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ВСТУП

На  сучасному  етапі  становлення  та  розвитку  сучасної  освіти  в  галузі

культури  і  мистецтва  актуальним  є  підготовка  фахівців,  що  мають

компетентності  менеджерів  у  цій  сфері.  Саме  на  них  покладена

відповідальність  за  формування  сучасної  тенденції  розвитку  української

культури,  підняття  її  на  новий  якісний  рівень,  активізація  діяльності

комерційної складової української культури.

Мета вивчення  навчальної  дисципліни  –  надання  студентам  знань  про

суть  управління  організацією соціокультурної  сфери,  розкриття основ  теорії,

методології  та  практики  менеджменту  за  умов  дії  ринкового  механізму

господарювання. 

Завдання навчального  курсу  –  набуття  комплексу  знань  і  формування

компетентностей  щодо  вибору  нових  форм  і  методів  управління  під  час

створення  цілісної,  ефективної  та  гнучкої  системи  управління  організацією

соціокультурної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

–  основи  теорії  менеджменту:  сутність,  роль  і  методичні  основи

менеджменту, закони та принципи менеджменту, еволюційний розвиток теорії

та практики менеджменту; 

– зміст існування організацій соціокультурної сфери, склад елементів та їх

взаємозв язки, а також діяльність у сучасних економічних умовах; ᾽

– процеси, методи менеджменту, специфіку їх реалізації у соціокультурній

сфері;

уміти:

– чітко визначати місію та цілі організацій соціокультурної сфери; 

–  раціонально  використовувати  ресурси  організації  із  застосуванням

принципів, функцій і методів управління; 
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– розрізняти та вміти будувати різні типи структур управління, приймати

ефективні рішення.

1 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарські заняття 1-2

Тема. Економічна сутність та особливості соціокультурної сфери

Мета:  охарактеризувати  підхід  до  визначення  поняття  «менеджмент»;

визначити соціально-історичні передумови виникнення і розвитку менеджменту

у соціокультурній сфері; визначити співвідношення понять «культура» і «сфера

культури»; розглянути роль культури в економічній системі.

Короткі теоретичні відомості

Менеджмент  це управлінська та господарська діяльність, заснована на‒

використанні  праці,  інтелекту  і  мотивів  інших  людей  для  досягнення

поставлених цілей. Мета менеджменту  встановлення найбільш раціональної‒

організації  виробничого  процесу,  спрямованої  на  мінімізацію  витрат  і

максимізацію  результату.  Менеджмент  є  одночасно  наукою  і  мистецтвом

управління людьми.

Менеджмент  як  наука  оперує  знаннями,  накопиченими  у  сфері

управлінської  праці.  Це  теорії  та  концепції,  що  встановлюють  причинно-

наслідкові  зв язки,  закономірності,  принципи,  форми  і  способи,  функції  та᾽

методи управлінської діяльності.

Менеджмент соціокультурної сфери передбачає:

‒ визначення цілей, завдань освітніх інституцій усіх форм власності;

‒ конституювання та утворення освітніх інституцій;

‒ формування та організацію виконання рішень у соціокультурній сфері;

Об єктом менеджменту ᾽ соціокультурної сфери є соціокультурна сфера, а

складові частини її – це соціокультурні структури, соціокультурна діяльність та

соціокультурна  свідомість,  які  перебувають  у  тісному  взаємозв язку  з᾽
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економічною  сферою  суспільства,  політичною,  соціальною,  інформаційно-

комунікативною, науковою тощо.

Предметом  менеджменту  соціокультурної  сфери є  теоретико-

методологічні та практичні чинники побудови, функціонування та управління

культурними  інституціями на  державному, міждержавному, міжнародному  та

транснаціональному рівнях.

Роль  держави  в  управлінні  соціальною  соціокультурною сферою

передбачає використання ряду важелів:

‒ законодавство  створення правових умов, норм, гарантій діяльності в‒

соціокультурній сфері установ різних форм власності і контроль за виконанням

чинних законів;

‒ власність  діяльність власної мережі установ ‒ соціокультурної сфери,

засновниками яких виступають державні органи;

‒ контроль  і  адміністрування   діяльність  державних  органів‒

управління  і  контролю  з  боку  засновників  і  вищих  інстанцій,  а  також

позавідомчий контроль (податкова інспекція,  пожежний та санітарний нагляд

тощо);

‒ соціокультурна  політика  –  вироблення  пріоритетних  напрямів

розвитку  соціокультурної  сфери на  державному, регіональному  та  місцевому

рівнях;

‒ фінансування   виділення  коштів  місцевих  бюджетів  як  на  зміст‒

державних  установ  соціокультурної  сфери відповідного  рівня,  так  і  на

реалізацію «держзамовлення»  програм і проектів;‒

‒ організаційна підтримка організацій, проектів, програм;

‒ відтворення професійного середовища  підготовка і перепідготовка‒

фахівців і працівників сфери куль соціокультурної сфери в державних освітніх

установах.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Культура і сфера культури».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.
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Завдання 3. Підготувати доповідь на тему: «Організації соціокультурної сфери

як соціально-економічна система».

Завдання 4. Поставити питання до доповідача.

