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1. Опис навчальної дисципліни для ступеня освіти «Бакалавр»

Найменування показників
Розподіл годин за навчальним планом

Денна форма 
навчання

Заочна форма 
навчання

Кількість кредитів ЄКТС - 3 Рік підготовки:
4-й 3-й

Загальна кількість годин - 90 36 10

Кількість модулів - 3 Семестр:

Тижневих годин 
для денної форми навчання: 
аудиторних - 36 
самостійної роботи студента - 54

VIII-й ІІІ-й

Лекції:

36 10

Практичні (семінарські):

Вид підсумкового контролю: 
Тестовий контроль

Лабораторні:

- -

Форма підсумкового контролю: 
Іспит (Залік)

Самостійна робота:

54 80
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2.Мета  та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент соціально-культурної 
сфери» є одержання комплексу знань відносно нових форм і методів керівництва 
при створенні ефективної системи управління в індустрії дозвілля. Знання 
теоретичних основ управління допомагає оволодіти мистецтвом керівництва 
колективом, зокрема творчим, ставити конкретні завдання і цілі стосовно 
діяльності колективу, вміло орієнтуватись в організаційно-економічних умовах 
індустрії дозвілля, знати нормативно-правову базу розвитку дозвіллєвої сфери.

Предмет навчальної дисципліни є вивчення законів і закономірностей 
цілеспрямованої діяльності організацій, відносин у процесі управління, технології 
управління у сфері культури.

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни «Менеджмент 
соціально-культурної сфери» сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких 
загальних компетентностей:
- ЗК 1 Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.
- ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності.
- ЗК 4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК 5 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
- ЗК 6 Навички міжособистісної взаємодії.
- ЗК 7 Здатність бути критичним і самокритичним.
- ЗК 8 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- ЗК 9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
-ЗК 12 Здатність працювати автономно.
-ЗК 13 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
-ЗК 14 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
-ЗК 15 Здатність генерувати нові ідеї (крсативність).
-ЗК 17 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.

Таких спеціальних компетентностей:
- СК 2 Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у 

виконавській діяльності.
- СК 6 Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 

мистецтва.
- СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією.
- СК 13 Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 

зв'язків.
- СК 14 Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій.
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СК 15 Здатність здійснювати менеджерську діяльність в сфері музичного 
мистецтва.

- СК 16 Здатність використовувати засоби масової інформації для 
просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної культури.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент соціально- 
культурної сфери» с :

теоретична та практична підготовка студентів,

усвідомлення сутності та змісту основних понять і категорій менеджменту;

набуття теоретичних знань про зміст та процеси реалізації функцій 

управління у соціокультурній сфері, сучасні принципи та методи управління, 

інформаційного та технічного забезпечення процесу управління, основи 

економічної діяльності установ та організацій;

закріплення практичних навичок використання способів та механізмів 

управління, що виправдали себе на практиці;

спрямування студентів на самостійне поглиблене вивчення навчального 

матеріалу через рекомендовану літературу та виконання практичних завдань.

3. Передумови для вивчення навчальної дисципліни.
Передумови для вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент соціально- 

культурної- сфери»» є опанування таких навчальних дисциплін (НД) освітньої 
програми (ОП):

соціолоія
психологія
економічна теорія
4. Очікувані результати навчання
Відповідно до освітніх програм «Спів (академічний, народний»), 

«Інструментальне виконавство (за видами)» вивчення навчальної дисципліни 
«Менеджмент соціально-культурної сфери» забезпечує досягнення здобувачами 
вищої освіти таких програмних результатів навчання (ПРН):

Програмні результати навчання Шифр ПРН
Застосовувати теоретичні знання та навички в менеджерській 
практичній діяльності.

ПРН 11

Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів
організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти.

ПРН 16
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Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами 
освіти після опанування навчальної дисципліни «Менеджмент соціально- 
культурної сфери»:

Очікувані результати навчання з дисципліни Шифр ПРН
Застосовувати теоретичні знання та навички в менеджерській 
практичній діяльності.

ПРИ 11

Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів
організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти.

