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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни «Соціальні зміни та соціальний розвиток 

суспільства» як освітнього компоненту циклу загальної підготовки є 

ознайомлення здобувачів освіти з дослідженнями соціальних змін як аспекту 

загальної динаміки суспільства, що створює у часі якісно різні стани соціальної 

взаємодії на рівні соціальних систем, соціальної стратифікації, соціальних 

інститутів, соціальних організацій, тощо. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміни в тих чи інших сферах 

суспільства, які призводять до якісно нового стану соціальної взаємодії, соціальної 

структури суспільства. 

Завдання дисципліни: засвоєння методологічних засад змін суспільства, 

змісту актуальних концепцій соціального розвитку, впровадження змін, реалізації 

реформ; формування компетентностей щодо визначення та використання основних 

елементів соціологічної теорії при реформуванні суспільства, осмислення процесів 

трансформації українського суспільства. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 02. Здатність розробляти і управляти проектами 

СК 02. Здатність до  виявлення  соціально  значимих проблем  і  факторів  

досягнення  соціального благополуччя різних груп населення. 

СК 03. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та 

моделювати соціальні ситуації.  

СК 12. Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у 

сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства. 

СК 15. Здатність розробляти на високому рівні стратегічні концепції та 

проекти, оцінювати їх якість та ефективність, здійснювати керівництво їх 

реалізацією, апробації та втілення соціальних проектів і технологій. 

СК 18. Здатність до використання професійно-профільованих знань у 

забезпеченні посередництва між різними суспільними та державними структурами 

та клієнтами. 

СК 19. Здатність до аналітичного осмислення вітчизняних та зарубіжних 

досягнень науки і практики у сфері професійної діяльності соціального працівника, 

з метою збагачення та використання передового професійного досвіду. 

 

  Програмні результати навчання. 

 ПРН 1.Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують 

оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог  

ПРН 4.Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних 

концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних 

наук 

ПРН 10.Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, 

сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, 

планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до 

цінностей соціальної роботи  



 

 

ПРН 12.Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, 

соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації 

стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної роботи 

ПРН 19.Розробляти, апробувати та втілювати соціальні проекти і технології  

ПРН 22. Використовувати професійно-профільовані знання у забезпеченні 

посередництва між різними суспільними та державними структурами та клієнтами. 

ПРН 23. Аналізувати та осмислювати вітчизняні та зарубіжні досягнення 

науки і практики у сфері професійної діяльності соціального працівника, з метою 

збагачення та використання передового професійного досвіду. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що становить 3 

кредитів ЄКТС. 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Загальнометодологічні аспекти теорії соціальних змін (2 год.) 

Сутність і зміст теорії соціальних змін як галузі соціологічної науки. 

Характеристика передумов появи теорії соціальних змін. Предмет та об’єкт теорії 

соціальних змін. Методи вивчення соціальних змін. Взаємозв’язок теорії 

соціальних змін з іншими спеціальними соціологічними теоріями. Основні  

проблеми теорії соціальних змін і напрями її розвитку. Роль теорії соціальних змін 

у суспільстві. Структура навчальної дисципліни “Теорія соціальних змін” та її роль 

у системі професійної підготовки фахівця.  

Тема 2. Теорія соціальних змін як основа теорії розвитку  (1 год.)  

Поняття зміни як різниці між станами соціальної системи в деякий момент 

часу і станом цієї системи в інший момент часу. Форми соціальних змін: зміна, 

процес, розвиток, прогрес. Вимоги до соціальних змін: реалістичність, 

наповненість наукою, технологічність, ресурсна забезпеченість, гуманістичність, 

цілераціональність, громадянська підтримка. Основні проблеми соціальних змін: 

направленість, масштаб, ризики, позитивні та негативні наслідки, управління 

змінами, ставлення людей до них, часова характеристика,  передбачення змін і 

наслідків. Теорія розвитку та її соціологічна складова. Основні підходи, моделі та 

проблеми теорії соціального розвитку. Співвідношення теорії соціальних змін і 

теорії соціального розвитку. Поняття прогресу та регресу. Прогрес та його критерії. 