Завдання 5. Визначити соціально-історичні передумови виникнення і розвитку

менеджменту соціокультурної сфери.

Завдання 6. Охарактеризувати  роль  соціокультурної  сфери  в  економічній

системі країни. 

Завдання 7.  З’ясувати  специфіку  організації  соціокультурної  сфери як

соціально-економічної системи.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте систему управлінської діяльності. 

2. Розкажіть про специфіку механізмів управління у соціокультурній сфері.

3. Розкажіть  про  внесок  соціокультурної  сфери в  соціально-економічний

розвиток і професійне самовизначення працівників соціокультурної сфери.

4. Визначіть особливості  еволюції  сучасного менеджменту та  соціокультурної

сфери.

5. Схарактеризуйте культуру і соціокультурну сферу.

Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с.46–48; 9, с. 7–10].

Семінарські заняття 3-4

Тема. Ринок соціокультурної сфери України

Мета:  визначити  основні  тенденції  розвитку  ринку  соціокультурної

сфери;  оцінити вплив трансформаційних процесів на формування ринку праці

соціокультурної сфери;  виявити та класифікувати чинники,  які  впливають на

функціонування ринку праці соціокультурної сфери.

Короткі теоретичні відомості

Ринок – це сукупність відносин (актів) купівлі-продажу товарів і послуг;

спосіб взаємодії  виробників і  споживачів,  заснований на децентралізованому,

безособовому механізмі цінових сигналів. Він є механізмом розподілу товарів і

послуг між членами суспільства шляхом добровільного обміну.
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Формування,  розвиток  і  виконання  потенціалу  соціокультурної  сфери

спрямовані на задоволення духовних і культурних потреб народу, на вивчення

міри їх задоволення і  на формування нових потреб у продуктах культури та

послугах урахуванням змін попиту і смаків споживачів. Це й складає ту основу,

на  якій  повинна  формуватися  система  управління  галуззю  соціокультурної

сфери та  мистецтва,  а  також  стратегія  галузі.  Вона,  зокрема,  повинна

відображати:

‒ напрями  здійснення  державної  політики  з  урахуванням  реальних

економічних умов, які склалися в державі, та тенденцій до їх покращення;

‒ створення  оптимальних  умов  для  досягнення  мети,  вивчення  духовних  і

культурних  потреб  споживачів,  що  склалися,  їх  структури  і  подальшого

розвитку;

‒ напрями  розвитку,  реструктурування  і  модернізації  мережі  закладів

культури  з  урахуванням  їх  регіональних  особливостей  і  рівні  їх

забезпечення;

‒ формування  нових  творчих  і  виробничо-творчих  структур,  які  органічно

впливають на ринкові структури, а також інфраструктури ринку духовного,

інтелектуального продукту;

‒ забезпечення довгострокового інвестування галузі для зміцнення, оновлення

і  розвитку  матеріально-технічної  бази  закладів  соціокультурної  сфери,

індустріалізація  дозвільної  діяльності  на  рівні  сучасних  технічних

досягнень;

‒ підготовку,  перепідготовку  кадрів  для  галузі,  підвищення  кваліфікації

спеціалістів відповідно до вимог, які постають у сучасних умовах;

‒ створення законодавчо-нормативної бази, яка б забезпечувала чітку правову

основу  і  сприятливі  умови  для  функціонування  закладів  соціокультурної

сфери.

Конкуренція  це  економічний  процес  взаємодії  та  боротьби‒

товаровиробників  за  найвигідніші  умови  виробництва  і  збуту  товарів,  за
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отримання  найбільших  прибутків.  Водночас  це  механізм  стихійного

регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Теоретичні засади функціонування

ринку соціокультурної сфери».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Дослідити особливості розвитку ринку соціокультурної сфери.

Завдання 4. Здійснити  аналіз  інфраструктури  ринку  соціокультурної  сфери.

Завдання 5. Створити  таблицю:  «Сучасний  стан  розвитку  ринку

соціокультурної сфери».

Контрольні питання

1. Розкажіть про перспективи розвитку ринку соціокультурної сфери.

2. Окресліть  особливості  формування  конкретних  переваг  ринку

соціокультурної сфери.

3. Розкажіть про позиціонування послуг на ринку соціокультурної сфери.

4. Охарактеризуйте конкуренцію на ринку соціокультурної сфери.

Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с. 46–48; 9, с. 7–10].

Семінарські заняття 5-7

Тема. Система механізмів менеджменту

Мета:  визначити  необхідність  технологічного  представлення

менеджменту, схарактеризувати  організаційно-адміністративний,  економічний,

інформаційний механізми менеджменту та роботу з персоналом. 

Короткі теоретичні відомості

Для  практичних  цілей  проблема  механізмів  менеджменту  зазвичай

виглядає  технологічно  –  потрібно  знати,  що  конкретно  треба  робити  для

вирішення  певної  ситуації  й  уміти  ці  дії  здійснювати.  Слід  розрізняти

кваліфікацію і компетентність.
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Стосовно соціокультурної сфери,  особливо пострадянської,  до сьогодні,

як  правило,  перевага  надається  організаційно-адміністративному  механізму.

