культурі

Космоцентричне світорозуміння та міфологічні засоби сакраліза-
ції цінності людського життя і соціалізації людини в античній куль-
турі. Міф як соціальна технологія. Категорія “техне” в давньогрецькій 
культурі. Соціально-технологічний проект реформування суспільно-
го життя у трактаті Платона “Держава”. Аналіз тиранії, демократії, 
олігархії, монархії як організаційно-технологічних типів полісного 
життя у трактаті Аристотеля “Політика”

Становлення та інституціоналізація соціальних технологій освіти 
в Середні віки: школи та університети.

Література [3; 19; 21; 23–26; 28; 29; 36; 39;  
51; 52; 58; 59; 69]

Тема 5. Ідеали соціального розвитку в епоху відродження. 
Проекти гуманізації суспільних відносин  
у XVII–XVIII ст.

Проблема проектування розвитку суспільного життя. Утопічні 
проекти побудови гуманного суспільства в епоху Відродження. Мо-
дель гуманного і справедливого суспільства у праці Т. Мора “Утопія”. 
Концепція гармонійного суспільного устрою у праці Т. Кампанелли 
“Місто Сонця”. Технократична утопія Фр. Бекона у праці “Нова Ат-
лантида”. Ідеї соціальної технології завоювання і утримання політич-
ної влади Н. Макіавеллі у трактаті “Государ”. Суспільний договір як 
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технологічний принцип подолання природної агресивності людини 
у праці Т. Гоббса “Левіафан”. Концепція “суспільного договору” і по-
шук шляхів становлення гармонійного суспільного стану у творчості 
Ж.-Ж. Руссо.

Література [6; 8; 18; 27–29; 37; 51; 53; 59; 65]

Тема 6. Ідеали соціального розвитку в XIX ст.  
Революційні та реформістські проекти  
перебудови капіталістичного устрою суспільства

К. Маркс і Ф. Енгельс про приреченість капіталізму та об’єктивну 
потребу перебудови соціальних відносин капіталістичного типу в 
“Маніфесті комуністичної партії”. Світоглядні та теоретичні принци-
пи проектування та організації комуністичного суспільства у праці 
К. Маркса “Критика Готської програми”. Соціальна революція як 
соціально-технологічний процес. Соціалістична революція як засіб 
радикального перетворення суспільства. Проекти та технологічні ідеї 
модернізації ліберально-демократичного суспільства у працях А. де 
Токвіля та Дж.-С. Міля.

Література [28–33; 35; 59; 63]

Розділ ІІІ. Інноваційні соціальні технології ХХ і ХХІ ст.  
Провідні технологічні напрями розвитку  
та інституціалізації в суспільному житті

Тема 7. соціальні технології економічної сфери суспільної 
життєдіяльності

Соціальні технології організації та стимулювання праці. Кадро-
вий менеджмент як соціальна технологія. Маркетинг і реклама як со-
ціальні технології. Соціальні технології фінансової і трастової діяль-
ності. Шоу-бізнес як соціальна технологія.

Література [1; 9; 40; 44; 46; 59; 60]

Тема 8. соціальні технології політичної сфери суспільного 
життя

Забезпечення соціальної безпеки як соціально-технологічний про-
цес. Основні концепції національної безпеки. Поділ влади як соціаль-
но-технологічний принцип організації та функціонування демокра-
тичного суспільства. Забезпечення гармонійного функціонування 
політичної влади в демократичному суспільстві. Політичний марке-
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тинг і виборний процес як соціальні технології. Сучасні технологічні 
моделі соціальної політики: патерналістська та активна. Соціальні 
технології розвитку місцевого самоврядування. Соціальні технології 
стимулювання громадянської активності. Політичне лідерство як со-
ціально-технологічний процес.

Література [2; 4; 7; 11; 13; 14; 16; 34; 38;  
41; 46; 59; 62; 64]

Тема 9. соціальні технології духовно-інформаційної сфери  
суспільного життя

Сучасні освітні соціальні технології: організаційні принципи функ-
ціонування системи шкільної, професійно-технічної та вищої освіти. 
Соціальні технології засобів масової інформації та комунікації: пре-
са, радіо, телебачення, Інтернет. Інтернет як сучасна комунікативна 
соціальна технологія. Соціальний смисл спорту: соціальні техно-
логії організації спортивних ігор та змагань. Соціальні технології у 
мистецтві: організаційні принципи театральної, концертної та музей-
но-виставкової діяльності. Соціальні технології використання віль-
ного часу: туризм та індустрія розваг. Сучасні проблеми організації 
розваг і дозвілля. Ділова гра як соціальна технологія. Зміст і різно-
види інтелектуальних соціальних технологій. ПР як інформаційно-
комунікативна технологія.

