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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів
ECTS – 6

Галузь знань
02 Культура і мистецтво Нормативна

Напрям підготовки 

Модулів – 2
                  (кількість семестрів) Спеціальність 

028 Менеджмент
соціокультурної

діяльності

Рік підготовки:
(курс)

Змістових модулів – 2 1-й -
Семестр

Загальна кількість 
годин – 180 

1-й -
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи 
студента – 4

Освітній ступінь:
бакалавр

44 год. -
Практичні, 

- год. -
Семінарські 

36 год. -
Самостійна робота

100 год. - год.

Вид контролю: 
Іспит

Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни:  формування у студентів знань щодо вимог

до  підготовки  фахівця  у  відповідності  з  побудовою  вищої  освіти  і  наукових
досліджень, формування первинних знань з основ менеджменту соціокультурної
діяльності та навичок навчально-наукової діяльності.

Завдання навчальної дисципліни:  є теоретична та практична підготовка
студентів напряму підготовки «Менеджмент соціокультурної діяльності» з питань:
загального поняття менеджменту соціокультурної сфери; особливостей туризму як
об’єкта  соціокультурної  сфери;  особливостей  становлення  і  розвитку
менеджменту  соціокультурного  сервісу  і  туризму;  функцій  та  методів
менеджменту  соціокультурного  сервісу;  історії  розвитку  науки  та  її  сутності;
методів  наукового  дослідження;  інформаційного  забезпечення  наукових
досліджень.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
– загальні поняття менеджменту соціокультурної сфери; 
– особливості туризму як об’єкта соціокультурної сфери; 
– особливості становлення і розвитку менеджменту соціокультурного 

сервісу; 
– функції та методи менеджменту соціокультурного сервісу; 
– історію розвитку науки та її сучасну сутність; 
– методи наукового дослідження; 
– етичні засади навчально-наукової діяльності.

Уміти:
– формувати та оформляти список використаних джерел;
– здійснювати пошук наукової інформації;
– здійснювати підготовку курсових робіт, доповідей, рефератів.

 
3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий  модуль  1. Теоретичні  засади,  тенденції  та  умови  розвитку
менеджменту соціокультурної діяльності.

Тема 1.  Особливості соціокультурної діяльності та тенденції  розвитку
управління нею в світі і в Україні. 

Соціокультурна  діяльність  як  форма  суспільної  діяльності.  Особливості
соціокультурної  діяльності  та  її  характерні  відмінності  від  економічної.
Соціокультурна анімація і  культурно-освітня діяльність. Компетенції  менеджера
культури  і  перспективи  спеціальності.  Особливості  й  трансформація  методів
управління в сфері культури в Україні.

Тема  2.  Теорія  культурного  менеджменту  –  засади  формування  і
тенденції розвитку. 

Історичні  аспекту  менеджменту  в  сфері  культури.  Принципи  загального
менеджменту як  основа  теорії  менеджменту соціокультурної  діяльності.  Сфери
теорії менеджменту та їх трансформації.. Основні тенденції розвитку культурного
менеджменту. 

http://www.uchika.in.ua/vimogi-do-oformlennya-dopovidej-do-tekstiv-dopovidej-dodayutes.html
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Тема 3.  Культурно-політичні передумови менеджменту соціокультурної
діяльності. 

Культура  як  чинник  сталого  розвитку  суспільства  і  самоврядних  громад.
Суб’єкти  і  процедури  культурно-політичного  процесу.  Органи  управління
культурою їх повноваження та метоли реалізації. Моделі культурної політики та їх
вплив на розвиток менеджменту соціокультурної діяльності. 

Тема 4.  Інституціалізація,  легітимізація  і  легалізація  соціокультурної
діяльності. 

Суспільна  і  соціально-політична  легітимність  соціокультурної  діяльності.
Історичний розвиток інституційних форм соціокультурної діяльності. Недержавні
організації  і  третій  сектор  в  сфері  культури  та  його  значення  й  особливості
функціонування. 

