
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософський факультет

Кафедра етики, естетики та культурології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заст декана
ф і л псофеї, ко го фаісуліітсту
Дмитро НЕЛІПА

2022 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

галузь знань 
спеціальність 
освітній рівень 
освітня програма 
спеціалізація 
вид дисципліни

Менеджмент культурних проектів 
для студентів 

05 Соціальні та поведінкові науки 
052 політологія 
перший (бакалаврський) 
політологія

вибіркова

Форма навчання
Навчальний рік
Семестр
Кількість кредитів ECTS
Мова викладання
Форма заключного контролю

денна 
2022/2023 
VII 
4 
українська 
залік

Викладачі: Тормахова Анастасія Миколаївна, к.ф.н., доцент кафедри етики, естетики та 
культурології

Пролонговано: на 20_ /20__н.р. __________ (___________ )«__»___20__ р.
(підпис, П1Б,дата)

на 20_ /20__н.р.__________ (___________ ) «__»___20__ р.
(підпис, ПІБ, дата)

КИЇВ - 2022



Розробники: Тормахова Анастасія Миколаївна, к.ф.н., доцент кафедри етики, естетики 
та культурології

Затверджено

« »Og 2022 р.

Зав. кафедри етиі^ц, естетики та культурології 
_______________________(Ірина МАСЛ1КОВА)

Протокол № 2 від « 3\ » 2022 р.

Схвалено науково-методичною комісією філософського факультету

Протокол від « '• І »02 2022 року №_Н

Голова науково-методичної комісії(Ірина МАСЛІ НОВА)

« ^>\ »02 2022 року



ВСТУП 

1. Мета дисципліни – полягає в тому, щоб надати студентам цілісне уявлення про 
менеджмент культурних проектів, оволодіти теоретичними знаннями та практичними 
навичками щодо створення культурних проектів. Дана мета передбачає набуття 
комплексних знань про менеджмент культурних проектів на основі культурологічних, 
соціологічних, економічних, правових знань, обізнаності у сучасних PR та  
інформаційних технологіях. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу; філософські, культурологічні поняття 
та категорії; теорії та методи досліджень, у т.ч. методи соціології культури, економіки 
культури. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 
культурних процесів та подій; практично застосовувати отримані теоретичні знання; 
прогнозувати перспективи розвитку культурних явищ.  

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, 
економічних, культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних 
фахових культурологічних інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Менеджмент культурних проектів» 
належить до переліку вибіркових дисциплін та викладається у VII семестрі 
бакалаврату. В курсі викладаються основи теоретичного осмислення та практичного 
втілення менеджменту культурних проектів. Навчальна дисципліна узагальнює та 
систематизує уявлення про менеджмент в сфері культури, своєрідність та 
характеристики культурного проекту, законодавчу політику України щодо сфери 
культури, специфіку створення культурного проекту, його ресурсне забезпечення, 
вміння організовувати проектну команду, залучати до співпраці спонсорів та 
меценатів, аналізувати наслідки здійснення культурного проекту.   

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні 
культурні проекти. В результаті навчання студенти мають продемонструвати  навички 
практичного втілення отриманого масиву теоретичних знань шляхом створення 
власного культурного проекту.  

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 7.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ФК 3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у 
різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 

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 Результат навчання 



Код 
 Знати:    
1

1.1 
Визначення предмету та завдань 
менеджменту культурних 
проектів; 

лекції, семінари усні доповіді, 

контрольна 

робота 

10 

1
1.2 

Структуру культурного проекту; 
специфіку організації проектної 
команди; 

лекції, семінари усні доповіді, 

контрольна 

робота 

10 

1
1.3 

Особливості організації 
культурного проекту та реалізації 
його етапів із застосуванням 
реклами та PR; 

лекції, семінари усні доповіді, 

контрольна 

робота 

10 

1
1.4 

Значення соціологічних 
досліджень при створенні 
культурного проекту та задля 
аналізу наслідків його 
проведення; 

лекції, семінари усні доповіді, 
контрольна 
робота 

10 

 Вміти:    
2

2.1 
Застосовувати загальні 
положення менеджменту в сфері 
культури до аналізу існуючих 
культурних проектів; 