Література [5; 20; 38; 40; 43; 44; 55;  
59; 66–68; 71]

Розділ IV. Ефективність і способи розробки та впровадження 
соціальних технологій

Тема 10. Теоретико-методологічні основи проектування  
соціальних технологій

Процедури проектування смислових і цільових параметрів со-
ціальних технологій. Процедури розробки структурних та якісних 
параметрів соціальних технологій. Принципи оцінювання ефектив-
ності, надійності, довготривалості та валідності соціальних техноло-
гій. Розробка елементів функціонального забезпечення соціальних 
технологій.

Література [5; 7; 21; 22; 34; 47; 48;  
50; 52; 57; 59; 70]
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Тема 11. Теоретико-методологічні проблеми впровадження 
соціальних технологій

Соціальна технологія як нововведення. Технологічні особливості 
діагностичних вимірювальних процедур і підходи до розробки мо-
делей соціальної діагностики. Специфіка соціальних чинників, що 
впливають на процеси впровадження соціальних технологій. Прин-
ципи впровадження соціальних технологій. Системи контролю за со-
ціально-технологічними проектами.

Література [4; 5; 10; 13; 22; 34; 45; 47; 50; 55; 59]

Плани  сЕМІнаРськиХ  заняТь

Тема 1. соціальні технології як тип науково-пізнавальної  
та організаційно-практичної діяльності

План:
1. Загальна характеристика поняття “соціальна технологія”.
2. Сучасні дискусії щодо визначення категоріального статусу по-

няття “соціальні технології”.
3. Класифікація соціальних технологій.
4. Гносеологічна структура соціальних технологій.

Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення терміна “соціальна технологія”.
2. Як Ви розумієте різницю між поняттями “соціальна технологія” 

та “соціальна інженерія”?
3. Як Ви уявляєте зв’язок теоретичного та технологічного в сис-

темі соціологічного знання?
4. Назвіть основні особливості соціальних технологій.
5. Визначте основні критерії класифікації соціальних технологій.

Література [17; 29; 41; 42; 49; 55–57; 64]

Тема 3. Етичні проблеми застосування і впровадження  
соціальних технологій

План:
1. Поняття “ризик” у соціальної діяльності.
2. Економічні, соціальні та моральні наслідки впровадження “ри-

зикових” соціальних технологій.
3. Гуманізація соціально-технологічних рішень і проектів.
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Питання для самоконтролю
1. Чи має бути морально відповідальною людина, яка розробляє 

будь-яке соціально-значуще рішення?
2. У чому, на Ваш погляд, ризик соціальних проектів?
3. У чому виявляється безпека чи небезпека впровадження со-

ціально-технологічних проектів?
Література [1; 4; 10; 12; 14]

Тема 4. Ідеї та проекти гармонізації соціального середовища  
в античній та середньовічній культурі

План:
1. Підходи до соціально-технологічних проектів в античній куль-

турі.
2. Міф як соціальна технологія.
3. Соціальні проекти гармонійного соціального устрою в роботі 

Платона “Держава”.
4. Проблеми соціальних перетворень у роботі Аристотеля “Полі-

тика”.
5. Соціальні технології освіти та соціалізації в Середньовіччі.

Питання для самоконтролю
1. Зміст проектування соціального життя. Які проблеми виника-

ють у цьому процесі?
2. Ваше ставлення до космоцентризму та його проявів у сучасній 

соціальній ментальності.
3. Що таке міф? Чи можливе міфотворення в сучасних умовах?
4. Як виникли та розвивались школи та університети у серед-

ньовічній Європі?
Література [3; 19; 21; 23–26; 36; 39; 51; 58; 69]

Тема 5. Ідеали соціального розвитку в епоху відродження. 
Проекти гуманізації суспільних відносин  
у XVII–XVIIІ ст.

План:
1. Співвідношення понять “прогноз”, “передбачення”, “проект”.
2. Наукові та утопічні критерії соціальних проектів як основа со-

ціально-технологічних рекомендацій.
3. Відмінності утопічних проектів у середньовічній суспільній 

думці та у поглядах мислителів Нового часу.
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4. Взаємозв’язок ідеї “природних прав людини” і проектів соціаль-
них перетворень у роботах Дж. Локка, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо.