Йдеться про систему розподілу повноважень (прав і обов'язків), що фіксується в

організаційних документах (статутах, положеннях, посадових інструкціях).

Організаційно-адміністративний  механізм  іноді  розуміють  як  апарат

управління.  Зрозуміло,  управляти  без  апарату неможливо.  Проте  основним є

розподіл  повноважень  і  вираженість  цього  розподілу  (хто  кому

підпорядковується, хто кого контролює і з яких питань тощо) в організаційних

документах, що включає цей розподіл у сферу дії адміністративного, трудового

права.  До  організаційних  документів  відносять,  перш  за  все,  статути,

положення, договори і посадові інструкції.

Економічний механізм –  система ресурсного забезпечення  (фінансових,

матеріально-технічних  ресурсів),  господарського  змісту,  господарського

розрахунку  та  економічного  стимулювання.  Зрозуміло,  економічне

стимулювання  (організація  заробітної  плати,  матеріального  заохочення  або

покарання) є формою господарського розрахунку, а останній може розглядатися

як одна із складових ресурсного забезпечення.

Робота  з  персоналом цілком може і  повинна  розглядатися  як  відносно

самостійний  механізм  менеджменту,  дія  якого  здатна  приносити  радикальні

результати в масштабах як окремих фірм, так і суспільства в цілому. Визначити

ж  його  можна  як  систему  роботи  з  підготовки,  добору  і  розстановки

компетентних працівників  і  фахівців,  а  також обліку, формування і  розвитку

мотивації до ініціативної, відповідальної та ефективної праці.

Інформаційним механізм можна назвати з двох причин. По-перше, його

суть  полягає  в  породженні  відповідної  інформації  і  документальному  її

оформленні.  По-друге,  сама ця  інформація  структурується  як  би  в  силовому

полі  напруги між двома «полюсами»:  характеристиками бажаного результату

(що  породжує  відповідні  рішення  і  плани)  і  характеристикою  реально

отриманого результату (що породжує дані контролю, обліку та звітності).

Завдання до теми
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Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Механізми менеджменту: погляди

на проблему».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Організаційно-адміністративний

механізм менеджменту у соціокультурній сфері».

Завдання 4. Поставити питання до доповідача.

Завдання 5. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Економічний  механізм

менеджменту у соціокультурній сфері».

Завдання 6.  Написати есе  на тему: «Обмеженість погляду на персонал як на

частину виробничих сил».

Контрольні питання

1. Поясність необхідність технологічного представлення менеджменту.
2. Схарактеризуйте різні погляди на механізми менеджменту у соціокультурній

сфері.
3. Розкажіть  про  вагомість  організаційно-адміністративного  механізму

менеджменту у соціокультурній сфері.
4. Схарактеризувати  економічний  механізм  менеджменту  у  соціокультурній

сфері.
5. Поясніть значення роботи з персоналом для ефективної роботи організації у

соціокультурній сфері.
Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с. 46–48; 9, с. 7–10].

Семінарські заняття 8-9

Тема. Особливості менеджменту у соціокультурній сфері

Мета:  дослідити  історію  розвитку  менеджменту  у  сфері  культури;

охарактеризувати  основи  соціально-культурного  менеджменту;  окреслити

менеджмент  у  соціально-культурних  установах;  дослідити  особливості

менеджменту в соціально-культурній сфері.

Короткі теоретичні відомості

Менеджмент у  соціокультурній сфері ‒ це діяльність особистості, групи

людей  з  метою  ефективного  використання  фінансових,  креативних,

символічних,  матеріальних,  соціальних,  інтелектуальних  та  інших  ресурсів
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культури,  заснована  на  системі  методів  і  функцій  управління  організаціями,

проектами, структурами і т. д.

Серед суттєвих особливостей менеджменту у  соціокультурній сфері слід

виділити  характер  і  основні  цілі  установ  соціокультурної  сфери,  що

реалізуються ними, соціокультурні послуги, а також властивості ринку, в якому

здійснюється їх діяльність.

Менеджмент  і  маркетинг  соціокультурного  середовища  виявляється

багатоаспектним,  багатогранним  і  саме  тут  розкриваються  різні  сторони

організаційної  та  управлінської  діяльності.  На  думку  фахівців,  ринок

соціокультурної сфери роздвоюється на два сектори: ринок споживачів і ринок

донорів,  тобто  на  тих,  хто  є  джерелом  платоспроможності,  і  тих,  для  кого

реалізуються соціокультурні послуги. Так,  наприклад, соціокультурна послуга

(театральна  постановка,  відвідування  музейної  експозиції,  користування

рідкісної  книгою  та  ін.)  реалізується  для  відповідної  цільової  групи,  а

фінансується з державного бюджету, з благодійного фонду або інших джерел і

організована за допомогою органів влади або інститутів освіти.

Соціокультурна  послуга   це  елементарна  одиниця  в  менеджменті‒

соціокультурної  сфери,  а  також в  аналізі  діяльності  установ  соціокультурної

сфери. Як і всі інші послуги, соціокультурна послуга має такі характеристики:

‒ процеси створення послуг і їх споживання співпадають;

‒ послуги не тиражуються і не переміщаються;

‒ послуги мають непостійну якість.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Соціокультурна  сфера  як  сфера

послуг».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Проаналізувати  проблему  єдності  механізмів  менеджменту  у

соціокультурній сфері.

