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1. Метою дисципліни є надання студентам системних теоретичних знань та практичних навичок 
із використання технологій управління територіальними спільнотами у професійній діяльності.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1) знати основні історичні та ключові теоретичні засади сучасної соціологічної думки.
2) вміти самостійно опрацьовувати соціологічну інформацію та володіти навичками роботи з 

сучасною комп’ютерною і цифровою технікою.

3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Технології управління територіальними 
спільнотами» з вибірковою дисципліною з переліку №5. Як прикладний напрям технологій 
управління соціальними об’єктами та процесами вона носить суто практично орієнтований 
характер, сприяючи формуванню в майбутніх соціологів практичних умінь і навичок роботи з 
територіальними спільнотами, а також володінню засобами, методами і технологіями 
територіального управління та місцевого врядування. У процесі навчання передбачається набуття 
студентами вмінь працювати з сучасною науковою та спеціальною галузевою літературою, 
навичок критичного осмислення та системного аналізу відповідних першоджерел, а також 
використання отриманих прикладних знань, теоретико-методологічного інструментарію, 
дослідницьких методик, технік і технологій у сфері територіального управління та місцевого 
самоврядування.

За своєю структурою дисципліна складається з двох взаємопов’язаних частин: частина 1 «Вступ 
до теорії технологізації управління територіальними спільнотами»; частина 2 «Проектування та 
моделювання технологій управління територіальними спільнотами».

4. Завдання (навчальні цілі):
- надання студентам фундаментальних знань стосовно наукового статусу, предметної сфери, 

основних понять, структури, функцій, теоретичних засад технологізації управління 
територіальними спільнотами, а також концептуальної еволюції останніх як напряму 
сучасного наукового знання ;

- набуття студентами відповідних умінь і навичок використання соціологічного підходу у 
перебігу вивчення різних аспектів технологізації управління територіальними спільнотами 
та обрання адекватних моделей і методів управління даними спільнотами в процесі 
розв’язання різних соціальних проблем регіонального соціуму;

- розширення в студентів наукового кругозору щодо характеру та можливостей
використання інноваційних технологій територіального управління та місцевого 

самоврядування як продуктивних інструментів розвитку територіальних спільнот.
Це спрямовано на формування наступних компегентностей:

- СК 13. Вміння обирати ефективні соціальні і комунікативні технології в роботі з різними 
соціальними групами.

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання (PH)

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність)

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
навчання і 

викладання

Методи оцінки та 
пороговий 
критерій 

оцінювання

Відсоток у 
і  ід сумковій

О Ц І Н Ц І  3  

[ И С Ц И П Л ІН НКод Результат навчання
/ Знати ключові засади теорії соціальних технологій, етапи 

концептуальної еволюції, сутність, особливості та види 
технологій управління територіальними спільнотами, а 
також світовий досвід ефективного територіального 
управління та місцевого самоврядування

лекції, практичні 
заняття,

самостійна робота

усна відповідь, 
тематична доповідь, 
контрольна робота 25

2 Вміти обирати продуктивні методи управлінського 
впливу та адекватні технології управління 
територіальними громадами виходячи із ситуацій 
та оперувати ними в системах територіального 
управління та місцевого врядування

лекції, практичні 
заняття,

самостійна робота

усна відповідь, 
тематична доповідь, 
контрольна робота 25

З



3 Вміти організовувати, здійснювати, а також 
презентувати індивідуальний науково-дослідний 
проект щодо технологізації управління 
територіальними спільнотами та цільовими 
локальними групами

самостійна робота, 
презентація 

науково-дослідного 
проекту

тематична доповідь, 
презентація 

науково-дослідного 
проекту

20

4 Здійснювати аналітичну, дослідницьку та пошукову 
діяльність у сфері територіального управління та 
місцевого самоврядування

практичні заняття, 
н ау ко во-досл і д н и й 
проект, самостійна 
робота

тематична доповідь, 
нау ково-досл і д н и й 

проект ЗО

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
----- ----- Результати навчання дисципліни (код)

Програмні результати навчання (назва) ' ______ і 2 3 4

РН14. Використовувати соціальні технології моніторингу і оцінювання стану 
соціального середовища та вирішення нагальних соціальних проблем. + + + +