Питання для самоконтролю

1.  Як Ви розумієте поняття “утопія”. В чому полягає зв’язок ідео-
логічного проекту і практичних технологічних вимог?

2. У чому, на Ваш погляд, сутність внеску утопій в соціологічне 
знання?

3. Які критерії розрізняють наукові та утопічні проекти суспіль-
них перетворень?

Література [6; 18; 27; 37; 51; 53; 65]

Тема 6. Ідеали соціального розвитку в ХІХ ст.  
Революційні та реформістські проекти  
перебудови капіталістичного устрою суспільства

План:
1. Марксистські ідеї перетворення соціальних відносин та їх зна-

чущість в сучасних умовах.
2. Революційні та реформаційні проекти соціальних змін.
3. Проекти модернізації ліберально-демократичного суспільства у 

творах А. Токвіля і Дж.-С. Міля.
Література [30–33; 35; 63]

Тема 7. соціальні технології інституціалізації в суспільному 
житті

План:
1. Кадровий менеджмент як соціальна технологія.
2. Маркетинг як соціальна технологія.
3. Реклама як соціальна технологія.
4. Соціальні технології у сфері фінансової діяльності.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні типи та різновиди стимулів праці.
2. Чому виникає потреба ефективного управління персоналом?
3. У чому полягає соціально-технологічний смисл реклами та мар-

кетингу?
Література [9; 44; 46; 60]
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Тема 8. соціальні технології політичної сфери суспільного 
життя

План:
1. Забезпечення безпеки як соціально-технологічний процес.
2. Поділ влади як соціально-технологічний принцип демократії.
3. Політичний маркетинг як соціальна технологія.

Література [4; 7; 11; 13; 41]

Тема 9. соціальні технології духовно-інформаційної сфери 
суспільного життя

План:
1. Освітні соціальні технології.
2. Соціальні технології в комунікативній сфері.
3. Мистецтво і соціальні технології.
4. Соціальні технології у сфері розваг і спорту.
5. Ділова гра як соціальна технологія.

Питання для самоконтролю
1. У чому виявляється технологічний зміст системи освіти?
2. Як Ви розумієте “технологізм” преси і телебачення?
3. Які організаційні принципи роблять мистецьку діяльність тех-

нологічною?
4. Які технологічні функції містить у собі соціально-доцільна ор-

ганізація дозвілля та сфери розваг?
Література [38; 40; 55; 66–68; 71]

Тема 10. Теоретико-методологічні основи проектування  
соціальних технологій

План:
1. Поняття параметризації соціальних технологій.
2. Проблема розробки соціальної технології.
3. Основні якісні характеристики соціальних технологій: ефек-

тивність, надійність, валідність.

Питання для самоконтролю
1. Як Ви розумієте процедуру проектування?
2. Які чинники обумовлюють межі параметризації?
3. Сутність структурності проектування соціальної технології.
4. Що таке “функціональне забезпечення” соціальних технологій?

Література [47; 48; 50; 52; 57; 70]
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ваРІанТи  конРольниХ  РоБІТ

варіант 1

1. Соціальні технології як тип науково-пізнавальної та організа-
ційно-управлінської діяльності.

2. Становлення та розвиток освітніх технологій в епоху Серед-
ньовіччя. Школи і університети.

3. Оптимізація процесів організації політичної влади.

варіант 2

1. Місце соціальних технологій в системі соціологічного знання.
2. Соціальні технології завоювання та утримання політичної вла-

ди. Трактат Н. Макіавеллі “Государ”.
3. Шоу-бізнес і соціальні технології гри.

варіант 3

1. Специфіка пізнавальних та організаційно-управлінських функ-
цій соціальних технологій.

2. Утопічні проекти епохи Відродження як соціальні технології. 
Ідеї та принципи утопій Т. Мора, Т. Кампанелли та Фр. Бекона.

3. Фінансово-трастові соціальні технології.

варіант 4

1. Проблема класифікації соціальних технологій. Типи і різновиди 
соціальних технологій.

2. Організаційно-управлінські проекти суспільного перетворення 
Т. Гоббса і Ж.-Ж. Руссо.

3. Соціальні технології у сфері дозвілля та вільного часу: туризм 
та індустрія розваг.

варіант 5

1. Роль соціальних технологій у процесах оптимізації життєдіяль-
ності українського суспільства.

2. Марксистський комуністичний проект суспільного перебу-
дування. “Маніфест Комуністичної партії” К. Маркса, Ф. Ен-
гельса.