ПРН 16

4.1 Після опанування навчальної дисципліни «Менеджмент 
соціально-культурної сфери» студенти повинні:

знати:
— сутність менеджменту та його основні категорії й концепції;
— сутність і зміст сучасних технологій менеджменту;
— принципи, цілі і функції менеджменту;
— методи та форми управління;
— особливості менеджменту в соціально-культурній сфері;
— законодавчу базу сфери культури, як складової частини розвитку 

індустрії дозвілля;
— особливості адміністративного та методичного керівництва 

державних закладів культури і мистецтв;
— пріоритетні завдання сучасного менеджменту в управління 

процесом стратегічного, тактичного та оперативного розвитку творчої 
(культурно-мистецької) та культурно-освітньої діяльності;

— форми та методи управління культурно-дозвіллєвим закладом 
або творчим колективом.

вміти:
— користуватися законодавчою базою соціально-культурної сфери;
— підбирати персонал та працювати з ним, виходячи з потреб 

закладу;
— конструктивно планувати як власну діяльність, так і діяльність 

культурно-дозвіллєвого закладу або творчого колективу;
— проводити поточний контроль діяльності закладу;
— аналізувати діяльність закладу та складати відповідні звіти;
— підбирати та використовувати ефективні методи керівництва 

культурно-дозвіллєвим закладом або творчим колективом.
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5.3асоби діагностики та критерії оцінювання результатів навчання.
5.1 Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання.

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 
навчальної дисципліни є:

- експрес-опитування;
- презентації виконаних результатів та досліджень;
- ссе;
- семінарські заняття;
- стандартизовані тести;
- іспит.

5.2 Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання

Форми контролю знань студентів;

- поточний;
- підсумковий модульний;
- семестровий підсумковий (залік/екзамен).

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка 
переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС -А, 
В, С, D, Е, FX, F).

Поточний контроль проводиться на кожному занятті та за результатами 
виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної 
підготовки із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) 
під час роботи на семінарських заняттях та набутих практичних павичок під час 
виконання завдань.

Критерії поточного оцінювання знань студентів
Усний виступ та

виконання 
письмового 
завдання, 

тестування
Критерії оцінювання

5 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
самостійно та аргументовано його викладає під час усних 
виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 
літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання.
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4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 
обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 
письмових відповідей, в основному розкриває зміст 
теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 
при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 
деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 
допускаються при цьому окремі несуттєві 
неточності та незначні помилки. Правильно вирішив
більпіість тестових завдань.

3 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 
основний зміст під час усних виступів та письмових 
відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 
обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 
літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності 
та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань.

2 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 
Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обгрунтування) 
викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, 
недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві
неточності, правильно вирішив меншість 
тестових завдань.

1 Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 
зміст більшості питань теми під час усних виступів та 
письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві
помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання.

0 Ие володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 
викласти, не розуміє змісту теоретичних
питань та практичних завдань. Не вирішив
жодного тестового завдання.

Доповнення виступу:

2 бали - отримують студенти, які глибоко володіють матеріалом, чітко визначили 
його зміст; зробили глибокий системний аналіз змісту виступу, виявили нові ідеї та 
положення, що не були розглянуті, але суттєво впливають на зміст доповіді, надали 
власні аргументи щодо основних положень даної теми.

1 бал - отримують студенти, які виклали матеріал з обговорюваної теми, що 
доповнює зміст виступу, поглиблює знання з цієї теми та висловили власну думку.
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Суттєві запитання до доповідачів:

2 бали - отримують студенти, які своїм запитанням до виступаючого суттєво і 
конструктивно можуть доповнити хід обговорення теми.

1 бал - отримують студенти, які у своєму запитанні до виступаючого вимагають 
додаткової інформації з ключових проблем теми, що розглядається.

Експрес-контроль:

2 бали - нараховуються студентам, які вільно володіють усім навчальним 
матеріалом, орієнтуються в темі та аргументовано висловлюють свої думки.

1 бал - отримують студенти, які частково володіють матеріалом та можуть 
окреслити лише деякі проблеми теми.

Складання словника основних термінів, що визначені програмою курсу (за 
темами):

Програмою курсу визначено перелік ключових термінів, що розкривають зміст 
кожної теми. Словник основних термінів складається з кожної теми на останніх 
сторінках опорного конспекту лекцій.
4 бали - нараховуються студентам, які не лише склали повний перелік визначених 
термінів з конкретної теми, а й можуть вільно розтлумачити їх зміст.
2 бали - нараховуються студентам, які склали неповний перелік визначених 
термінів з конкретної теми і не можуть їх розтлумачити без конспекту.