самостійна робота проект 10 

1
2.2 

Здійснювати спробу створення 
власного культурного проекту; 

cамостійна робота проект  10 

 комунікація:    
3

3.1 
демонструвати здатність до 
вільної комунікації мовою 
навчання та використовувати 
знання іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів 

семінари усні доповіді, 
дискусії 

10 

2
3.2 

вести полеміку стосовно питання 
ролі та значення культурних 
проектів в розвитку культури; 

семінари 
 

усні доповіді, 
дискусії 

10 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 4
4
.
1 

шукати актуальні ідеї для 
облаштування соціально 
значимого культурного проекту; 

самостійна робота проект 10 

4.2 4
4
.
2 

 
 

вирішувати комплексні завдання, 
пов’язані з плануванням 
культурного проекту, його етапів 
та шляхів практичного втілення;  

самостійна робота проект  10 

  
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  



               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

7.  Розуміти історію, закономірності та 
етапи розвитку предметної сфери політології, 
знати її цінності та досягнення.  

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

  +
+ 

+
+ 

10.  Вміти описувати, пояснювати й 
оцінювати політичні процеси та явища у різних 
історичних, соціальних, культурних та 
ідеологічних контекстах. 

    +
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

  

 
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 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.2); (комунікація 3.1-3.2); 
(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
3.1, 3.2 –24 / 40 балів 

2. Самостійна робота (підготовка культурного проекту): РН – 2.1, 2.2, 4.1, 4.2 - 24 / 
40 балів  

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійні роботи (створення власного проекту). Всі види робіт за семестр 

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 – 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 Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 



балів  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, участь в 

дискусіях 

До теми: 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13 
протягом семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. У 

разі відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«3» х 7 = 21 
 

«5» х 7 = 35 

Доповнення на 

семінарах 
 «1»х 3= 3 «1»х 5= 5 

Самостійна робота Підготовка власного 

інноваційного культурного 

проекту, в якому мала б 

вирішуватися проблеми, що 

має важливе значення для 

українського культурного 

простору сьогодення. 

«24» х 1 = 24 «40» х 1 = 40 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 1-14 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

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 обов’язкову та додаткову 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 обов’язкову 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: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  
2 бали – доповнення змістовне  
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Відпрацювання семінару (конспект першоджерел): 
2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 
1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

3. Самостійна робота (культурний проект): 
 40-30 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного 

дослідження  
29-15 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

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

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності  
14-6 балів - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 

робота містить суттєві неточності 
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

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

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 
4. Підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження / підсумкової контрольної роботи 
15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

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

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової 

контрольної роботи.  Допускаються несуттєві неточності  
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

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

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 
 



7.3 Шкала відповідності;

Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59



ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
№ 
п/п 

Назва теми Лекції Семінари Самостійна 
робота 

1 Поняття «культурний 
проект»: сутність, природа 
та характерні ознаки.  

2 2 2 

2 Специфіка культурних 
проектів 

2  2 

3 Засоби, методи та форми 
організації культурних 
проектів 

2  2 

4 Реклама та PR в 
культурному проекті 

4 2 4 

5 Ресурсне забезпечення 
культурних проектів 

2 2 4 

6 Сутність цільових 
культурних проектів  

2  2 

7 Складові компоненти 
менеджменту культурних 
проектів. Функції 
менеджменту культурних 
проектів 

2 2 4 

8 Сутність і структура 
проектної команди. 
Особливості розвитку 
проектної команди 

2  2 

9 Менеджер проектної 
команди. Мотивація 
учасників культурного 
проекту 

 2 4 

10 Партнерство як технологія 
проектування в сфері 
культури 

2  2 

11 Фінансування культурних 
проектів 

 2 4 

12 Технології фандрайзингу у 
культурних проектах. 
Оформлення проектної 
заявки. Формування 
бюджету 

2  2 

13 Значення соціологічних 
досліджень у культурних 
проектах 

2 2 4 



14 Специфіка проведення 
фокус-груп. Кейс-метод та 
особливості його 
застосування при 
організації культурних 
проектів. Самостійна 
робота «Культурний 
проект» 

2  40 

 Підсумкова контрольна 
робота 

2   

 Всього  28 14 78 
 
 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекційні заняття – 28 год 

Семінарські заняття –14 год. 