РН18. Демонструвати вміння володіти відповідними методами і формами 
соціальних технологій залежно від потреб суб’єктів соціальної взаємодії. + + + +

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:
1) активна робота студентів під час проведення практичних занять (усна відповідь, тематична 
доповідь, дослідні завдання) (PHI; РН2 ; РНЗ; PH 4)-60/ 36 балів;
2) виконання двох контрольних робіт ( PHI; РН2; РНЗ; РН4) -  20/12 балів (2 роботи по 10 
максимальних або 6 мінімальних балів за кожну);
3) виконання та презентація результатів індивідуального науково-дослідного проекту (РНЗ; РН4)
-  20/12 балів (максимум 15 балів (і мінімум 9 балів) за результат виконання та максимум 5 балів (і 
мінімум 3 бали);

- підсумкове оцінювання: здійснюється у  формі заліку -  як сумарного результату накопичених 
студентом балів протягом усього семестру; якщо протягом семестру студент набрав менше ніж 60 
балів, то він додатково виконує комплексну письмову ( реферативну) роботу, яка за змістом і обсягом 
відповідає кількості неопрацьованих ним тем навчальної дисципліни.

7.2Організація оцінювання:
1. Практичні заняття оцінюються за фактом їх реального проведення, а бали накопичуються 
студентами протягом усього семестру.
2. Контрольна робота 1 виконується студентам и самостійно в межах практичного заняття після 
вивчення тем 1-4.
3. Контрольна робота 2 виконується студентами самостійно в межах практичного заняття після 
вивчення тем 5-8.
4. Індивідуальний науково-дослідний проект виконується кожним студентом у межах самостійної 
роботи на протязі усього семестру та презентується ним персонально під час проведення 2-х 
останніх практичних занять за графіком навчальної о процесу.

7.3 Шкала відповідності оцінок:

Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних та практичних занять
№
з/п Номер і назва теми

Кількість годин:
Лекції Практичні

заняття
Самостійна

робота
/. Вступ до теорії технологізації управління територіальними спільнотами

1 Науковий статус, предметна сфера, поняття, структура, 
і функції теоретичних засад технологій 
територіального управління та місцево самоврядування

2 2 6

2 Концептуальна еволюція етапів становлення та 
шляхів розвитку технологій управління 
територіальними і місцевими спільнотами

2 2 6

3 Типологія сучасних технологій та моделей 
управління територіальними спільнотами та 
місцевими громадами

2 2 6

4 Територіальна спільнота як об’єкт соціального 
управління та ключовий елемент соціальної структури 
сучасного суспільства

2 2 6

Контрольна робота 1 2
2. Проектування та реалізація технологій управління територіальними спільнотами

5 Методи проектування та шляхи реалізації технологій 
управління територіальними спільнотами і місцевими 
громадами

2 2 8

6 Інноваційні стратегії технологізації процесів 
управління територіальними спільнотами та 
місцевими громадами

2 2 6

7 Технології управління кадровим потенціалом 
територіальних спільнот і місцевих громад 2 2 8

8 Технології підготовки, прийняття та реалізації 
рішень суб’єктами територіального управління та 
місцевого самоврядування

2 2 8

Контрольна робота 2 2
Всього: 16 20 54
Загальний обсяг навчальної дисципліни - 90 годин, в тому числі: 
лекції -  16 годин; 
практичні заняття -  20 годин; 
самостійна робота -  54 години.

9. Рекомендовані джерела:
Основна (базова):
1. Ведерніков М.Д. Сучасні технології управління персоналом: компетенційний підхід /М.Д. 

Ведерніков,О.О.Чернушкіна, О.С.Манткр-Чубата //Науковий вісник УжНУ.-2018,- Випуск 
19,-С. 39-43.(39-43)

2. Новікова М. М. Технологія управління персоналом: теоретичні та методичні аспекти: 
моногр. /М. М. Новікова, Л. О. Мажник .- Харків: ХНАМГ, 2012,- 215 с.