Тема 5. Фази розвитку організацій сфери культури. 
Органістичний  аспект  інституційних  форм  соціокультурної  діяльності.

Життєвий  цикл  організації  сфери  культури.  Фази  розвитку  організацій  сфери
культури  та  їх  основні  ознаки.  Особливості  організування  соціокультурної
діяльності  з  врахуванням  різноманіття  функцій,  завдань  і  цілей.  Вплив  фаз
розвитку організації на організаційно правові форми. 

Тема 6. Структурування організацій сфери культури. 
Організаційна структура, конфігурації організаційної структури. Складання

структури організації  відповідно до її  суспільної місії.  Організаційна структура
організацій  різних  типів.  Органіграма  музею.  Організаційні  чинники  і
конфігурації організацій сфери культури

Тема  7.  Організаційна  культура  і  функціонування  організацій  сфери
культури. 

Особливості функціонування організацій сфери культури. Аналіз чинників
організаційної поведінки. Формування формальної й неформальної організаційної
структури. Формування організаційної культури. 

Змістовий  модуль  2.  Планування  соціокультурної  діяльності  та
особливості керування організацією.

Тема 8. Підходи і типи планування. 
Застосування  різних  підходів  і  типів  планування  в  організаціях  сфери

культури.  Оперативне,  тактичне,  стратегічне  і  нормативне  планування.
Реактивний, інактивний, проактивний і інтерактивний підходи планування. 

Тема  9.  Стратегічний  менеджмент  соціокультурної  діяльності,
параметри стратегічного процесу. 

Стратегічний  процес  та  його  параметри.  Формування  візії  й  місії  при
стратегічному плануванні.  Аналіз  технології  процесу стратегічного планування.
Основні принципи стратегічного планування. Структура стратегічного плану.

Тема 10. Зміна стратегій, інтерактивний метод планування. 
Корпоративні,  функціональні  й  конкретні  стратегії.  Інтерактивний  метод

стратегічного  планування  як  навчальний  процес.  Етапи  стратегічного  процесу.
Планування в умовах турбулентності. 
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Тема  11.  Керування  організацією  сфери  культури  та  управління
персоналом. 

Лідерство в організації  сфери культури. Стилі лідерства.  Керівник і лідер
організації сфери культури – поєднання професійних компетенцій і рис характеру.
Добір персоналу, розподіл  посадових обов’язків  та  контроль за  їх  виконанням.
Командна робота і методи впливу на персонал.

Тема 12. Ринкові аспекти менеджменту соціокультурної діяльності. 
Соціокультурна діяльність в ринкових умовах. Структура артринку. Ринок

культурних продуктів і послуг. Окреслення продукту соціокультурної діяльності.
Особливості продукту соціокультурної діяльності. 

Тема 13. Особливості маркетингу організацій сфери культури. 
Складання  маркетингового  плану  організації  сфери  культури.  Зовнішні

чинники маркетингового планування. різні види конкуренції. Маркетингові цілі і
маркетингові стратегії. Додаткові послуги організацій сфери культури. 

Тема 14. Управління проектами в сфері культури. 
Проектний менеджмент в сфері культури – особливості  і  переваги. Ознаки

проекту,  складання  проекту.  Функції  замовника  та  керівника  проекту
соціокультурного  проекту.  Фази  розвитку  проекту соціокультурного  проекту.
Формулювання  проблеми,  мети  і  завдань  соціокультурного  проекту.  Бюджет
соціокультурного проекту. Джерела фінансування соціокультурного проекту. 
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4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових

модулів і тем
Кількість годин

денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі

л с пр с.р. л с лаб с.р.
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13

Модуль 1. Теоретичні засади, тенденції та умови розвитку менеджменту
соціокультурної діяльності.

Змістовий модуль 1.
Тема 1.

