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Вступ 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів напряму 6.020105 Документознавство та інформаційна 

діяльність і спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.  

Предметом є управління сучасною організацією соціокультурної сфери в 

умовах динамічного бізнес-середовища. 

Міждисциплінарні зв’язки: з навчальними дисциплінами «Інформаційна 

інфраструктура», «Організація діяльності інформаційних установ», «Етика і 

психологія ділового спілкування» та ін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Соціокультурна сфера і технологія менеджменту. 

2. Організаційно-економічні умови менеджменту у соціокультурній сфері. 

3. Управління персоналом у соціокультурній сфері. 

4. Менеджмент культурно-освітньої, дозвіллєвої сфер, сфери виконавського 

мистецтва і кінематографії. 

 

1 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам знань про 

суть управління організацією в соціокультурній сфері, розкриття основ теорії, 

методології та практики менеджменту за умов дії ринкового механізму 

господарювання.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» є набуття комплексу знань і формування 

компетентностей щодо вибору нових форм і методів управління при створенні 

цілісної, ефективної та гнучкої системи управління організацією соціокультурної 

сфери. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– основи теорії менеджменту: сутність, роль та 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;  

– розрізняти та вміти будувати різні типи структур управління, приймати 

ефективні рішення. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 300 годин / 10 кредитів ЄКТС. 
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2 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1 Соціокультурна сфера і технологія менеджменту  

Тема 1. «Менеджмент соціокультурної сфери» як навчальна дисципліна 

Об’єкт, предмет навчальної дисципліни. Мета і завдання. Структура курсу. 

Міждисциплінарні зв’язки. Джерельна база. 

Тема 2. Економічна сутність та особливості соціокультурної сфери  
Культура і соціокультурна сфера. Роль соціокультурної сфери в економічній 

системі країни. Організації соціокультурної сфери як соціально-економічна система. 

Тема 3. Ринок соціокультурної сфери України 

Теоретичні засади функціонування ринку соціокультурної сфери. Особливості 

ринку соціокультурної сфери. Інфраструктура ринку соціокультурної сфери. 

Сучасний стан та перспективи розвитку ринку соціокультурної сфери. 

Тема 4. Система механізмів менеджменту  
Необхідність технологічного представлення менеджменту. Організаційно-

адміністративний механізм. Економічний механізм. Робота з персоналом. 

Інформаційний механізм.  

Тема 5. Особливості менеджменту в соціокультурній сфері 

Соціокультурна сфера як сфера послуг. Проблема єдності механізмів 

менеджменту у соціокультурній сфері. Зарубіжні концепції менеджменту у 

соціокультурній сфері. Досвід та підсумки адміністративних нововведень у 

соціокультурній сфери України. Еволюція технології менеджменту.  

Тема 6. Масова культура і бізнес  

Масова культура як реалізація проекту гуманізму. Маркетизація цінностей. 

Умови виникнення і розвитку артефактів масової культури. Масова культура і 

глобалізація. Компетенції сучасного менеджера і гуманітарна культура.     

 

Змістовий модуль 2 Організаційно-економічні умови менеджменту в 

соціокультурній сфері  

Тема 1. Державне регулювання в соціокультурній сфері 
Можливі ролі держави в управлінні соціокультурною сферою. Міжнародні 

акти й вітчизняне законодавство у соціокультурній сферй. Органи державного 

управління соціокультурною сферою. Інформаційне забезпечення управління у 

соціокультурній сфері.  

Тема 2. Культурна політика на регіональному рівні 

Територіальні культурні стратегії. Суб’єкти регіональної культурної політики. 

Критерії ефективності культурної політики. Проекти модернізації культурної 

політики на регіональному рівні. 

Тема 3. Недержавна підтримка соціально-культурної сфери.  

Спонсорство. Благодійність. Патронаж. Мета і форми спонсорства. 

Благодійність: проблеми й організація. Соціальні інвестиції і соціальне партнерство. 

Некомерційні організації, фонди.  

Тема 4. Ресурсне забезпечення у соціокультурній сфері. Джерела фінансування у 

соціокультурній сфері  
Основні типи економіки соціокультурної сфери залежно від механізмів її 

функціонування. Джерела фінансування: досвід США. Джерела фінансування: 
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досвід України. Трудові ресурси організацій соціокультурної сфери. Ресурси 

соціокультурної сфери і соціальне партнерство. 

Тема 5. Організаційні ресурси управління організацій соціокультурної сфери  

Лінійно-функціональна структура управління. Інноваційні структури 

управління.  

 

Змістовий модуль 3 Управління персоналом у соціокультурній сфері 

Тема 1. Система роботи з персоналом 

Персонал у соціокультурній сфері і кадрова політика. Вимоги до працівників 

соціокультурної сфери і проблеми їх підготовки. Зміст і методи підбору 

компетентного персоналу. Вимоги до розстановки кадрів. Санкції. Оцінка й 

атестація. Перепідготовка й підвищення кваліфікації.  

Тема 2. Управління супротивом 

Примусові нововведення. Адаптивне нововведення. Кризове нововведення.  

Тема 3. Лідерство і стилі керівництва 

Лідерство і соціально-психологічний зміст керівництва. Види стилів 

керівництва. Фактори формування й динаміка створення стилів керівництва.  

Тема 4. Стимулювання й мотивація 

Види й методи стимулювання. Зміст мотивації й види мотивів. Мотивація і 

проблема успіху. Свобода й відповідальність. Створення і розвиток мотиваційних 

умов. Потоки внутрішньоорганізаційної інформації.  

Тема 5. Культура менеджменту. Культура організації як система 

Визначення культури організації. Інерційність системи культури фірми. 

