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Соціальний менеджмент та аудит 
 
Анотація. Дисципліна «Соціальний менеджмент та аудит» належить до переліку фахових дисциплін 
вільного вибору аспіранта. Дисципліна забезпечує особистісний, соціальний і професійний розвиток 
аспіранта. Дисципліна спрямована на формування соціально зрілого громадянина, успішного 
дослідника і викладача вищої школи, небайдужого до проблем суспільства, здатного розуміти 
суспільні умови життя, більш успішно реалізовувати себе в суспільстві, запобігати соціальним 
конфліктам та сприяти суспільному розвитку. Ключове завдання дисципліни – надання слухачам суми 
теоретичних та практичних знань і вмінь, які дозволять їм результативно впливати на соціальні 
відносини і процеси, функціонування і розвиток соціальної сфери, інтенсивне використання 
соціальних ресурсів, проектувати соціальні організації. Особлива увага надається набуттю знань з 
соціального аудиту, розкриттю його пізнавального потенціалу та можливостей для ефективного 
управління організацією.  
Кількість кредитів: 4. 
Мета навчальної дисципліни: дати сучасне соціологічне знання про сутність соціального 
менеджменту та його основні поняття, про природу та сутність соціального аудиту як сучасної форми 
та засобу суспільного контролю в системі механізмів соціального менеджменту. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: основи соціології, основи менеджменту, базові соціологічні теорії, які 
пояснюють соціальні взаємодії, відносини і процеси.  
Аспірант повинен вміти: застосовувати критичний аналіз, розрізняти наукове і буденне знання, вміти 
формулювати наукові гіпотези та визначати логіку їх перевірки, вміти працювати в групі, бути 
відкритим у спілкуванні, вести наукову дискусію. 
Змістові модулі:  

 сутність соціального менеджменту та його організаційні структури; 

 моніторинг та діагностика в системі управління соціальними процесами; 

 соціальний аудит як діагностична технологія; 

 методологія та методика соціального аудиту. 
Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: дисципліна відноситься до третього блоку дисциплін – вільного 
вибору аспіранта, шифр у навчальному плані – ДВА.3.02.08. 
Термін вивчення: читається на другому році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії», спеціальність «соціологія»; обсяг дисципліни 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних 
занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин 
самостійної роботи. 

 