Особливості
соціокультурної

діяльності та
тенденції розвитку

11 2 2 7

Тема 2. Теорія
культурного

менеджменту –
засади формування

і тенденції
розвитку.

13 4 2 7

Тема 3. Культурно-
політичні

передумови
менеджменту

соціокультурної
діяльності.

13 4 2 7

Тема 4.
Інституціалізація,

легітимізація і
легалізація

соціокультурної
діяльності.

11 2 2 7

Тема 5. Фази
розвитку

організацій сфери
культури.

14 4 2 8

Тема 6.
Структурування

організацій сфери
культури.

16 4 4 8

Тема 7.
Організаційна

14 4 2 8
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культура і
функціонування

організацій сфери
культури.

Разом за змістовим
модулем 1

92 24 16 - 52

Модуль 2. Планування соціокультурної діяльності та особливості керування
організацією.

Змістовий модуль 2.

Тема 8. Підходи і
типи планування. 

12 2 2 8

Тема 9.
Стратегічний
менеджмент

соціокультурної
діяльності,
параметри

стратегічного
процесу.

16 4 4 8

Тема 10. Зміна
стратегій,

інтерактивний
метод планування.

12 2 2 8

Тема 11.
Керування

організацією
сфери культури та

управління
персоналом.

12 2 2 8

Тема 12. Ринкові
аспекти

менеджменту
соціокультурної

діяльності.

12 4 4 4

Тема 13.
Особливості
маркетингу

організацій сфери
культури.

12 2 2 8

Тема 14.
Управління

проектами в сфері
культури.

12 4 4 4
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Разом за змістовим
модулем 2

88 20 20 48

Усього годин 180 44 36 - 100
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5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Тема  1.  Особливості  соціокультурної  діяльності  та
тенденції розвитку управління нею в світі і в Україні.

2

2 Тема  2.  Теорія  культурного  менеджменту  –  засади
формування і тенденції розвитку.

2

3 Тема  3.  Культурно-політичні  передумови  менеджменту
соціокультурної діяльності.

2

4
Тема  4.  Інституціалізація,  легітимізація  і  легалізація
соціокультурної діяльності.

2

5
Тема 5. Фази розвитку організацій сфери культури.

2

6
Тема 6. Структурування організацій сфери культури.

4

7
Тема  7.  Організаційна  культура  і  функціонування
організацій сфери культури.

2

8
Тема 8. Підходи і типи планування. 

2

9 Тема  9.  Стратегічний  менеджмент  соціокультурної
діяльності, параметри стратегічного процесу.

4

10 Тема  10.  Зміна  стратегій,  інтерактивний  метод
планування.

2

11 Тема  11.  Керування  організацією  сфери  культури  та
управління персоналом.

2

12 Тема 12.  Ринкові аспекти менеджменту соціокультурної
діяльності.

4

13 Тема  13.  Особливості  маркетингу  організацій  сфери
культури.

2

14 Тема 14. Управління проектами в сфері культури. 4
Усього 36

                                                                                                             
6. Теми практичних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн

Усього 
                                                                                                             

7. Теми лабораторних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин
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дфн зфн
1

8. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1 Тема  1.  Особливості  соціокультурної  діяльності  та

тенденції розвитку управління нею в світі і в Україні.
7

2 Тема  2.  Теорія  культурного  менеджменту  –  засади
формування і тенденції розвитку.

7

3 Тема  3.  Культурно-політичні  передумови  менеджменту
соціокультурної діяльності.

7

4
Тема  4.  Інституціалізація,  легітимізація  і  легалізація
соціокультурної діяльності.

7

5
Тема 5. Фази розвитку організацій сфери культури. 8

6
Тема 6. Структурування організацій сфери культури. 8

7
Тема  7.  Організаційна  культура  і  функціонування
організацій сфери культури.

8

8
Тема 8. Підходи і типи планування. 8

9 Тема  9.  Стратегічний  менеджмент  соціокультурної
діяльності, параметри стратегічного процесу.

