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Розділ І
Сучасні інформаційні і комп’ютерні
технології в контексті
регіонального розвитку
УДК 316.3:007
Кулик Вікторія
Львівський національний університетімені Івана Франка
факультет культури і мистецтв
магістрантка

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ
СОЦІАЛЬНОГОПРОГРАМУВАННЯ
У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ
У роботі на основі визначення основних методів соціальної
інженерії та соціального програмування і за прикладами їх
використання в різних галузях людської діяльності висвітлено питання
застосування прийомів соціального програмування в соціокультурній
сфері. На основі вивчення матеріалу про сучасний стан соціального
програмування та сфери його використання було сформульовано
основний прогноз щодо його найближчого майбутнього, а саме
– популяризацію за рахунок вигідності та статичності методів
соціального програмування.
Ключові слова: соціальна інженерія; соціальне програмування;
нейролінгвістичне програмування.
In the work on basis of the analysis of the basic methods of social
engineering and social programming and on examples of their use in various
spheres of human activities the problem of application of receptions of
social programming in sociocultural sphere is covered. Based on the study
of the current state of social programming and the scope of its use, the main
forecast for its near future was made, namely – the perspective of the
benefits of social programming methods.
8

Key words: social engineering, social programming, neurolinguistic
programming, method, sociocultural sphere.

Актуальність дослідження. Бурхливий розвиток науки
і техніки, особливо інформаційно-комунікативних технологій
кінця XX поч. XXI століть, значно впливає суспільне життя.
Глобальні трансформації, що відбуваються в сучасному світі,
зумовлюють перехід до інформаційного суспільства як нової
соціальної цілісності та затвердження нових норм і цінностей.
З огляду на гіпердинамічність процесів, що відбуваються,
дослідники наголошують на необхідності «свідомого
конструювання глобалізованого соціального світу» [6],
пропонуючи стратегії, адекватні новим соціальним реаліям, і
розробляючи моделі реформування суспільства, соціальних
інститутів, соціальних відносин. Модернізація суспільства,
йогоекономічних, політичних і соціальних структур вимагає
пошуку і впровадження нових соціальних практик, однією з
яких є соціальна інженерія. Незважаючи на те, що дослідники
виявляють значний інтерес до соціальної інженерії, немає
єдиного підходу до розуміння їїсутності та специфіки.
Аналіз досліджень та публікацій. Соціального
програмування є досить популярною серед зарубіжних
науковців темою дослідження, вітчизняні ж у вивченні цього
питання відстають або все одно повторюють деякі ідеї
іноземних колег. Загалом,
проблемам соціального
програмування приділяють увагу багато вчених тасоціальних
практиків. Серед інших можна виділити таких, як Г. Лебон,М.
Кузнєцов, І. Симдянов, С. Г. Кара-Мурза, Д. Гусєв, С.
Чернаков, Р.Хазеєв, М. Польовий А. Федукова, В. Мазур та ін.
[8–11].
Мета
статті.
З’ясувати
сутність
соціального
програмування, яке активно використовується у сучасній
соціально-політичній теорії та практиці, його роль у розвитку
соціокультурної діяльності.
9

