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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення цілісного знання про специфіку соціокультурної 

діяльності в її інституційних формах та управління у сфері культури на рівні організацій 

культури, що має продемонструвати студентам зв’язок соціально-гуманітарного знання з 

методами та технологіями регулювання й управління соціокультурними процесами.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 

характеристики історико-культурного процесу. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 

культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії и 

класифікації гуманітарних і соціальних і поведінкових наук в аналізі соціально-
культурних явищ та процесів. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, 

економічних, культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних 

фахових інформаційних джерел.` 
3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна знайомить студентів із 

теорією і практикою управління організаціями культури. Розглядається специфіка сфери 

культури як сфери економічних відносин та галузі національного господарства. 

З’ясовуються економічні та соціальні ефекти діяльності культурних інститутів, їх 

ресурсний потенціал. Аналізуються теоретичні концепції в галузі економіки культури та 

менеджменту СКД. Виявляється специфіка соціокультурної діяльності крізь призму 

специфіки культурного блага, його виробництва, розповсюдження та споживання. 

Окреслюються основи методології та технології практики менеджменту у сфері культури. 

Особлива увага звертається на організаційно-адміністративний, економічний механізми 

управління закладами культури та «персонал-орієнтовані» технології менеджменту 

соціокультурної діяльності. Демонструється місце планування в системі менеджменту, його 

зв'язок з іншими механізмами управління організаціями культури. Розглядаються рівні, 

джерела, складові та сучасні технології фінансування організацій культури. Шляхом 

групової та інтерактивної роботи розглядаються проблеми управління у сфері виставкової 

діяльності, культурної спадщини, виконавчих мистецтв, менеджменту освітніх закладів та 

організацій клубного типу.  
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні 

інституціалізовані види діяльності у сфері культури та механізми управління 

соціокультурною діяльністю. Показником оволодіння такого роду знань є не лише 

знайомство із технологіями менеджменту у сфері культури, але й виробка навичок аналізу 

проблем соціокультурної діяльності, розробки проектів і програм управління 

соціокультурною діяльністю та прийняття оптимальних рішень у вирішенні фінансових, 

організаційно-адміністративних, кадрових проблем закладів культури.  
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 4.   Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  
ФК 3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.  
ФК 5. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх 

функціонування. 
5. Результати навчання:  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 



Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) Методи викладання і 

навчання 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни К

Код Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
теоретичні концепції економіки 

культури та менеджменту у сфері 

культури 

лекції, 

самостійна робота письмова 

контрольна 

робота, іспит 
 

5 

1
1.2 

систему механізмів менеджменту 

СКД 
лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

5 

1
1.3 

механізми ресурсного (фінансового, 

матеріального, кадрового) 

забезпечення діяльності закладів 

культури, посадові інструкції 

персоналу закладів культури 

лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

усна доповідь, 

дискусії та 

обговорення 

групових 

проєктів, 
письмова 

контрольна 

робота, 

презентація 

самостійної 

групової 

роботи, іспит 

10 

1
1.4 

принципи, етапи та методи 

планування діяльності закладів 

культури та критерії оцінки її 

ефективності. 
лекції, 

семінари, самостійна 

робота 
 

усна доповідь, 

дискусії та 

обговорення, 
презентація 

самостійної 

групової 

роботи, іспит 
 

10 

1
1.5 

особливості практики менеджменту 

акумуляційних, мистецьких 

культурних інститутів (музеї, 

бібліотеки, галереї, театри), освітніх 

та дозвіллєвих культурних 

інститутів (заклади освіти, заклади 

клубного типу тощо) 

10 

 Вміти:    
2

2.1 
демонструвати знання законодавчо-
нормативних документів, що 

регулюють діяльність у сфері 

культури в Україні та 

спеціалізованої літератури із 

досліджень економічного статусу 

культури та менеджменту СКД семінари, 

самостійна робота 
 

усна доповідь, 

дискусії, 

обговорення 

групових 

проєктів, 

презентація 

самостійної 

групової 

роботи, іспит 
 

10 

2
2.2 

працювати в малих групах, виявляти 

основні проблеми статутної та 

господарсько-адміністративної 

діяльності  культурних інститутів та 

оптимізувати їх управління 

12 

1
2.3 

готувати документи для організації 

та впровадження діяльності у сфері 

12 



культури, розробляти бізнес-плани 

закладів культури 
2

2.4 
оцінювати стан, тенденції та 

перспективи розвитку закладів 

культури 

12 

 комунікація:    
3

3.1 
працювати в малих групах, 

презентувати результати проведених 

досліджень у вигляді доповідей, 

повідомлень, презентацій; 

семінари, 

самостійна робота 
усна доповідь, 

дискусії, 

обговорення 

групових 

проєктів, 

презентація 

самостійної 

групової 

роботи, іспит 

5 

2
3.2 

вести полеміку стосовно питань 

менеджменту соціокультурної 

діяльності. 