Тема 3. Основні теоретико-методологічні підходи осмислення 

соціальних змін  (1 год.) 

Соціально-економічні умови становлення та розвитку класичної соціології. 

Особливості соціальних змін епохи становлення та розвитку індустріального 

суспільства, розвитку демократії та тоталітаризму. 

Загальна характеристика теорії систем. Категоріальний апарат теорії систем. 

Система та її характеристики, склад, структура, організація, функції системи. 

Система та навколишнє середовище. Функціонування системи: внутрішні та 

зовнішні функції системи.  Розвиток систем, основні етапи життя системи. 

Системні закони та їх використання у процесах соціальних змін. Розуміння 

соціальних змін з позиції теорії систем. Вплив соціальних змін на систему, 

проблема адаптації системи до змін. Соціальні зміни в системі як зміни структури, 

функцій. Проблеми та механізми оновлення системи. Гальмування та підтримка 

процесів оновлення системи. Поняття синергетики, її об’єкт і предмет.  



 

 

Характеристика основних понять синергетики: поняття кризи, хаосу, нелінійних 

процесів і перехідних станів, точка біфуркації, аттрактору.  Основні положення 

синергетики та її евристичні можливості. 

Тема 4. Просторово-часовий аспект соціальних змін (2 год.) 

Поняття соціального простору, його основні характеристики. Соціальний 

простір як середовище та засада соціальних змін. Поняття соціального, 

астрономічного, фізичного та психологічного часу. Проблемне поле соціального 

часу: ефективне використання часового ресурсу як особливого типу ресурсів; 

управління часом; своєчасне формування відповідей на виклики часу; 

ідентифікація і виявлення відповідності духу часу; пошук та використання 

символів часу. Характеристика соціального часу в поставторитарному суспільстві. 

Роль соціального часу в реалізації соціальних змін. Детермінація майбутнім як 

рушійна сила соціальних змін. Небезпека домінування традиціоналізму у 

суспільстві. 

Тема 5. Структура, етапи та механізми соціальних змін (1 год.) 

Джерела та руйшійні сили соціальних змін. Структурно-генетичні аспекти 

соціальних змін. Причини соціальних змін: культура, конфлікти, ідеї, демографія, 

потреби та інтереси. Структура змін: структури системи, функцій системи, 

кордонів системи, навколишнього середовища. Характеристика основних етапів 

соціальних змін. Механізми соціальних змін. Ресурсне забезпечення соціальних 

змін. Розуміння змін з позиції суб’єкт-об’єктного підходу. Суб’єкти соціальних 

змін: людина, спільнота, держава, суспільство. Роль особистості в історії. 

Зростання можливостей людини в соціальних змінах та проблема відповідальності 

за свої дії. 

Тема 6. Ціннісний аспект соціальних змін (2 год.) 

Поняття культури, її впливу на соціальні зміни. Поняття цінностей як 

об’єктів та явищ суспільного життя, що дорогі людині, забезпечують сенс її буття. 

Цінність — це форма суспільного буття, особливе суспільне відношення, завдяки 

якому потреби та інтереси людини переносяться у світ предметів, духовних явищ, 

додаючи їм певних соціальних властивостей, не пов’язаних безпосередньо з їх 

утилітарним призначенням. Класифікація цінностей: сенсові, що забезпечують сенс 

буття, вітальні — демократичні (права та свободи людини), цінності 

міжособистісної комунікації, партикулярні (патріотизм, віра в Бога). Функції 

цінностей у суспільстві та стосовно індивіда: сенсоутворювальна, критеріальна, 

орієнтаційна, соціалізаторська, оцінювання зразка, цілепокладання, комунікативна, 

інтеграційна, конфліктна, прогностична. Ціннісні процеси сучасного 

пострадянського суспільства: ускладнення виробництва і накопичення духовних 

цінностей, розвиток загальнолюдських цінностей, переоцінка цінностей, ціннісні 

інновації, ціннісна криза та аномія, ціннісній хаос зростання стороннього впливу, 

ціннісне запізнення, ціннісна дифузія ускладнення ціннісної трансмісії, наявність 

прихованих ціннісних конфліктів. Роль цінностей у соціальних змінах. Проблема 

ціннісної діагностики. Ціннісно-культурні  фактори, зміст і наслідки соціальних 

змін. 