Ведення опорного конспекту лекції:
Опорний конспект лекції (ОКЛ) - вид навчально-методичного посібника, в якому 
у стисло і системно викладено основний теоретичний матеріал у формі основних 
понять і положень, що структурно й логічно пов’язані між собою. Дані поняття та 
положення є лише опорними сигналами, вони вимагають пояснень і визначень, що 
мають записати студенти під час лекції. Його ведення сприяє системному і 
глибокому засвоєнню навчального матеріалу, дозволяє простежити структурні 
зв’язки між різними поняттями, положеннями, концепціями, проблемами, теоріями 
тощо.

Кожен студент повинен мати ОКЛ на лекціях і вести в ньому записи 
власноруч. Під час аудиторної роботи з ОКЛ студенти записують основні тези 
лекції та пояснення викладача у визначеному в конспекті полі. Під час самостійної 
роботи рекомендується доповнити записи лекції та завершити виконання завдань, 
що були зазначені в Робочій програмі та ОКЛ.
4 бали - нараховуються студентам, які в повному обсязі самостійно і творчо 
опрацювали всі питання лекції і вільно володіють її змістом.
бали - нараховується студентам, які опрацювали лише окремі питання лекції і не 
достатньо вільно володіють її змістом.
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Підготовка творчих завдань (есе, дайджест):

Есе - це самостійна творча робота, де у вільній формі висловлюються особисті 
думки на тему, передбачену робочою програмою. Головна мста ссе - це самостійне 
викладення студентом па підставі опрацьованого матеріалу теми, проблеми, 
питання.
Дайджест - це добір уривків з різних джерел на певну тематику. У форматі 
дайджестів можна зробити системний аналіз будь-якого теоретичного положення, 
розкрити різні точки зору на будь-яку проблему, тему, питання та зробити 
узагальнюючі висновки.
4 - бали отримують студенти, які можуть виокремити з різних джерел основні 
положення, структурно об’єднати їх, коротко проаналізувати кожне з них та 
зробити ґрунтовні узагальнюючі висновки
2 - бали отримують студенти, які в цілому правильно виокремили основні
положення кожного з джерел, але не зробили їх відповідного аналізу та 
узагальнюючих висновків.

Розподіл балів, які отримують здобувані вищої освіти

Поточне оцінювання (тестування) та самостійна робота
Модуль 1

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Всього
ТІ Т2 тз Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 T9 ТЮ
6 6 5 4 6 6 5 5 6 6

Змістовний мод уль 3 Змістовний модуль 4
ти Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18

5 6 6 6 5 6 6 5 100
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Критерії семестрового оцінювання знань студентів

Рівні навчальних
досягнень

100-

бальна
шкала

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Теоретична підготовка Практична підготовка

Студент

Відмінний 100...90

вільно володіє навчальним мате
ріалом. висловлює свої думки, 
робить аргументовані висновки, 
рецензує відповіді інших студентів, 
творчо виконує індивідуальні та 
колективні завдання; самостійно 
знаходить додаткову інформацію та 
використовує її для реалізації 
поставлених перед ним завдань; 
вільно використовує нові 
нформаційні технології для
поповнення власних знань

може аргументовано 
обрати раціональний 
спосіб виконання
завдання й оцінити 
результати власної
практичної діяльності; 
виконує завдання, не 
передбачені 
навчальною 
програмою; вільно 
використовує знання 
для розв'язання
поставлених перед ним 
завдань

Достатній 89....70

вільно володіє навчальним мате
ріалом, застосовує знання на 
практиці; узагальнює і систематизує 
навчальну інформацію, але допускає 
незначні огріхи у порівняннях, 
формулюванні висновків,
застосуванні теоретичних знань на 
практиці

за зразком самостійно 
виконує практичні
завдання, передбачені
програмою; має стійкі 
навички виконання
завдання

Задовільний 69...51

володіє навчальним матеріалом 
поверхово, фрагментарно, на рівні 
запам’ятовування відтворює певну 
частину навчального матеріалу з 
елементами логічних зв'язків, знає 
основні поняття навчального
матеріалу