3. Змагальні та ігрові соціальні технології. Соціальний зміст і фун-
кції спорту.
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варіант 6
1. Етична проблема використання і впровадження соціальних тех-

нологій.
2. Соціальні технології організації і стимулювання праці.
3. Соціальні технології засобів масової комунікації: преси, радіо, 

телебачення, Інтернету.

варіант 7
1. Становлення соціальних технологій в античній культурі: со-

ціальні технології захисту цінності людського життя. Міф як 
соціальна технологія.

2. Принципи соціальної організації ліберально-демократичного 
суспільства. Праця А. Токвіля “Демократія в Америці”.

3. Соціальні технології у сфері мистецтва: концертна, театральна, 
музейна діяльність.

варіант 8
1. Соціалізаційні технології в античній культурі. Принципи вихо-

вання людини.
2. Маркетинг і реклама як соціальні технології.
3. Ділова гра як соціальна технологія.

варіант 9
1. Категорія “техне” в давньогрецькій культурі. Соціально-техно-

логічний проект реформування суспільного життя у праці Пла-
тона “Держава”.

2. Кадровий менеджмент як соціальна технологія.
3. Політичний маркетинг та виборчий процес як соціальні техно-

логії.

варіант 10
1. Аналіз тиранії, демократії, олігархії, монархії як організацій-

но-технологічних типів полісного життя у трактаті Аристотеля 
“Політика”.

2. Забезпечення соціальної безпеки як соціально-технологічний 
процес. Основні концепції соціальної безпеки.

3. Сучасні освітні технології: системи шкільної, професійно-тех-
нічної та вищої освіти.
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ПиТання  Для  саМоконТРолю

1. Сутність та особливості соціально-технологічної діяльності.
2. Теоретичний та практичний зміст поняття “соціальна техноло-

гія”.
3. Співвідношення понять “соціальна технологія” та “соціальна ін-

женерія”.
4. Теоретико-методологічні підходи до дослідження соціально-тех-

нологічних явищ.
5. Проблема типологізації соціальних технологій: традиційні та ін-

новаційні соціальні технології.
6. Критерії класифікації соціальних технологій.
7. Класифікація соціальних технологій за сферами суспільної жит-

тєдіяльності.
8. Специфіка економічних технологій.
9. Специфіка політичних технологій.

10. Специфіка духовно-інформаційних технологій.
11. Класифікація соціальних технологій за терміном дії: довго-, се-

редньо- і короткострокові. 
12. Класифікація соціальних технологій за масштабом дії: глобальні, 

регіональні, локальні.
13. Класифікація соціальних технологій за спрямованістю: руйнівні 

та креативні.
14. Місце і роль соціальних технологій в системі соціологічного 

знання.
15. Гносеологічні властивості та особливості соціальних технологій.
16. Науково-технічний прогрес і сучасна соціально-технологічна 

діяльність.
17. Вплив науково-технічної революції на технологізацію соціальних 

процесів.
18. Соціальне призначення соціальних технологій. 
19. Особливості пізнавальних функцій соціальних технологій.
20. Специфіка світоглядної, гносеологічної та методологічної функ-

цій соціальних технологій.
21. Специфіка інформаційної та прогностичної функцій соціальних 

технологій.
22. Особливості організаційно-практичних функцій: експертно-

діагностичної, інноваційно-проективної.
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23. Особливості організаційно-практичних функцій: комунікативної 
та демонстраційної.

24. Особливості організаційно-практичних функцій: організаційної 
та управлінської.

25. Практична значущість соціальних технологій у процесі демокра-
тизації українського суспільства.

26. Соціальні наслідки впровадження соціальних технологій.
27. Поняття “соціальний ризик”. 
28. Основні чинники соціального ризику.
29. Проблема особистісної відповідальності за непередбачені наслід-

ки ризикової ситуації.
30. Моральні наслідки впровадження ризикових соціальних проек-

тів.
31. Етика взаємовідносин між замовником і розробником соціальної 

технології.
32. Проблема гуманізації соціально-технологічних рішень і проек-

тів.
33. Космоцентричне світорозуміння та міфологічні засоби сакралі-

зації цінності людського життя і соціалізації людини в античній 
культурі. 

34. Міф як соціальна технологія. 
35. Категорія “техне” в давньогрецькій культурі. 
36. Соціально-технологічний проект реформування суспільного 

життя у трактаті Платона “Держава”. 
37. Аналіз тиранії, демократії, олігархії, монархії як організацій-

но-технологічних типів полісного життя у трактаті Аристотеля 
“Політика”.