Завдання 4. Охарактеризувати еволюцію технології менеджменту.
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Контрольні питання

1. Схарактеризувати зарубіжні концепції менеджменту у соціокультурній сфері.
2. Окреслити  досвід  і  підсумки  адміністративних  нововведень  у

соціокультурній сфері України.
3. Проаналізувати менеджмент у соціально-культурних установах.

Література: [3, с.1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с. 46–48; 9, с. 7–10].

Семінарські заняття 10-11

Тема. Масова культура і бізнес 

Мета:  з’ясувати  особливості  масової  культури  як  реалізації  проекту

гуманізму; схарактеризувати поняття «маркетизація цінностей», проаналізувати

умови виникнення і розвитку артефактів масової культури, визначити специфіку

масової  культури  в  епоху  глобалізації,  проаналізувати  співвідношення

компетенцій сучасного менеджера і гуманітарної культури.    

Короткі теоретичні відомості

Масова культура  ‒ закономірний етап розвитку цивілізації, пов’язаний з

установками  іудеохристияньского  світогляду,  реалізованими  європейською

цивілізацією через розбудову ринкової економіки, індустріалізації, підкріпленої

НТП,  розвитком  ЗМІ  та  інформаційних  технологій,  урбанізацією  та

демократизацією політичного життя.  Масова культура парадоксальним чином

реалізувала  проект  Просвітництва  і  його  гуманістичне  гасло  «Усе  на  благо

людини, усе в ім я людини!»᾽

Масова культура

‒ це  закономірний  етап  розвитку  цивілізації,  пов язаний  з᾽

формуванням  масового  суспільства  на  основі  ринкової  економіки,

індустріалізації, міського способу життя, демократизації;

‒ це реалізація проекту гуманізму Просвітництва;

‒ уніфікує соціальні, економічні, міжособистісні відносини на основі

маркетизації;

‒ перетворює ієрархію цінностей на сектори ринкового попиту;
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‒ міфологізує свідомість і реальні процеси.

Маркетизація  поширення в соціокультурній‒  сфері ринкових відносин,

що грунтуються на товарному обміні та матеріальній зацікавленості.

Говорячи  про  еволюції  сучасного  менеджменту  і  зростанні  в  ньому

факторів  культури  та  комунікації,  не  можна  пройти  повз  феномен  масової

культури, основним способом організації життя сучасного суспільства, глибоко

інтегрованого  з  діловою  активністю,  політичним  життям,  засобами  масової

інформації.

Масова культура  сукупність явищ культури XX ХХІ століття і способів‒ ‒

її  виробництва  в  сучасному  індустріальному  суспільстві,  розрахованих  на

масового  споживача.  Масовій  культурі  властива  містифікація  реальних

процесів, що відбуваються в житті суспільства і приниження ролі раціонального

початку в людині. Мета масової культури зводиться в основному до формування

у слухачів, читачів, глядачів споживацького ставлення до дійсності.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Масова  культура  як  реалізація

проекту гуманізму».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Пояснити поняття «маркетизація цінностей».

Завдання 4. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Умови  виникнення  і  розвитку

артефактів масової культури».

Завдання 5. Поставити питання до доповідача.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте поняття «масова культура». 
2. Розкажіть про розвиток масової культури в період глобалізації.
3. Схарактеризуйте поняття «маркетизація цінностей».
4. Проаналізуйте умови виникнення і розвитку артефактів масової культури.
5.  Проаналізуйте  співвідношення  компетенцій  сучасного  менеджера  і

гуманітарної культури
Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с. 46–48; 9, с. 7–10].

Семінарське заняття № 12
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Тема. Державне регулювання у соціокультурній сфері

Мета:  з’ясувати  основні  поняття:  законодавство,  власність;  окреслити

політику на регіональному рівні.

Короткі теоретичні відомості

Законодавство  ‒ система законодавчих і нормативних актів, що діють у

соціокультурній  сфері і  регулюють  суспільні  відносини  у  соціокультурній

сфері. Законодавство містить постанови, укази, накази, листи, розпорядження,

рішення та інші законодавчі та нормативні акти, прийняті органами виконавчої

влади.

Власність  ‒ державне  майно  у  вигляді  нерухомості  (будівлі,  споруди,

земельні  ділянки)  та  інші  матеріальні  цінності,  які  держава надає  установам

культури для використання в їх діяльності.

Фінансування  – забезпечення  коштами  регіонального  та  місцевого

бюджетів діяльності установ соціокультурної сфери, спрямованої на виконання

державного завдання, а також на здійснення спеціальних державних програм і

проектів.

Контроль  та  організаційна  підтримка ‒ діяльність  державних  органів

управління  соціокультурною  сферою,  спрямована  на  методичну,  правову,

експертно-аналітичну,  інформаційну  та  іншу  допомогу  установам

соціокультурної  сфери і  на  перевірку  відповідності  їх  діяльності  заявленим

цілям.

