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Серйозні труднощі, з якими зіштовхнулася незалежна Україна в останнє 

десятиліття, змушує вчених-суспільствознавців більш пильно і глибоко 
аналізувати систему соціального керування, а також зміни, що в ній 
відбуваються. На рубежі XX-XІ століть керування стає могутнім фактором 
соціального розвитку(У. Бакли, А. Этциони, А. Турен, Э. Гидденс М. Арчер). 

Соціальне програмування – явище сучасного життя, виникнення якого 
обумовлено дією таких фундаментальних факторів, як поглиблення поділу 
суспільної праці, інтеграція наукового знання, ріст керованості соціальних 
процесів. Становлення програмування відбувалося паралельно в різних країнах, 
а розвиток – нерівномірно в різних сферах громадського життя. Значний внесок 
у розробку теоретичних і методологічних проблем програмування внесли А. 
Абрамов, В. Будавей, В. Кинг, В. Кириченко, Д. Клиланд, И. Макаров, Дж. 
Моррисей, Е. Новиков, Б. Райзберг, Е. Руднєва, Ю. Самохин, В. Соколов та ін. 

Цілями соціального програмування є: 1) створення бар'єру між життєвими 
ресурсами та індивідуальним споживачем (міф про власність «ланцюг 
розподілу»); 2) повне заволодіння вільною увагою індивідуума. Всебічний 
розвиток – це одночасно і мета суспільства, і засіб впливу на людину. 
Переорієнтувавши всю увагу людини тільки лише на людські прояви і продукти 
його громадської діяльності, суспільство забезпечить повне надходження до 
людини наказів, безперервне налаштування «прошитого» у людській свідомості 
«програмного забезпечення»; 3) «ідеальне» управління. Виконуючи завдання 
суспільства людина перебуває у впевненості, що все що не робить – робить 
виключно по своїй волі, по-суті виконуючи «невисловлений наказ».  

Засобами соціального програмування: 1) ЗМІ, які базуються на своїй 
авторитарності, досить динамічно змінюють ставлення суспільства до будь-
яких проблем. Побачене по телевізору, психологічно сприймається як побачене 
своїми очима. 2) Пісні, які здійснюють психологічне навіювання на свідомість. 
3) Акцент на людських забобонах – існують специфічні засоби так званого 
психотронного впливу, що враховують особливості людського сприйняття. 
4) Деякі з принципів впливу на свідомість, можуть бути доведені до споживача 
через екран телевізора або через аудіосигнал можна вивчити на прикладі 
численних можливостей програми Mind Controller . 

Отже, як бачимо, будь-яке суспільство кероване. На нього ще з малку 
впливають традиції та стереотипи, які створені для підтримки порядку, але чи 
не є ми «заручниками» цих правил і установок з самого нашого дитинства?! 
Тому кожен із нас має аналізувати та осмислювати інформацію, яка надходить! 