38. Становлення та інституціоналізація соціальних технологій осві-
ти в Середньовіччі: школи та університети.

39. Проблема проектування розвитку суспільного життя. Утопічні 
проекти побудови гуманного суспільства в епоху Відродження. 

40. Модель гуманного та справедливого суспільства у праці Т. Мора 
“Утопія”. 

41. Концепція гармонійного суспільного устрою у праці Т. Кампа-
нелли “Місто Сонця”.

42. Технократична утопія у праці Фр. Бекона “Нова Атлантида”. 
43. Ідеї соціальної технології завоювання і утримання політичної 

влади Н. Макіавеллі у трактаті “Государ”. 
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44. Суспільний договір як технологічний принцип подолання при-
родної агресивності людини у праці Т. Гоббса “Левіафан”. 

45. Концепція “суспільного договору” і пошук шляхів становлення 
гармонійного суспільного стану у творчості Ж.-Ж. Руссо.

46. Співвідношення понять “прогноз”, “передбачення”, “проект”.
47. Наукові та утопічні критерії соціальних проектів як основа со-

ціально-технологічних рекомендацій.
48. К. Маркс і Ф. Енгельс про приреченість капіталізму та об’єктивну 

потребу перебудови соціальних відносин капіталістичного типу в 
“Маніфесті комуністичної партії”.

49. Світоглядні та теоретичні принципи проектування та організації 
комуністичного суспільства у праці К. Маркса “Критика Готської 
програми”. 

50. Соціальна революція як соціально-технологічний процес. 
51. Соціалістична революція як засіб радикального перетворення 

суспільства. 
52. Проекти та технологічні ідеї модернізації ліберально-демокра-

тичного суспільства у працях А. де Токвіля та Дж.-С. Міля.
53. Соціальні технології організації та стимулювання праці. 
54. Кадровий менеджмент як соціальна технологія. 
55. Маркетинг як соціальна технологія. 
56. Реклама як соціальна технологія.
57. Соціальні технології фінансово-трастової діяльності. 
58. Шоу-бізнес як соціальна технологія.
59. Забезпечення соціальної безпеки як соціально-технологічний 

процес. 
60. Основні концепції національної безпеки. 
61. Поділ влади як соціально-технологічний принцип організації та 

функціонування демократичного суспільства. 
62. Забезпечення гармонійного функціонування політичної влади в 

демократичному суспільстві. 
63. Політичний маркетинг як соціальна технологія. 
64. Виборчий процес як соціальна технологія.
65. Сучасні технологічні моделі соціальної політики: патерналістсь-

ка та активна моделі соціальної політики. 
66. Соціальні технології розвитку місцевого самоврядування. 
67. Соціальні технології стимулювання громадянської активності. 
68. Політичне лідерство як соціально-технологічний процес.
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69. Сучасні освітні соціальні технології: організаційні принципи 
функціонування системи шкільної, професійно-технічної та ви-
щої освіти. 

70. Соціальні технології засобів масової інформації та комунікації: 
преси, радіо, телебачення, Інтернету. 

71. Інтернет як сучасна комунікативна соціальна технологія. 
72. Соціальний зміст спорту: соціальні технології організації спор-

тивних ігор і змагань.
73. Соціальні технології в мистецтві: організаційні принципи теат-

ральної, концертної та музейно-виставкової діяльності. 
74. Соціальні технології використання вільного часу: туризм та ін-

дустрія розваг. 
75. Сучасні проблеми організації розваг і дозвілля. 
76. Ділова гра як соціальна технологія. 
77. Зміст і різновиди інтелектуальних соціальних технологій. 
78. ПР як інформаційно-комунікативна технологія.
79. Поняття параметризації соціальних технологій.
80. Процедури проектування смислових і цільових параметрів со-

ціальних технологій.
81. Процедури розробки структурних та якісних параметрів соціаль-

них технологій. 
82. Принципи оцінки ефективності та довготривалості соціальних 

технологій. 
83. Принципи оцінювання надійності та валідності соціальних тех-

нологій.
84. Розробка елементів функціонального забезпечення соціальних 

технологій.
85. Соціальна технологія як нововведення. 
86. Технологічні особливості діагностичних вимірювальних проце-

дур. 
87. Підходи до розробки моделей соціальної діагностики. 
88. Специфіка соціальних чинників, що впливають на процеси впро-

вадження соціальних технологій. 
89. Принципи впровадження соціальних технологій. 
90. Системи контролю за соціально-технологічними проектами.
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