Самостійна робота  - 78 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна:  
1. Головач Н. М. Реалізація культурних проєктів в рамках креативних індустрій.  
2. Івановська Н. В., Шульгіна В. Д., Яковлев О. В. Соціокультурне проектування в 

мистецтві: теорія та практика : підручник. Київ : Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв, 2018. 196 с. 

3. Калита Т.В. Застосування проектної діяльності у сфері культури. /Культура 
України. Вип.64, 2019. – С. 138-149.  

4. Келлі Д., Келлі Т. Творча впевненість. Як розкрити свiй потенцiал. — К.: Основи. 
— 2017. 

5. Леній Петер. Проектування культурних центрів. Посібник, 2004. 
6. Переформатування системи управління в галузі культури та європейський 

досвід інноваційного розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.nplu.org/storage/files /Infocentr/.../dos.pdf 

7. Петрова І. В.Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник Київ: Кондор, 2009. 406 с.  
8. Петрова І.В. Проектування в соціально-культурній сфері. Київ, 2007. 372 с. 

 
Додаткова: 

1. Друкер П. Виклики для менеджменту XXI століття. Київ: КМ-БУКС, 2020. 240 с. 
2. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту. - К.: Академвидав, 2007.-С. 267-268. 
3. Локтіонова Д.А. Місто та міський простір: реалії та перспективи (вітчизняний 

досвід) / Локтіонова Дінара Анатоліївна // Методологія, теорія та практика 
соціологічного аналізу сучасного суспільства. - 2014. - Вип. 20. - С. 86-91. 

4. Лошковська Х. С. Креативні індустрії як сучасний сегмент стратегічного 
розвитку країн світу / Лошковська Х.С. // Актуальні проблеми міжнародних 
відносин, 2014. - Випуск 119 (частина ІІ). – С. 153-158. 

5. Прищенко С.В. Прояви постмодернізму у рекламі [Текст] / С.В.Прищенко// 
Науковий огляд: міжнародний наук. журнал/ РІНЦ SCIENCE INDEX. – К.: Інститут 
наук. прогнозування, ТОВ «Меганом», 2014. – Вип. 1. – C. 179–184. 

6. Тормахова А.М. Вплив креативних індустрій на візуальний образ міста. 
Українські культурологічні студії. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2019. 
№1(4.). С. 70-72. 

7. Тормахова А.М. Методичні рекомендації до дисципліни „Менеджмент 
культурних проектів” (практикум) для студентів 3 курсу спеціальності  
„культурологія” філософського факультету. Київ: Дільниця оперативної 
поліграфії філософського факультету, 2017. 16 с. 

8. Тормахова А.М. Музей та його трансформація в контексті візуальної культури 
початку XXI століття. Музей як візуальний текст культури. Матеріали V 
Всеукраїнської науково-практичної конференції (5-6 вересня 2017 року).  
Черкаси: [видавець Чабаненко Ю.А.], 2017. C.22-23. 

9. Хміль Ф.І. Основи менеджменту. - К.: Академвидав, 2003.-С. 283-285 
10. Шегда А.В. Менеджмент. - К.: Знання, 2002. - С. 558 -566. 
11. Яковлев О.В. Зміст соціокультурного проектування в інформаційну добу: досвід 

національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Культура України, 
вип. 52, С. 201-211. 

12. Charles Landry. The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators. Earthscan 
Publications, 2000.   

13. Kate Preston Keeney & Yuha Jung (2018) Global Arts Leadership: An Exploration of 
Professional Standards and Demands in Arts Management, The Journal of Arts 
Management, Law, and Society, 48:4, 227-242. 



14. Tormakhova A. M. Creative industries in city. The days of science of the faculty of 
philosophy-2019. International Scientific Conference, April 23-24, 2019. Kyiv: 
Publishing center «Kyiv University», 2019. p.121.   

15. Zygmunt Bauman, City of Fears, City of Hopes. London: Goldsmith’s College, 2003. 
 
 