Підготовка  кадрів  система  професійного  навчання  та  професійної‒

перепідготовки фахівців у соціокультурній сфері, що здійснюється в державних

освітніх  установах  (середніх  і  вищих  спеціальних  навчальних  закладах,  на

курсах  підвищення  кваліфікації),  та  контролю  за  дотриманням  відповідних

державних освітніх стандартів в освітніх установах і організаціях незалежно від

форми їх власності та відомчої належності (ліцензування, акредитація).

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Можливі ролі держави в управлінні

соціокультурною сферою».

15



Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Міжнародні  акти  й  вітчизняне

законодавство  у  соціокультурній  сфері.  Органи  державного  управління

соціокультурною сферою».

Завдання 4. Поставити питання до доповідача.

Контрольні питання

1.  Охарактеризуйте  органи державного управління  соціокультурною сферою;

інформаційне забезпечення управління у соціокультурній сфері. 
2. Окресліть територіальні культурні стратегії, суб’єкти регіональної культурної

політики, критерії ефективності культурної політики.
3. Охарактеризуйте інформаційне забезпечення  управління у  соціокультурній

сфері.
Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с.46–48; 9, с. 7–10].

Семінарське заняття 13

Тема. Культурна політика на регіональному рівні

Мета: проаналізувати територіальні культурні стратегії; схарактеризувати

суб’єкти  регіональної  культурної  політики;  ознайомитися  з  критеріями

ефективності  культурної  політики  та  проектами  модернізації  культурної

політики на регіональному рівні.

Короткі теоретичні відомості

Раціональне  використання  моделей  культурної  політики  на  місцевому

рівні  дає  можливість  покращити  культурне  середовище  міст  і  сіл,

нейтралізувати  негативні  наслідки  соціально-економічної  трансформації,

стимулювати  творчу  енергію  в  людях.  Сьогодні  мислячі,  ініціативні  люди

роблять  в  нашій  країні  дослідження  культурного  середовища  місцевих

співтовариств  з  метою  виявити  існуючі  проблемні  точки  і,  з  іншого  боку,

існуючі  традиції  й  новації,  які  можуть  служити  опорою  подальшого

культурного розвитку цих спільнот.

Виділяють  три  стратегії  культурної  політики  на  регіональному  рівні.

Перша, соціальна стратегія, є найбільш традиційною, заснованою на просвітній
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моделі  культурної  політики.  Її  завдання  ‒ створення  умов  для  забезпечення

доступності  культури широким верствам населення. Це завдання здавна було

пріоритетним у культурній політиці, і, зрозуміло, не втрачає своєї актуальності

ні  в  Україні,  ні  за  кордоном.  Соціальна  стратегія  не  тільки  просвітлює

населення шляхом залучення його до культури і мистецтва, а й залучення його

до творчої діяльності. Крім культурних, соціальна стратегія вирішує соціальні

завдання,  які  також  не  є  новими:  згуртування  місцевого  співтовариства,

розвиток  міжкультурного  діалогу,  виховання  підростаючого  покоління  на

традиційних культурних цінностях та ін.  Соціальна стратегія отримала назву

«відцентрової»,  указуючи  тим  самим  на  наближення  культурно-освітньої

роботи  до  тих  місць,  де  живуть  люди:  до  спальних  районів,  малих  міст,

районних центрів і т.д.

Друга стратегія  ‒ стратегія брендінгу (консолідація еліти). Ця стратегія

заснована на інструментальній ролі культури і використовує її для вирішення

соціально-економічних  завдань  розвитку  території.  Термін  «брендінг»  або

«орендування»  території  взятий  з  термінологічного  арсеналу  культурного

туризму  і  означає  виділення  і  посилення  існуючих  на  території  культурних

подій,  традицій,  артефактів,  які  мають  потенціал  для  перетворення  їх  на

культурні символи даної території. Культурні символи, що стали брендами міста

(регіону),  служать для  забезпечення  його конкурентних переваг  у  змаганні  з

іншими містами (регіонами) за залучення інвестицій, процвітаючих компаній,

кваліфікованих  кадрів.  Культурні  цінності,  визнані  на  національному  та

міжнародному  рівні,  створюють  високий  статус  території  і  сприяють

консолідації еліти, прагненню жителів до осідлості.

Для  стратегії  брендінгу  характерна  наявність  у  культурному  арсеналі

території відомих за її межами культурних проектів: музеїв, театрів, фестивалів,

які служать її візитною карткою. Такі проекти прагнуть задіяти відомих у країні

діячів  культури,  залучають як зовнішню, так і  внутрішню аудиторію,  у тому

числі місцеву культурну та політичну еліту, працюючи на її консолідацію. 
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Третя  стратегія,  стратегія  розвитку  творчої  економіки, використовує

інноваційний  потенціал  творчих  індустрій.  Мета  цієї  стратегії  ‒ економічне

зростання території.  Розвиток сектору творчих індустрій висувається в центр

уваги міської (регіональних) властей, які здійснюють його всебічну підтримку,

надаючи  пільгову  оренду  приміщень,  бізнес-консультування,  мікрокредити,

юридичну допомогу і т.д.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Територіальні культурні стратегії».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Підготувати доповідь на тему: «Критерії ефективності культурної

політики та проекти модернізації культурної політики на регіональному рівні».