8

10 Тема  10.  Зміна  стратегій,  інтерактивний  метод
планування.

8

11 Тема  11.  Керування  організацією  сфери  культури  та
управління персоналом.

8

12 Тема 12.  Ринкові аспекти менеджменту соціокультурної
діяльності.

4

13 Тема  13.  Особливості  маркетингу  організацій  сфери
культури.

8

14 Тема 14. Управління проектами в сфері культури. 4
Усього 100

9. Методи навчання
Для  організації  та  здійснення  навчально-пізнавальної  діяльності  студентів

застосовуються наступні методи:
в аспекті передачі і сприйняття інформації – пояснювально-демонстраційні

методи:  словесні  (лекція,  розповідь,  бесіда),  наочні  (ілюстрація,  демонстрація,
перегляд  відеофільмів  та  відео  кліпів),  практичні  (виступи  на  семінарських
заняттях, реферати, презентації);
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в аспекті логічності мислення – пояснювально-ілюстративні, репродуктивні,
проблемного викладу, індуктивні, дедуктивні, частково-пошукові, дослідницькі;

в  аспекті  керування  навчанням  –  навчальна  робота  під  керівництвом
викладача, самостійна робота;

в аспекті діяльності в колективі – методи стимулювання і мотивації обов’язку
і відповідальності  в навчанні  (роз’яснення мети предмета,  вимоги до вивчення
предмета);  метод активації  (рольові  та  ділові  ігри),  навчальна  дискусія,  аналіз
конкретних  пам’яток  української  культури;  метод  активного  програмного
навчання, мозкова атака;

в  аспекті  самостійної  діяльності  –  навчальний  модуль (структурно-логічні
схеми, вибіркові тести, завдання аналітичного змісту. Завдання та запитання для
самоконтролю).

10. Методи контролю
Система перевірки знань і умінь студентів – органічна складова навчального

процесу.  Систематичний  контроль  впорядковує  процес  навчання.  Стимулює
мотивацію, дає можливість отримати достатню кількість балів, за якими можна
об'єктивно  оцінити  якість  навчання.  Залежно  від  дидактичної  мети
використовують наступні види контролю:

Попередній – має діагностичний характер. Дозволяє отримати відомості про
вихідний  рівень  знань  студентів  і  проводиться  перед  вивченням  окремих  тем
дисципліни (письмові роботи, тести);

Поточний – призначений для управління засвоєнням знань і умінь студентів
(усне опитування, диспут-спілкування, письмові роботи різного характеру, тести);

Побіжний – перевірка якості  засвоєння знань у процесі  вивчення окремих
тем (опитування, тести, письмові індивідуальні завдання);

Повторний  –  спрямований  на  створення  умов  для  формування  умінь  і
навичок; сприяє переведенню знань з короткотермінової до довготривалої пам'яті
(опитування, дискусії, тести, письмові роботи);

Тематичний – перевірка рівня знань і умінь у межах певного розділу;
Модульний  –  перевірка  рівня  знань  і  умінь  у  межах  змістовного  модуля

(модульна контрольна робота);
Підсумковий (семестровий) –для підведення підсумків та визначення якості

сформованих умінь та набутих знань (іспит).
Основні методи контролю знань, умінь і навичок студентів – усна перевірка,

письмова перевірка, тестова перевірка.
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11. Розподіл балів, що отримують студенти
Іспит

Вид 
занять

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Підсу-
мковий

тест
(іспит)

Сума

Т
1

Т
2

Т
3

Т
4

Т
5

Т
6

Т
7

- - Т
8

Т
9

Т
10

Т
11

Т
12

Т
13

Т
14

- -

Лекції 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 - - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 - - - 10
Практ.
зан.,

лаб.роб.
семін.
зан.