Тема 7. Травми, ціна та майбутнє соціальних змін  (2 год.) 

Наслідки соціальних змін. Ціна соціальних змін і реформ. Позитивні та 

негативні наслідки. Концепція травм соціальних змін П. Штомпки. Сутність, 

причини, рівні та генеалогія культурної травми. Культурна дезорієнтація та 

дезорганізація. Травматичні процеси. Проблема подолання травм соціальних змін, 



 

 

колективні та індивідуальні стратегії. Травматологічний дискурс сучасного 

українського суспільства. Майбутнє соціального розвитку. Методологічні підходи 

визначення ціни реформ. Концепція “шокової терапії” та її недоліки. Аналіз 

травматичних аспектів сучасного розвитку України. Майбутнє соціальних змін: 

візуалізація, глобалізація. 

Тема 8. Управління соціальними змінами (1 год.) 

Поняття управління соціальними змінами. Необхідність, можливість та 

обмеження управління соціальними змінами. Концепція сталого розвитку та її 

транскрипції. Теоретичні засади управління соціальним розвитком. Аспекти 

управління соціальним розвитком: суб’єкт-об’єктний, діяльнісний, просторовий, 

часовий, інституційний, ресурсний. Сутність, моделі, механізми інституційних 

змін. Стратегічне планування, організація, мотивація, підтримка соціальних змін. 

Комунікація та PR як засоби забезпечення соціальних змін. Соціальне партнерство 

та публічність управління. Основні проблеми управління соціальним розвитком 

поставторитарного суспільства. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що становить 3 

кредити ЄКТС. 

 

3. Рекомендована навчальна та навчально-методична література  

Основна література 

 

1. Балинська О. М., Гуменюк Л. Й. Основи соціології права (для працівників 

органів внутрішніх справ): навч. посіб. / за заг. ред. М. М. Цимбалюка. Львів: 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 412 с. 

2. Грабовська І. М. Трансформація українського соціуму: 

філософськосвітоглядний аналіз : монографія. Київ: «Київський університет», 2013. 

511 с.  

3. Грищук В. К. Соціальна відповідальність : навч. посіб. Львів: Львівський 

державний університет внутрішніх справ, 2012. 152 с. 

4. Діагностика соціального розвитку регіону : наук. розробка / авт. кол. : 

З.В.Балабаєва, С.В.Овчаренко, І.Л.Розколотько та ін. - К. : НАДУ, 2010. - 37 с. 

5. Єлагін В.П. Соціальна політика. Теоретико-методологічні та 

концептуальні підходи : підручник / В.П.Єлагін. - Х. : Магістр, 2010. - 399 с. 

6. Кондратик Л. Й., Ліщук-Торчинська Т. П. Практикум з історії соціології. 

Ч. 1; Протосоціологія : навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. Луцьк: 

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014. 180 с.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Іспит 

5. Методи діагностики успішності навчання 

 

Види контролю:  

Поточне тестування студентів здійснюється через: 

- бланкове тестування; 

- оцінювання практичних навичок; 

- оцінювання виконання самостійної роботи студентів. 

Серед методів контролю: оцінювання практичних робіт та 

сформованих навичок, оцінювання доповідей, виконання різнорівневих 

завдань, бланкове тестування тощо. 

Підсумкова оцінка отримується студентом за результатами всіх видів 

поточного контролю та результатів іспиту. 
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