Завдання 4. Поставити питання до доповідача.

Завдання 5. Проаналізувати культурну політику Вашого регіону.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте територіальні культурні стратегії. 
2. Окресліть критерії ефективності культурної політики.
3. Охарактеризуйте проекти модернізації культурної політики на регіональному

рівні.

Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с.46–48; 9, с. 7–10].

Семінарське заняття 14

Тема. Недержавна підтримка соціально-культурної сфери

Мета:  ознайомитися  зі  складовими  спонсорства,  благодійності,

патронажу;  визначити  мету  і  форму  спонсорства;  проаналізувати  соціальні

інвестиції та соціальне партнерство, некомерційні організації, фонди.

Короткі теоретичні відомості

Спонсорство  діяльність  як  фізичних,  так  і  юридичних  осіб  з  метою‒

отримання якої-небудь матеріальної вигоди або прибутку для себе, або в обмін

на рекламу. 

Спонсор  індивідуум або група, яка забезпечує підтримку, подібну до‒

благодійника.
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Спонсорування  може  здійснюватися  у  вигляді  виділення  фінансових

коштів  (субсидуванні),  оплати  рахунків,  зворотних  або  частково  зворотних

платежів, закупівель обладнання, інструментів, інвентарю, заснування премій,

стипендій,  гонорарів,  призів  і  т.  д.  У  будь-якому  випадку  умови,  на  яких

надається  спонсорська  підтримка,  повинні  бути  оформлені  спеціальним

договором і доданими до нього спеціальними протоколами.

Патронаж  заступництво,  не  тільки  фінансове,  а  й  організаційне,  яке‒

здійснюється  на  стабільній  і  довгостроковій  основі.  Зазвичай  патронують

конкретні установи й організації, окремі особи.

Патронаж  підтримка, заохочення, привілей і часто грошова допомога,‒

що надається персоною або організацією. Термін також може означати право

призначення  на  посаду,  надання  церковних  бенефіцій  або  покровительство

святого.

Благодійність  добровільна і безоплатна діяльність приватних осіб або‒

організацій  з  надання  допомоги  окремим  людям  або  організаціям  у  вигляді

надання майна, фінансових коштів, виконання робіт, надання послуг та іншої

підтримки.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Мета і форми спонсорства».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Підготувати  доповідь  на  тему  «Благодійність:  проблеми  й

організація».

Завдання 4. Поставити питання до доповідача.

Завдання 5. Підготувати доповідь на тему: «Від благодійництва до ефективних

соціальних інвестицій і соціального партнерства».

Завдання 6. Поставити питання до доповідача.

Контрольні питання

1. Проаналізуйте некомерційні організації, фонди.

2. Охарактеризуйте спонсорство, благодійність, патронаж. 

3. Проаналізуйте цілі та форми спонсорства.
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4. Проаналізуйте соціальні інвестиції і соціальне партнерство. 

Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с. 46–48; 9, с. 7–10].

Семінарське заняття 15

Тема.  Ресурсне  забезпечення  у  соціокультурної  сфери.  Джерела

фінансування у соціокультурній сфері

Мета:  дослідити  ресурсне  забезпечення  у  соціокультурній  сфері;

визначити  джерела  фінансування;  проаналізувати  організаційні  ресурси

управління.

Короткі теоретичні відомості

Світовий  досвід  фінансування,  підтримки  та  розвитку  соціокультурної

сфери показав  існування  трьох  основних  типів  економіки  соціокультурної

сфери залежно від механізму її фінансування.

1. «Романський» тип (наприклад, в Італії, Іспанії, Франції), коли культура

фінансується переважно централізовано, за рахунок державних коштів. Так, в

Італії  фінансування культурних акцій і  мистецтва можуть здійснювати тільки

урядові  організації  або  приватні  особи,  що  користуються  довірою  держави.

Особливим різновидом і крайнім виразом цього типу була радянська економіка

культури. 

2. «Німецький» тип, характерний для ФРН і країн Скандинавії. У цьому

випадку центральною владою виявляється тільки патерналістська підтримка, а

державне фінансування здійснюється переважно з місцевих бюджетів і  через

незалежні структури і фонди.

3.  «Англоамериканський»  тип:  держава  виступає  лише  натхненником і

патроном певних напрямів, а фінансування здійснюється за рахунок залучення

приватного капіталу, у тому числі за рахунок податкових пільг.

Джерела  фінансування  організацій  соціокультурної  сфери так,  як  і

ресурси організацій  соціокультурної сфери, діляться на залучені,  державні та

власні. Різноманітність джерел фінансування організацій соціокультурної сфери
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найкраще  розглянути  на  прикладі  США,  де  структура  фінансування

соціокультурної сфери вирізняється найвищим ступенем диверсифікації.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Основні  типи  економіки

соціокультурної сфери залежно від механізмів її функціонування».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Підготувати  доповідь  на  тему  «Джерела  фінансування

соціокультурної сфери: досвід України».

Завдання 4. Поставити питання до доповідача.

Контрольні питання

1.Проаналізуйте світовий досвід фінансування соціокультурної сфери. 