семінари Дискусії, 
обговорення 

групових 

проєктів 

4 

 автономність та 

відповідальність: 
   

4
4.1 

працювати в команді, розподіляючи 

обов’язки та відповідальність за 

спільну роботу  

семінари, 

самостійна робота 
презентація 

самостійного 

колективного 

дослідження 

5 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 
 
Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.  Мати навички професійної комунікації.       +
+ 

+
+ 

+ +
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

10.  Вміти описувати, пояснювати й оцінювати 

політичні процеси та явища у різних історичних, 

соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.  

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

 +
+ 

+
+ 

   

12.  Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та 

інститутів, владу та урядування, політичні системи та 

режими, політичну поведінку у різних контекстах їх 

функціонування. 

    +
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+ +  

 
 
7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання 
 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.5), що складає 40% від загальної оцінки, та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); 
(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1), що складає 60% загальної 

оцінки.  



 
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях, обговорення групових 

проєктів - презентацій самостійних робіт на семінарах: РН 1.3-1.5, 2.1-2.4,  3.1, 
3.2 – 3 / 20 балів 

2. Самостійна групова робота №1 (груповий проєкт робота-дослідження 

«Концепція організації / закладу культури»): РН 1.3, 1.5, 2.2, 2.4, 3.1, 4.1  – 8 / 10 
балів 
Самостійна групова робота №2 (груповий проєкт підготовка тексту документів 

«Статут організації / закладу культури»): РН 1.3-1.5, 2.1-2.4, 3.1, 4.1 – 8 /10 балів 
3. Самостійна групова робота №3 (груповий проєкт підготовка «Штатного 

розпису та посадових інструкції в організаціях / закладах культури»): РН 1.3-
1.5, 2.1-2.4, 3.1, 4.1 – 8/ 10 балів 

4. Самостійна групова робота №4 (груповий проєкт підготовка «Кошторису на 

зарплату в організаціях / закладах культури»): РН 1.3-1.5, 2.1-2.4, 3.1, 4.1 – 8/10 
балів 

5. Самостійна групова робота №5 (груповий проєкт підготовка «Бізнес-плану 

організації  / закладу культури»): РН 1.3-1.5, 2.1-2.4, 3.1, 4.1  – 13 / 20 балів 
 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення, участь 

в дискусіях та обговореннях групових проєктів на семінарах), 2) презентацію самостійних 
робіт №1-5, Всі види робіт в семестрі мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі    80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар 

в письмовій формі. 
 
Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3  – 
12 / 20 балів 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 

балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій 

формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття. 
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
 

При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів 
Підсумкова контрольна 

робота 
Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 
Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 



 
7.2 Організація оцінювання: 
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 9 У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

«3» х 1 = 3 «20» х 1 = 20 

Самостійна 

групова робота – 
групові проєкти 

Самостійна групова робота 

№1 до теми 1: Підготовка 

групового проєкту-
дослідження «Концепція 

організації / закладу 

культури»  (Додаток 

самостійної роботи студента) 

перша половина лютого  
Презентація під час 

семінарських занять  

«8» х 1 = 8 «10» х 1 = 10 

 Самостійна групова робота 

№2 до теми 4: груповий 

проєкт підготовка тексту 

документу  Статут 

організації / закладу 

культури (Додаток 

самостійної роботи студента) 

друга половина лютого 
Презентація під час 

семінарських занять 

«8» х 1 =8 «10» х 1 = 10 

 Самостійна групова робота 

№3 до теми 5: груповий 

проєкт підготовка документів 
– Штатний розпис та 

посадові інструкції в 

організаціях / закладах 

культури (Додаток 

самостійної роботи студента) 