Модель комплексу культури фірми. Зміст культури менеджменту організації. 

Поняття фірмового стилю. Поняття інформаційного дизайну. Комплекс дизайну 

середовища. Зовнішній вигляд персоналу. Організаційна культура.  

Тема 6. Корпоративна культура як бренд-інтегрований менеджмент 

Поняття брендінгу. Концепція брендінгу. Умови ефективного брендінгу. 

Соціально-психологічний клімат в організації сфери культури. Ефективність 

менеджменту організації сфери культури. 

 

Змістовий модуль 4 Менеджмент культурно-освітньої, дозвіллєвої сфер, 

сфери виконавського мистецтва і кінематографії 

Тема 1. Менеджмент музейної справи 

Проблеми та можливості музею в сучасному світі. Музей як культуро 

утворюючий елемент території. Комунікаційна політика музею. Підприємницька 

діяльність музею. 

Тема 2. Менеджмент бібліотечної справи 

Бібліотеки в нових реаліях інформаційного суспільства.  Виробничо-

організаційна структура бібліотеки. Інноваційні процеси в бібліотечній справі. 

Методичний центр як інструмент бібліотечного менеджменту. Стратегії соціального 

партнерства. 

Тема 3. Менеджмент дозвіллєвої справи 

Історія клубних установ. Специфіка клубного менеджменту. Клубні установи в 

аспекті ідеології держави. 

Тема 4. Актуальні проблеми менеджменту театрально-концертної сфери 
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Внутрішні і зовнішні проблеми українських театрів. Внутрішні і зовнішні 

проблеми українських філармоній. Сфера концертного менеджменту і його основні 

завдання. Цінова політика. Організація фінансової і громадської підтримки. Облік 

додаткових джерел фінансування. Система абонементів. Формування іміджу. 

Тема 5. Керівник як гарант стійкості театру 

Триєдина природа театру. Поділ повноважень у театрі. Акторське 

самоврядування як альтернатива централізації влади. Кількісні та якісні критерії 

формування трупи. Контрактна основа як запорука ефективності трупи. 

Тема 6. Планування в театрі 

Планування прокату репертуару. Накопичення даних і перед плановий аналіз. 

Розподіл доходів і витрат театру на майбутній сезон. 

Тема 7. Глядач театру 

Виховання глядача як запорука відтворення аудиторії. Репертуарна політика в 

контексті питання про формування аудиторії. Формування аудиторії вистави. 

Культура театрального обслуговування і театральної пропаганди. 

Тема 8.  Менеджмент у сфері кінематографії 

Кіно як феномен масової культури та інструмент управління масовою 

свідомістю. Продюсер як ключова фігура кіновиробництва. 

 
 

3 Рекомендована література 
 

Базова 
 

1. Артемьева Т. В. Основы академического фандрейзинга в социальной сфере: 

привлечение средств на реализацию научно-образовательных и социально-

культурных проектов и программ /  Артемьева Т. В., Тульчинский Г. Л. – СПб. : Изд-

во РГПУ, 2007. – 219 с.  

2. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Под общей редакцией 

И. М. Болотникова, Г. Л. Тульчинского. – СПб. : СПб ГУКИ, 2007.  

3. Пул Д. Х. Когда менеджмент приносит деньги / Пул Д. Х.  – СПб : Контрфорс, 

1999.  

4. Саак А.Е. Менеджмент в социокультурном сервисе и туризме : учебное пособие / 

А.Е. Саак, Ю.А. Пшеничных. – СПб. : Питер, 2007. − 512 с. 

5. Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие /  

Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л. – СПб. : Издательство «Лань»; «Издательство 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. – 528 с. 

6. Шафф Т. Путеводитель по фандрайзингу. Рабочая модель по привлечению 

спонсоров / Шафф Т. – М. : Вершина, 2006.  

 

Допоміжна 

1. Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень [текст]: 

Навчальний посібник/ В.А. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 420 с.  

2. Гірняк О. М. Менеджмент. Теоретичні основи і практикум : навчальний посібник 

для студентів вищих закладів освіти / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. – К. : 

Магнолія плюс, Львів: «Новий світ – 2000», 2003. – 336 c.  
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3. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: підручник / О. Є.Кузьмін, О. Г.Мельник. – 2-е 

вид., випр. та допов. – К. : Академвидав, 2007. – 464 с.  

4. Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні 

завдання): навчальнй посібник // Укл.: Белінський П. І., Комарницький І. Ф., Кравець 

В. І. – Чернівці: Рута, 2004. – 220 с.  

5. Основи продюсерства. Аудіовізуальна сфера: підручник / за ред. Г. П. Іванова. –

М., 2012. – 76 с.  

6. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Підручник. Видання 4-е, перероблене і 

доповнене / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : «Кондор», 2012. – 664 с.  

7. Рудінська О. В. Менеджмент: навч. посіб. / О. В. Рудінська, С. Л. Яроміч, І. О. 

Молоткова. – Ніка-Центр, 2002. – 320 с.  

8. Рульєв В. А. Менеджмент: навчальний посібник  / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – 

К. : ЦУЛ, 2011. – 312 с.  

9. Скібіцька Л. І. Менеджмент [Текст]: навчальний посібник / Л. І. Скібіцький, О. М. 

Скібіцький: Мін-во освіти і науки України. – К. : ЦУЛ, 2007. – 416 с.  

10. Стадник В. В. Менеджмент [Текст]: підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – 2-

ге вид., випр., допов. – К. : Академвидав, 2010. – 472 с.  

11. Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту [Текст]: навчальний посібник/ М. В. 
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