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

- -

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

- -

- 20

Поточн.
контр.:
реферат

5 5
- -

5 5
- -

20

20

опитува
ння

2 2
- -

2 2
- -

10

ін.види
поточн.
контр.
(сам.
кон.
сам.
роб.

контр.
роб.)

10 10

- -

10 10

- -

40

2,4 2,4 2,4 19,
4

2,4 2,4 2,4 19,
4

- - 2,4 2,4 19,
4

2,4 2,4 2,4 19,
4

- - 20 100

Т1, Т2 ... Т9 – теми 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
74-81 С
64-73 D

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю

повторного складання

0-34 F
незадовільно з

обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

12. Методичне забезпечення
1. Методичні вказівки щодо семінарських занять.
2. Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт.

13. Рекомендована література
Базова

1. Гагоорт  Г.  Менеджмент  мистецтва.  Підприємницький  стиль.  Переклад  з
англійської мови. – Львів: Літопис, 2008. – 357. 

2. Гриценко О. Культура і влада. Київ. 1999 
3. Кольбер  Ф.  Маркетинг  у  сфері  культури та  мистецтва.  Львів.  „Кальварія”,

2004. 
4. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство, туризм. 
5. Робінс С. П., ДеЧенцо Д. А. Основи менеджменту. К. „Основи”, 2002 
6. Мазурик З. Культурна політика в епоху глобалізації. // народознавчі зошити.

№ 6, 2000, стор.961 – 965.
7.  Менеджмент  у  сфері  культури:  Навчальний  посібник.  –  Кн.  1,  2.  Одеса.

Центр практичного менеджменту культури, 2006. 
8. Культурна політика України – оцінка міжнародних експертів.  Рада Європи.

Європейська  програма  оглядів  національних  культурних  політик.  Рада
культурної співпраці, березень 2007. www.mincult.gov.ua 

9. Національний  звіт  про  культурну  політику  в  Україні.  Представлений  на
засіданні Керівного комітету з культури Ради Європи, Страсбург, 10 травня
2007 року. www.mincult.gov.ua 

Допоміжна
10. Гриценко О., Солодовник В. Пророки, пірати, політики і публіка: Культурні

індустрії й державна політика в сучасній Україні. – К.: «КІС», 2003. 
11. Музей: менеджмент і освітня діяльність. Упорядники Г. Аартс, З. Мазурик.

Літопис. 2009. 



15

12. Сучасний музей. Між скарбницею та підприємством. Матеріали міжнародної
конференції 8-10 жовтня 2006 року в м. Чернівці. Львів. ВНТЛ-Класика. 2008.

13. Основи  музеєзнавства,  маркетингу  та  рекламно-інформаційної  діяльності
музеїв. І.- Франківськ. Плай. 2005. 

14. Музей и новые технологии // На пути к музею XXI века / Сост. и науч. ред.
Н.А.Никишин. М.: Прогресс-Традиция, 1999. 216 с. 

15. Мазурик З. Культурна політика в епоху глобалізації.// Народознавчі зошити.
№ 6, 2000, стор.961 – 965. 

16. Мазурик З.В. Музеї сьогодні – європейські тенденції та українські виклики //
Українська культура. – 2007. – №11. – С. 8-9. 

17. Мазурик  З.  Музеї  майбутнього.//  Вісник  Львівського  університету.  Серія
мистецтвознавство. Випуск 3, стор. 249 – 256. 

18. Никитин В. Идея образования. К.Optima. 2004. 
19. Мазурик З.В. Туризм як виклик для музеїв /  З.В. Мазурик //  Вісник ДІТБ.

Економіка, організація і управління підприємствами в туристичній сфері. –
2006. – №10. – с.179 - 182. 

20. Мазурик З.В. Музеї – елемент культурної індустрії / З.В. Мазурик / Доповідь
на міжнародній туристичні конференції „Перемагай з левом”, 29-30 жовтня
2009, Львів. http://www.congress.lviv.ua/uk/about/presentations/

14. Інформаційні ресурси
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