березень Презентація під час 

семінарських занять 

«8» х 1 = 8 «10» х 1 = 10 

 Самостійна групова робота 

№4 до теми 6: груповий 

проєкт підготовка 

розрахунку фінансового 

документу «Кошторис на 

зарплату в організаціях / 

закладах культури» 
(Додаток самостійної роботи 

студента) квітень. 
Презентація під час 

семінарських занять 

«8» х 1 = 8 «10» х 1 = 10 

 Самостійна групова робота «13» х 1 = 13 «20» х 1 = 20 



№5 до теми 8: груповий 

проєкт підготовка Бізнес-
плану організації  / закладу 

культури (Додаток 

самостійної роботи студента) 

травень. Презентація під час 

аудиторної роботи згідно з 

планом навчальних занять 
Підсумкова 

контрольна 

робота 

 12 20 

 
Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь  
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи рекомендовану літературу 
4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує навчальну літературу. Допускаються 

несуттєві неточності 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 
Доповнення / участь в дискусіях / участь в обговореннях групових проєктів -
результатів самостійної групової роботи під час її презентації 
3 бали – доповнення / участь в дискусіях і обговореннях змістовні, ґрунтовні, 
конструктивно розширюють і поглиблюють тему заняття, демонструють аналітичні 

здатності у наданні експертної оцінки об’єктам, що досліджуються 
2 бали – доповнення / участь в дискусіях і обговореннях змістовні 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 
 

2. Самостійна групова робота № 1 (груповий проєкт підготовка та презентація 

роботи-дослідження «Концепція організації / закладу культури»): 
10-9 балів студенти демонструють цілісність та самостійність дослідження, 

засвідчують аналітичне осмислення зазначених завдань, креативність, 
перспективність та обґрунтованість заявленої концепції. 
8-7 балів студенти демонструють цілісність та самостійність дослідження, 

засвідчують аналітичне осмислення зазначених завдань, проте заявлена концепція 

не відрізняється креативністю, є нереалістичною та недостатньо обґрунтованою. 
6-0 балів студенти не демонструють цілісність дослідження, завдання виконані не в 

повному обсязі, заявлена концепція не відрізняється креативністю, є 

нереалістичною. 
 



Самостійна групова робота № 2 (груповий проєкт підготовка та презентація тексту 

документу «Статут організації / закладу культури»): 
10-9 балів студенти демонструють цілісність та самостійність здійсненої роботи, 
засвідчують аналітичне осмислення зазначених завдань, використовують існуючу 

нормативну базу України та приклади існуючих статутних документів українських 

організацій культури, демонструють відповідність нормативним вимогам 

створеного та оформленого документу 
8-7 балів студенти демонструють цілісність та самостійність здійсненої роботи, 

відповідність положень документа існуючий нормативній базі України, проте в 

роботі містяться несуттєві помилки  
6-0 балів студенти не демонструють цілісність здійсненої роботи, завдання виконані 

не в повному обсязі, документ не відповідає нормативній базі України. 
 
Самостійна групова робота № 3 (груповий проєкт підготовка та презентація 

«Штатного розпису та посадових інструкції в організаціях / закладах 

культури»): 
10-9 балів студенти демонструють цілісність та самостійність здійсненої роботи, 

засвідчують аналітичне осмислення зазначених завдань, урахування всіх видів 

діяльності закладу та відповідних обов’язків працівників, що будуть здійснювати 

статутні цілі. Демонструється зв’язок із попередньо виконаними роботами. 
8-7 балів студенти демонструють самостійність здійсненої роботи, проте неповне 

виконання зазначених завдань, не враховані всі види діяльності закладу та відповідні 
обов’язки працівників, що будуть здійснювати статутні цілі, штатний розпис 

недостатньо оптимізований 
6-0 балів студенти не демонструють цілісність здійсненої роботи, завдання виконані 

не в повному обсязі, документ не відповідає нормативній базі України та не враховує 

специфіку підприємства, відсутній зв’язок із попередньо виконаними роботами. 
 
Самостійна групова робота № 4 (груповий проєкт підготовка та презентація 

«Кошторису на зарплату в організаціях / закладах культури»): 
10-9 балів студенти демонструють цілісність та самостійність здійсненої роботи, 

засвідчують аналітичне осмислення зазначених завдань, надають правильні 

розрахунки, які відповідають вимогам та нормативам чинного на час підготовки 

роботи законодавства України, демонструють зв’язок з попередніми самостійними 

роботами 
8-7 балів студенти демонструють цілісність та самостійність здійсненої роботи, 

надають загалом правильні розрахунки, які відповідають вимогам та нормативам 

чинного на час підготовки роботи законодавства України, проте в роботі можуть 

бути незначні недоліки в розрахунках. 
6-0 балів студенти не демонструють цілісність здійсненої роботи, завдання виконані 

не в повному обсязі, розрахунки не відповідають нормативам чинного на час 

підготовки роботи законодавства, відсутній зв’язок із попередньо виконаними 

самостійними роботами. 
 