2. Охарактеризуйте трудові ресурси організацій соціокультурної сфери.

3. Визначіть джерела фінансування соціокультурної сфери в Україні.

4. Визначіть джерела фінансування соціокультурної сфери на місцевому ринку.

Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с. 46–48; 9, с. 7–10].

Семінарське заняття 16

Тема. Організаційні ресурси управління організацій  соціокультурної

сфери

Мета:  дослідити  ресурсне  забезпечення  управління  організацій

соціокультурної сфери; визначити  джерела фінансування; з’ясувати специфіку

лінійно-функціональної  структури  управління  та  інноваційних  структур

управління. 

Короткі теоретичні відомості

Одним із завдань менеджменту в соціокультурній сфері виступає розробка

ефективної організаційної структури управління. 

Традиційно для країн пострадянського простору у  соціокультурній сфері

використовується лінійно-функціональна структура управління, яка сьогодні не
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відповідає  вимогам  часу.  Перетворення  лінійно-функціональної  структури

управління можна згрупувати за двома напрямами.

Перше.  У зв'язку  з  появою  нових напрямів  діяльності  в  організаційну

структуру вводяться  посади заступників директора,  наприклад,  з  розвитку, із

залучення  позабюджетних  джерел  фінансування  та  відділи,  що  їм

підпорядковуються.  Цей  напрям  спеціалізується  на  розробці  та  залученні

позабюджетних  джерел  фінансування,  зв'язків  з  громадськістю,  роботі  з

посередниками  тощо.  Відповідно  до  цього  в  підпорядкування  заступника

директора  вводяться  нові  структури,  такі  як  прес-служба,  відділ  розвитку,

служба гостинності тощо.

Друге.  У  структурі  управління  отримують  розповсюдження  невеликі

проектні  підструктури,  що відповідають за реалізацію конкретних програм,  і

координуються  керівництвом.  Склад  тимчасової  проектної  групи налічує  від

десяти до двадцяти фахівців різних відділів, які одночасно підпорядковуються

керівнику  проекту  і  своєму  безпосередньому  керівнику  відділу.  Принцип

подвійного  підпорядкування,  характерний  для  проектної  структури,  чітко

простежується в новій організаційній структурі. 

Зростання  числа  проектних  груп  вимагає  координації  їх  роботи,  що

призвело  до  створення  проектного  штабу.  Проектний  штаб  представляє

спеціально  створену  управлінська  ланка  при  директорові,  що  відповідає  за

управління  проектами.  До  складу  проектного  штабу  входять  керівники

проектів, чисельність яких не є постійною величиною, а залежить від кількості

реалізованих проектів. Керівники проектів повністю відповідають за виконання

того  чи  іншого  проекту  й  узгоджують  спільні  організаційні  питання  з

директором.

Лінійно-штабна  структура  управління   це  структура,  яка  передбачає‒

створення на допомогу лінійним керівникам спеціалізованих функціональних

підрозділів  –  штабів  для  розв’язання  певних  завдань  (аналітичних,

координаційних,  мереженого  планування  й  управління,  спеціальних  тощо).
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Штаби  не  наділяються  функцією  розпорядження,  а  готують  рекомендації,

пропозиції і проекти для лінійних керівників.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Лінійно-функціональна структура

управління».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Підготувати доповідь на тему «Інноваційні структури управління».

Завдання  4.  Скласти  лінійно-штабну  структуру  управління для  організації

соціокультурної сфери та музею. 

Завдання  5.  Проаналізувати  структуру  управління  будь-якої  організації

соціокультурної сфери відповідно до сучасних вимог і успішного зарубіжного

досвіду.

Контрольні питання

1. Проаналізуйте лінійно-функціональну структуру управління.

2. Охарактеризуйте інноваційні структури управління. 

Література: [3, с. 13-16; 4, с. 14-20; 10, с. 6-10; 18, с. 16-20; 28, с. 10-11;

30 с. 28-35].

23



2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Об єкт, предмет навчальної дисципліни. ᾽

2. Мета і завдання. Структура навчального курсу. 

3. Міждисциплінарні зв язки ᾽ навчальної дисципліни. 

4. Джерельна база навчальної дисципліни.

5. Культура і сфера культури. 

6. Роль соціокультурної сфери в економічній системі країни.  

7. Теоретичні засади функціонування ринку соціокультурної сфери. 

8. Особливості  ринку  соціокультурної  сфери.  Інфраструктура  ринку

соціокультурної сфери. 

9. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку соціокультурної сфери.

10. Сутність конкуренції на ринку соціокультурної сфери. 

11. Особливості  формування  конкретних  переваг  ринку  соціокультурної

сфери.

12. Позиціонування послуг на ринку соціокультурної сфери.

13. Необхідність технологічного представлення менеджменту. 

14. Організаційно-адміністративний механізм менеджменту. 

15. Економічний механізм менеджменту. 

16. Робота з персоналом як механізм менеджменту. 

17. Інформаційний механізм менеджменту. 

18. Соціокультурна сфера як сфера послуг.

19. Проблема єдності механізмів менеджменту у соціокультурній сфері.