має елементарні, 
нестійкі навички 
виконання завдання

Незадовільний 50...26

має фрагментарні знання (менше 
половини) при незначному зага
льному обсязі навчального мате
ріалу; відсутні сформовані уміння та 
навички; під час відповіді
допускаються суттєві помилки

планує та виконує 
частину завдання за 
допомогою
викладача

Неприйнятний 25...1

студент не володіє
навчальним матеріалом

виконує лише
елементи завдання, 
потребує постійної 
допомоги викладача
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6. Програма навчальної дисципліни

6.1 Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи менеджменту соціально- 

культурної сфери

Тема 1. Передумови виникнення менеджменту. Поняття та сутність менеджменту. 
Етапи розвитку та становлення менеджменту. Принципи менеджменту. Історичне 
тлумачення принципів менеджменту. Сучасне позиціонування принципів 
менеджменту. Закони та закономірності менеджменту. Організація як об’єкт 
управління. Фактори впливу на діяльність організації. Організаційна культура 
Основні категорії, задачі і цілі менеджменту.

Тема 2. Функції менеджменту. Основні та конкретні функції менеджменту. 
Загальна характеристика функцій менеджменту. Значення планування для 
діяльності організації. Планування як функція менеджменту. Організація взаємодії 
як функція менеджменту.Особливості оперативного та адміністративно- 
організаційного управління. Мотивація та її роль у стимулюванні працівників. 
Контроль як функція менеджменту. Види контролю та способи їх здійснення.

Тема 3. Процеси комунікації у менеджменті. Процеси комунікації у менеджменті. 
Поняття і роль комунікацій. Групи, види і форми комунікацій. Інформація та 
документація, їх роль в менеджменті.

Тема 4. Міжособистісні комунікації, комунікаційні стилі. Основні методи 
міжособпстісних комунікацій. Стратегії для підвищення ефективності комунікації.

Тема 5. Елементи та етапи комунікаційного процесу. Сутність та зміст 
комунікаційного процесу. Комунікативна компетентність. Роль шумів в 
комунікації.

Тема 6. Основні методи управління соціально-культурної сфери. Адміністративні 
методи управління: організаційні та розпорядливі дії. Економічні методи: планове 
господарювання; господарський розрахунок; оплата праці; робоча сила; ринкове 
ціноутворення; цінні папери; податкова система; форми власності; фази 
виробництва; чинники виробництва. Соціологічні методи; соціальне планування, 
соціологічні методи дослідження, особові якості, мораль, партнерство, змагання, 
спілкування, переговори, конфлікти, психологічне планування, галузі психології, 
тип особи, темперамент, характер людини, інтелектуальні 
здібності, спрямованість особи, інтелектуальні здібності, методи пізнання, методи 
пізнання, психологічні образи, способи психологічної дії.
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Змістовий модуль 2. Державне регулювання соціально-культурної сфери

Тема 7. Державне регулювання у сфері культури, нормативно-правова база. 
Специфічність соціально-культурної сфери. Культурні права громадян. Соціально- 
культурна діяльність української, функціональне об'єднання установ та 
організацій, що здійснюють громадсько-політичну і культурно-виховну роботу. 
Основні функції державного управління соціально- культурною сферою, створення 
сприятливих умов для відтворення населення країни; збереження здоров'я та 
працездатності населення; організацію професійної підготовки кадрів для 
народного господарства; зміцнення сім'ї і турботу про підростаюче покоління; 
збереження та примноження культурного надбання; організацію відпочинку, 
дозвілля населення; створення сприятливих умов для зайняття наукою, туризмом, 
спортом. Регулювання соціально-культурної діяльності держави, збереження 
стабільності, упорядкованості суспільних відносин у культурній сфері, збереження 
культурної спадщини і духовних цінностей Українського народу та всього 
людства, соціальний захист населення. Система органів виконавчої влади в 
соціально- культурній сфері.

Тема 8. Особливості управління галуззю культури в Україні. Розподіл функцій і 
повноважень у сфері культури, основні завдання Міністерства культури України, 
обласних та міських управлінь культури. Закон України „Про культуру”, основні 
засади культурної політики. Міжнародні принципи культурної політики.