Самостійна групова робота № 5 (груповий проєкт підготовка та презентація 

«Бізнес-плану організації  / закладу культури»): 



20-18 балів студенти демонструють цілісність та самостійність здійсненої роботи, 

засвідчують аналітичне осмислення зазначених завдань, надають правильні 

розрахунки, які відповідають вимогам та нормативам чинного на час підготовки 

роботи законодавства України, демонструється зв’язок із результатами всіх 

попередніх робіт. 
17-14 балів студенти демонструють цілісність та самостійність здійсненої роботи, 

надають загалом правильні розрахунки, які відповідають вимогам та нормативам 

чинного на час підготовки роботи законодавства України, проте в роботі можуть 

бути незначні недоліки в розрахунках, можуть не враховувати всі розрахунки та 

пояснення, зроблені в попередніх самостійних роботах 
13-0 балів студенти не демонструють цілісність здійсненої роботи, завдання 

виконані не в повному обсязі, розрахунки не відповідають нормативам чинного на 

час підготовки роботи законодавства, відсутній зв’язок із результатами всіх 

попередніх робіт. 
3. Підсумкова контрольна робота містить 2 завдання: 

1 завдання пов’язане із заповненням таблиці SWOT підприємства, проєкт якого 

розроблявся впродовж семестру і оцінюється за шкалою 10 балів: 
10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, демонструє самостійність 

виконаної роботи 
8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, демонструє самостійність письмової роботи.  

Допускаються несуттєві неточності  
6-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має 

суттєві помилки в роботі.  
2 завдання пов’язане із заповненням таблиці бізнес-плану Canvas підприємства, 
проєкт якого розроблявся впродовж семестру і оцінюється за шкалою 10 балів: 
10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, демонструє самостійність 

виконаної роботи 
8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, в основному розкриває зміст поставленого завдання, демонструє 

самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  
6-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має 

суттєві помилки в роботі.  
 

7.3 Шкала відповідності: 
 
Зараховано /Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
 



 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  Самостійн

а робота 
Частина 1. Теоретичні основи менеджменту СКД 

1 Тема 1.  Культура як сфера економічних 

відносин та галузь національного господарства 
2  3 

2 Презентація самостійної групової роботи №1 

«Концепція організації / закладу культури» 
  10 

3 Тема 2. Управління соціокультурною 

діяльністю в історико-культурному процесі 
  3 

4 Тема 3 Становлення менеджменту як наукової 

дисципліни  
  3 

5 Тема 4. Теоретичні концепції менеджменту 

соціокультурної діяльності 
  3 

6 Тема 5. Поняття та сутність менеджменту СКД 2  3 
Частина 2. Практика менеджменту соціокультурної діяльності 

7 Тема 6. Організаційно-адміністративний 

механізм менеджменту СКД 
  3 

8 Презентація самостійної групової роботи №2 

«Статут організації  / закладу культури»  
  10 

9 Тема 7. Персонал-орієнтовані технології в 

менеджменті СКД  
  3 

10 
Презентація самостійної групової роботи №3 

«Штатний розклад та посадові інструкції в 

організаціях / закладах культури» 

  10 

11 Тема 8. Оплата праці у сфері культури   3 

12 
Презентація самостійної групової роботи №4 
«Кошторис на зарплату в організаціях / 

закладах культури» 

  10 

13 Тема 9. Економічний механізм менеджменту 

СКД: фінансування культури 
 1 4 

14 Тема 10. Планування у сфері культури   3 

15 Тема 11. Бізнес-планування в закладах 

культури та оцінка їх ефективності   3 

16 Презентація самостійної групової роботи №5 

«Бізнес-план організації  / закладу культури»   10 

17 Підсумкова контрольна робота  1  
 ВСЬОГО 4 2 84 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій   – 4 год. 
Семінари   – 2 год. 
Самостійна робота  - 84 год. 
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