Виклад основного матеріалу. З приходом новітніх
приладів та нових підходів до вирішення старих проблем ми
почуваємо себе впевненіше, а життя (у більшості випадків)
здається нам простішим. Чи насправді це так? Головною
проблемою відповіді на це питання є той факт, що всі ці
засоби та способи створюються людьми – нестабільним
фактором. Основні носії інформації – люди, основна складова
її захисту – теж люди [1].
Людина – істота складна психологічно, проте з власним
наборомслабкостей, упереджень та комплексів, а коли мова
заходить про ці явища, у гру завжди вступає можливість
соціального програмування.
Усі колись чули про поняття «соціальна інженерія» як
про маневрування розумом заради зламу системи безпеки і
отримання інформації, але для неопосередкованого
використання у сфері соціокультурної діяльності краще
звернути увагу саме на соціальне програмування.
На перший погляд може здатися, що соціальна інженерія
і соціальне програмування – поняття тотожні, проте це можна
сміливо заперечувати. Якщо перша має справу з
маніпулятивними техніками та зломом систем безпеки з метою
викрадення потрібної інформації, тодруге поняття є ширшим.
Воно не відноситься суто до злому, а може бути використаним
навіть у менеджменті соціокультурних проєктів [2].
Простіше кажучи, якщо ми маємо справу з людиною як
частиноюкомп’ютерної системи, тоді це соціальна інженерія;
якщо людину потрібно просто підштовхнути до певного
напрямку думки, це соціальне програмування. Воно має
м’якший характер і два полюси (на відміну від соціальної
інженерії, яку звикли сприймати лише у негативному
контексті).
Вся суть ідеї соціального програмування полягає в тому,
щореакція людини на той чи інший зовнішній психологічний
«збудник» (стимул) у більшості випадків є передбаченою,
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тому соціальне програмування базується на конкретних
психологічних концепціях:
1) соціології;
2) нейролінгвістичного програмування;
3) побудови сценаріїв;
4) психологічної типології [3].
Зазвичай найефективнішою є їх комбінація, але думки
деяких науковці розділяються: значну увагу у переважній
більшості
праць
приділяють
нейролінгвістичному
програмуванню (роботі з системами уявлення людини –
візуальною, слуховою, кінестетичною та аудіальнодискретною). Ймовірно, через певну складність розуміння,
але швидшу дію, безпеку у попередньому практикуванні та
надійність[4].
Соціальне програмування було і вже довго залишається
активнимучасником політичних процесів на всіх рівнях. Що
стосується сфери соціокультурної діяльності, то, напевно,
вона все ж таки залишається однією з найскладніших та
найцікавіших сфер застосування методів соціального
програмування. Це поле досліджень є недостатньовивченим,
керується лише загальними знаннями та ствердженнями з
теоретичних основ маніпулятивних технік. Ми можемо лише
йти від узагальнення до конкретизації, будуючи власті
гіпотези щодо того, яктой чи інший метод або психологічний
підхід буде працювати у той чиіншій ситуації.
В межах позитивного впливу на сферу соціокультурної
діяльності соціальне програмування може застосовуватися у
безлічі ситуацій – від керування проєктами та побудови PRкампаній до масових культурних заходів.
Наприклад, помітити систему уявлення людини не
настільки важко, як здається, бо існують навіть стандартні
набори фраз та стилівмовлення для кожного типу. Після цього
своє місце займає вже метод підлаштування – «приєднання»
до
співрозмовника
шляхом
підстроювання
під
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використовувані ним вербальні та невербальні засоби
комунікації [5].
Звичайно, головним рушієм успіху соціального
програмування єсамі люди. Кількість випадків застосування
методів соціального програмування росте, але якість
підготовки до вирішення питань соціального програмування
падає.
Наразі сфера соціальної інженерії та соціального
програмування швидко розвивається у своїх масштабах, проте
питання використання її методів у прив’язці до конкретних
областей застосування не вивчено достатньо. Що стосується
самих методів соціального програмування, то сподіватися на
якісь ноу-хау у даній області не слід – це спричиняє стійке
утвердження психології людини. Можна прогнозувати лише
популяризацію та масовість застосування методів соціального
програмування за рахунок вигідності та статичності, хоча
певні групилюдей все частіше відмовляються від усталених
поведінкових кліше,
пристосування «соціальних програмістів» до яких
формувалося впродовж довгого часу [7].
Висновки.
Методи
соціального
програмування
потенційно мають великий успіх у використанні в області
соціокультурної діяльності, однак на даний момент
виникають певні проблеми під час моделювання конкретних
ситуацій, а головне – проблеми з їх вирішенням. Єдиним
рішенням у випадках застосування методів соціального
програмування в соціокультурній сфері є створення міцних
психологічних бар’єрів у людей, які з ними працюють.
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