Тема 9. Фінансування діяльності у сфері культури. Комерційна діяльність у сфері 
культури. Недержавна підтримка галузі культури. Ознайомлення з каналами 
недержавного фінансування культури в Україні: спонсорство, меценатство, 
паїронаж, благодійність.
Тема 10. Облік, звітність і контроль у менеджменті соціально-культурної сфери. 
Визначення понять «облік», «звітність», «контроль». Вимоги до системи обліку, 
звітності та контролю. Види обліку звітності та контролю.

Змістовий модуль 3. Технології менеджменту соціально-культурної сфери 
Тема 11. Технологія планування у сфері культури. Поняття планування. Філософія 
планування - основний зміст і спрямованість планових документів. Технологія 
планування - принципи, методи і показники планування, інформаційне 
забезпечення планів. Види планів. Принципи планування. Системний підхід - 
співвіднесення планів по термінах і рівням планування. Перспективний підхід, 
комплектність, врахування соціально-економічної ситуації, подолання відомчого 
підходу до планування культури, взаємодія всіх аспектів розвитку культури, 
пропорційність - збалансованість окремих елементів і пропорції планів, 
безперервність та обгрунтованість планування. Етапи розвитку та методи 
планування. Етапи планування. Планові показники

Тема 12. Культурні програми як метод управління соціально-культурної сфери. 
Програмний принцип фінансування. Причини запровадження культурних програм.
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Апробаційно-пошукові ділові ігри як технологія розробки і забезпечення 
реалізації культурних програм. Функції проектів (програм), вимоги до проектів, 
складові проекту. Чинники, що підвищують привабливість проекту.

Тема 13. Організаційні процеси та мотивування в менеджменті соціально- 
культурної сфери. Поняття та принципи побудови управлінських структур. 
Проектування організації. Основні фази організаційного процесу. 
Департаментизація. Мотивування. Категорії «мотив», «потреба», «стимул», 
«винагорода». Стадії мотиваційного процессу. Види мотивації. Формування 
організаційної структури установи, поділ на підрозділи.

Тема 14. Управління персоналом. Сучасна концепція управління персоналом 
організації. Закономірності управління персоналом. Принципи управління 
персоналом. Методи управління персоналом. Методи побудови системи 
управління персоналом. Організаційне проектування системи управління 
персоналомОрганізаційна структура системи управління персоналом. Кадрове 
забезпечення системи управління персоналом. Нормативно-методичне та правове 
забезпечення системи управління персоналом. Вимоги до працівників сфери 
культури. Персонал у сфері культури і кадрова політика. Підбір компетентного 
персоналу. Розстановка кадрів. Санкції.

Змістовий модуль 4. Практика сучасного менеджменту соціально-культурної 
сфери

Тема 15. Компетентність сучасного менеджера і гуманітарна культура. Вимоги 
культурологічного і гуманітарного характеру. Розуміння природи управлінської 
праці і процесів управління. Особливі уміння сучасного менеджера.

Тема 16. Організація праці менеджера СКС. Лідерство як запорука ефективної 
організації праці менеджера. Рекомендації з організації праці менеджера Р.Хеллера 
та А.Лейкена. Загальні принципи адміністрування А.Файоля.

Тема 17. Соціально-психологічні і ділові якості менеджера. Соціальне 
забезпечення праці менеджера. Психологія організаційного менеджменту. 
Характеристики менеджерів. Особистісні та ділові якості менеджерів.

Тема 18. Інформаційно-технічні системи в управлінні культури. Склад та 
класифікація інформаційних систем. Автоматизована інформаційна система. 
Заходи з удосконалення процесів обміну інформацією. Використання технічних 
засобів управління. Робоче місце менеджера. Інформаційно-технічні системи в 
управлінні культури.
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6.2. Структура навчальної дисципліни (36 год)

Назва 
змістовних 

модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

У тому числі У тому числі

У
сь

ог
о

Ле
кц

ій
ні

П
ра

кт
ич

ні

Са
мо
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ій
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ні

У
сь

ог
о

Ле
кц

ій
ні

П
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кт
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ні

Са
мо

ст
ій
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ро
бо

та

Ін
ди

ві
ду

а-

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
VIII семестр

Модуль 1
Змістовий модуль 1, Теоретичні основи менеджменту соціально- 

культурної сфери

Тема 1. Основні 

поняття, сутність і 

зміст менеджменту.

2 2 2 2 2

Тема 2. Функції

менеджменту.