20. Зарубіжні концепції менеджменту у соціокультурній сфері.

21. Досвід та підсумки адміністративних нововведень у  соціокультурній

сфері України. 

22. Еволюція технології менеджменту. 

23. Масова культура як реалізація проекту гуманізму.

24. Маркетизація цінностей. 

25. Умови виникнення і розвитку артефактів масової культури.
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26. Масова культура і глобалізація.

27. Компетенції сучасного менеджера і гуманітарна культура.    

28. Можливі ролі держави в управлінні соціокультурною сферою.

29. Міжнародні акти й вітчизняне законодавство у соціокультурній сфері.

30. Органи державного управління соціокультурною сферою.

31. Інформаційне забезпечення управління у соціокультурній сфері. 

32. Територіальні культурні стратегії.

33. Суб’єкти регіональної культурної політики.

34. Критерії ефективності культурної політики.

35. Проекти модернізації культурної політики на регіональному рівні.

36. Спонсорство. Благодійність. Патронаж. 

37. Мета і форми спонсорства. 

38. Благодійність: проблеми й організація. 

39. Соціальні інвестиції та соціальне партнерство. 

40. Некомерційні організації, фонди. 

41. Основні типи економіки соціокультурної сфери залежно від механізмів

її функціонування. 

42. Джерела фінансування: досвід США. 

43. Джерела фінансування: досвід України.

44. Трудові ресурси організацій соціокультурної сфери.

45. Ресурси соціокультурної сфери і соціальне партнерство.

46. Лінійно-функціональна структура управління.

47. Інноваційні структури управління. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Рейтингова система оцінювання навчальної роботи студента з дисципліни

«Менеджмент соціокультурної діяльності» передбачає визначення якості  його

роботи  та  рівня  здобутих  протягом  навчання  умінь  і  знань,  яка  передбачає

оцінювання  в  балах  усіх  результатів,  досягнутих  під  час  поточного  та

підсумкового контролю. 

Поточний  рейтинг-контроль  містить  оцінювання  в  балах  роботи  на

лекційних,  семінарських  і  практичних  заняттях,  факту  та  якості  виконання

самостійних  робіт,  виступів  на  заняттях,  виконання  письмових  та  усних

аудиторних  і  домашніх  завдань,  а  також  інших  обов язкових  навчальних᾽

доручень.

Поточне  оцінювання  здійснюється  у  процесі  вивчення  теми.  Його

основними  завданнями  є:  встановлення  й  оцінювання  рівнів  розуміння  та

первинного засвоєння  окремих елементів  змісту  теми,  встановлення  зв язків᾽

між  ними  і  засвоєним  змістом  попередніх  тем,  закріплення  знань,  умінь  і

навичок. 

Формами поточного оцінювання є індивідуальне опитування, виконання

студентами різних видів письмових робіт, взаємоконтроль студентів у парах і

групах, самоконтроль тощо.

Робота  на  лекціях із  застосуванням елементів  діалогу, бесіди,  дискусії,

наявність конспекту, їх відвідування оцінюється максимально 10 балами.

Усне опитування здійснюється за допомогою бесіди, розповіді студента,

тлумачення певних теорій, ідей, поглядів тощо. Рівень знань студента з кожної

теми оцінюється від 0 до 5 балів.

5  балів  –  відповідь  відповідає  рівню  компетенції  (доскональному  або

продуктивному). Студент виявив глибокі знання з теми. 

3,4  бали  –  відповідь  відповідає  рівню  компетенції  (базовому  або

конструктивно-варіативному). Студент загалом виявив достатній рівень знань з

теми.  Мовлення  ілюструє  наявність  термінологічної  лексики,  відповідає
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стилістичним нормам. Проте є порушення у послідовності викладання думки, у

формуванні певних доведень.

1,2 бали – відповідь відповідає рівню компетентності (елементарному або

продуктивному.  Завдання,  поставлені  перед  студентом,  виконані,  але  не  в

повному  обсязі.  Спостерігається  поверховість  знань,  відсутня  аргументація

доведень.  Відчувається не завжди вдалий добір слова відносно контексту, не

розрізняється основна і другорядна інформація. Відповіді бракує єдності стилю,

виклад загалом зв язаний, але помітна бідність словника.᾽

Виконання практичних завдань,  залежно від  рівня розгляду студентами

окремих теоретичних положень теорії  і   навчальної  практики дисципліни, та

умінь і навичок їх практичного застосування оцінюється від 0 до 5 балів.

Критеріями  оцінювання  реферату  є:  відповідність  змісту  реферату

вибраній темі, повнота опрацювання теми з використанням необхідних джерел,

наукова і практична обґрунтованість висновків, самостійність виконаної роботи,

стиль,  логічність  викладу,  відповідність  вимогам  щодо оформлення.

Відповідність реферату наведеним критеріям дає змогу оцінити його від 0 до

10 балів. Якщо обговорення реферату відбувається на семінарському занятті,

оцінка  за  реферат  може  виставлятися  як  середньоарифметичне  оцінок  за

рецензією та за захист реферату.

За  результатами поточного контролю в  семестрі,  формою підсумкового

контролю якого є залік, студент має можливість отримати до 100 балів.
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