3. П'ятницька Г. Трансфер технологій управління / Г.П'ятницька, В.Найдюк, Н.Ракша // Вісник 
КНТЕУ.-2012,- № 5,- С. 27-43. ( С.27- 40)

4. Смирнова І. І. Інноваційні технології управління персоналом на підприємстві / І. І.Смирнова, 
К.І.Сімакова //Вісник економічної науки України.-2018,- № 2.-С.154-157. ( 154-157)

5. Соціальні технології: заради чого? яким чином? з яким результатом: моногр. [В. Подшивал- 
кіна, М.Туленков, Л.Хижняк, В.Чепак та ін. ].- Одеса: ОНУ ім. 1.1. Мечникова, 2015.-546 с. 
(С. 16- 59; 60-73; 98-135; 232-288; 370-443)

6. Сурмин Ю.П. Теория социальных технологий: Учеб, пособие /Ю.П. Сурмин, Н.В Гуленков - 
К.: МАУП, 2004.-608С. (С. 11-50; 51-71; 72-88; 172-244; 444-495; 500-535; 568-5851
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7. Сурмін Ю.П. Соціологія управління: Підручник/ Ю.П. Сурмін, І.П.Бідзюра.-Київ: «Освіта 
України», 2012,- 686 с.( С.84-103;135-242; 368-512)

8. Технології управління персоналом: моногр./О.А.Гавриш, Л.Є.Довгань, І.М.Крейдич, ,Н.В. 
Семенченко.-Київ: НТУУ « КП1 імені Ігоря Сікорського», 2017.-528 с. (С. 69-140; 157-220; 
293-364; 393-469)

9. Туленков М.В. Сучасні соціальні теорії управління: Навчальний посібник/ М.В.Туленков .- 
К.: Каравела, 2021,- 504 с. (С. 9 -29; 78-83; 90-96; 97-101; 212-216; 326-337; 369-379;455-498)

10. Туленков М.В. Системний підхід в управлінні соціальними організаціями: Підручник 
/М.В.Туленков.-Київ:Каравела, 2022.-508 с. (С.325- 340; 341-410; 411- 437; 438-466; 467-500)

11. Шарапов В.М. Технологии управления. Практический менеджмент: моногр. / В.М. Шарапов, 
Е.В. Шарапова. -  Черкассы : ЧДТУ, 2005. -  563 с. ( С.120-188; 194-276; 280-344; 348- 412; 
418-478; 480-546)

Додаткова:
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: пер. с англ..10-е изд./М. 

Армстронг. -  СПб: Питер, 2008. -  848с.
2. Белошапка В.И. На пути к эффективному менеджменту: живая модель управленческой 

результативности / В.И.Белошапка. -  Київ: «КВ О.Капусти», 2009. -  198с.
3. Бех В.П. Теорія систем і системний аналіз в управлінні: Підручник /В.П.Бех, М.В. Туленков,- 

Київ: Інтерсервіс, 2021 . - 680с.
4. Безпалько О.В. Соціальне проектування: Навч. посіб. /О.В.Безпалько,- Київ: КНУ імені Б. 

Грінченка,2010.- 127с.
5. Бойетт Дж. Г. Лучшие идеи мастеров управления:/ Дж. Г. Бойетт, Дж. Т. Бойетт / Пер с 

англ,- Москва: Бизнес-книга, 1998. -  564 с.
6. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації / [редкол.: 

Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, В.В. Толкованов та ін.].- К.: НАДУ , 2014. -  128.
7. Пальчук О.В. Визначення поняття «технологія управління» діяльністю підприємства / 

О.В.Пальчук // Наукові праці КНТУ.Економічна наука,- 2011,- Випуск 19,- С.349-355.
8. Регіональне управління: Підручник /за заг.ред.Ю.Ковбасюка, В.Вакуленка, М.Орлатого.-К.: 

НАДУ, 2014.-512С.
9. Снігур X. Впровадженння інноваційних технологій в систему управління персоналом 

готельного закладу /X. Снігур //Бізнес-Інформ,-2014.-№ 10,- С. 143-147.
10. Современные технологии управления промышленным предприятием: моногр. /  А.Э. 

Воронкова, А.В. Козаченко, С.К. Рамазанов, Л.Е. Хлапенов. -  Киев: Либра, 2007.-256 с.
11. Тексти лекцій з курсу «Соціальні технології» /Укл. О.Віноградська, Л.Бєлова .-Харків: 

ХНАМГ, 2009.-135С.
12. Терешкун О.Ф. Гуманітарно-наукові парадигми техніки: моногр. /О.Ф.Терешкун,- Івано- 

Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2016.-354с.
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