2 2 2 2 2

Тема 3. Процеси 

комунікації у 

менеджменті

2 2 2 6 2 4

Тема 4 .
Міжособистісні 
комунікації, 
комунікаційні стилі.

2 2 2 4
-

4

Тема 5. Елементи та 
етапи 
комунікаційного 
процесу.

2 2 2 4 4

Тема 6. Основні 
методи управління 
соціально- 
культурної сфери.

2 2 2

Модульний 
контроль

2

Разом за 
змістовним 
модулем 1

2 12 12 18 6 12
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Змістовий модуль 2. Державне регулювання соціально-культурної сфери

Тема 7. Державне 
регулювання у 
сфері культури, 
нормативно-правова 
база.

6 2 4 4 2 2

Тема 8.
Особливості 
управління галуззю 
культури в Україні.

4 2 2 4 4

Тема 9.
Фінансування 
діяльності у сфері 
культури.
Комерційна 
діяльність у сфері 
культури.
Недержавна 
підтримка галузі 
культури.

2 2 2 2 2

Тема 10. Облік, 
звітність і контроль 
у менеджменті 
СКС.

2 2 2

Модульний 
контроль

2

Разом за 
змістовним 
модулем 2

12 8 10 10 2 8

Змістовий модуль 3. Технології менеджменту соціально-культурної сфе}эи
Тема 11. Технологія 
планування у сфері 
культури.

4 2 4 6 2 4

Тема 12. Культурні 
програми як метод 
управління 
соціально- 
культурної сфери.

8 2 4 4 4

Тема 13.
Організаційні 
процеси та 
мотивування в 
менеджменті.

8 2 6 4 4

14. Управління 
персоналом.

4 2 4 4 4
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Модульний 
контроль

2

Разом за 
змістовним 
модулем 3

24 8 18 18 2 16

Змістовий модул
Практика сучасного менеджменту соц

U.
іал ь но-культурної сфери

Тема 15.
Компетентність 
сучасного мене
джера і гуманітарна 
культура.

2 2 2 2 2

Тема 16.
Організація праці 
менеджера СКС.

2 2 4 2 2

Тема 17. Соціально- 
психологічні і 
ділові якості 
менеджера.

2 2 4 2 2

Тема 18.
Інформацій-но- 
технічні системи в 
управлінні 
культури.

2 2 4 2 2

Модульний 
контроль

2

Разом за 
змістовним 
модулем 3

8 8 14 8 8

Всього годин і 

балів за модулем 1

36 54 10 44

Модульний 

контроль 

(диференційований 

залік)

2

17



6.3. Самостійна робота студентів 
(денна форма)

№ Назва теми Кількість 

годин

1. Тема 1. Основні поняття, сутність і зміст менеджменту. 
Етапи розвитку менеджменту. Основні категорії, задачі і 
цілі менеджменту'.

2

2. Тема 2. Функції менеджменту. Основні та конкретні
функції менеджменту.

2

3. Тема 3. Процеси комунікації у менеджменті. Поняття і роль 
комунікацій. Групи, види і форми комунікацій. Інформація 
та документація, їх роль в менеджменті.

2

4. Тема 4. Міжособистісні комунікації, комунікаційні стилі. 
Основні методи міжособистісних комунікацій. Стратегії для 
підвищення ефективності комунікації.

2

5. Тема 5. Елементи та етапи комунікаційного процесу. 
Сутність та зміст комунікаційного процесу. Комунікативна 
компетентність.Роль шумів в комунікації.

2

6. Тема 6. Основні методи управління соціально-культурної 
сфери. Складання переліку моральних та матеріальних 
заохочень працівників соціально-культурної сфери.

2

7. Тема 7. Державне регулювання у сфері культури, 
нормативно-правова база. Важелі впливу держави в 
управлінні СКС. Ознайомитися з головними законодавчими 
актами у сфері культури України: «Про культуру», «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну 
справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про театри 
і театральну справу», «Про гастрольні заходи в Україні», 
«Про кінематографію».

4

8. Тема 8. Особливості управління галуззю культури в 
Україні. Розподіл функцій і повноважень у сфері культури, 
основні завдання Міністерства культури України, 
обласних та міських управлінь культури. Закон України 
„Про культуру”, основні засади культурної політики. 
Міжнародні принципи культурної політики.

2

9. Тема 9. Фінансування діяльності у сфері культури. 
Комерційна діяльність у сфері культури. Недержавна 
підгримка галузі культури. Ознайомлення з каналами 
недержавного фінансування культури в Україні: 
спонсорство, меценатство, патронаж, благодійність.

2

18



10. Тема 10. Облік, звітність і контроль у менеджменті СКС. 
Визначення понять «облік», «звітність», «контроль». 
Вимоги до системи обліку, звітності та контролю. Види 
обліку звітності та контролю.

2

и. Тема 11. Технологія планування у сфері культури. 
Планування як функція управління. Види планів у
соціально-культурній сфері. Поняття «програма», «проект», 
«план». Етапи планування. Складання плану роботи 
культурно-дозвіллєвої діяльності закладу культури 
(перспективний та поточний), визначення культурно- 
дозвіллєвих заходів та їх педагогічну мету.

4

12. Тема 12. Культурні програми як метод управління 
соціально-культурної сфери. Програмний принцип 
фінансування. Причини запровадження культурних 
програм.
Апробаційно-пошукові ділові ігри як технологія розробки і 
забезпечення реалізації культурних програм. Функції 
проектів (програм), вимоги до проектів, складові проекту. 
Чинники, що підвищують привабливість проекту.

4

13. Тема 13. Організаційні процеси та мотивування в 
менеджменті. Поняття та принципи побудови
управлінських структур. Проектування організації. Основні 
фази організаційного процесу. Департаментизація.
Мотивування.
Категорії «мотив», «потреба», «стимул», «винагорода». 
Стадії мотиваційного процессу. Види мотивації. 
Формування організаційної структури установи, поділ на 
підрозділи. Підготовка положень про підрозділи.

6

14. Тема 14. Управління персоналом. Персонал у сфері 
культури і кадрова політика. Підбір компетентного 
персоналу. Вимоги до працівників сфери культури.
Розстановка кадрів. Санкції. Складання переліку
моральних та матеріальних заохочень працівників 
соціально-культурної сфери. Складання посадових 
обов’язків працівника закладу культури. Складання резюме.

4

15. Тема 15. Компетентність сучасного менеджера і
гуманітарна культура. Вимоги культурологічного і 
гуманітарного характеру. Розуміння природи управлінської 
праці і процесів управління. Особливі уміння сучасного 
менеджера. Складання ділового та морального портрету 
менеджера СКС.

2

16. Тема 16. Організація праці менеджера СКС.
Лідерство як запорука ефективної організації праці 
менеджера. Рекомендації з організації праці менеджера 
Р.Хеллера та А.Лейкена. Загальні принципи
адміністрування А.Файоля.

4
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17. Тема 17. Соціально-психологічні і ділові якості менеджера. 
Соціальне забезпечення праці менеджера. Психологія 
організаційного менеджменту. Характеристики менеджерів. 
Особистісні та ділові якості менеджерів..

4

18. Тема 18. Інформаційно-технічні системи в управлінні 
культури. Склад та класифікація інформаційних систем. 
Автоматизована інформаційна система. Заходи з 
удосконалення процесів обміну інформацією.
Використання технічних засобів управління. Робоче місце 
менеджера.

4

Всього: 54

5. Самостійна робота студентів 
(заочна форма)

№ Назва теми Кількість 

годин

1. Тема 1. Основні поняття, сутність і зміст менеджменту. 
Етапи розвитку менеджменту. Основні категорії, задачі і цілі 
менеджменту.

4

2. Тема 2. Функції менеджменту. Основні та конкретні 
функції менеджменту.

4

3. Тема 3. Процеси комунікації у менеджменті. Поняття і роль 
комунікацій. Групи, види і форми комунікацій, вертикальні 
та горизонтальні комунікації. Інформація та документація, їх 
роль в менеджменті.

4

4. Тема 4. Міжособистісні комунікації, комунікаційні стилі, 
типи міжособистісних комунікаційних стилів та їх
характеристики . Основні методи міжособистісних 
комунікацій. Стратегії для підвищення ефективності 
комунікації.

4

5. Тема 5. Елементи та етапи комунікаційного процесу. 
Визначення елементів та етапів комунікаційного процесу. 
Сутність та зміст комунікаційного процесу. Модель процесу 
комунікації.Комунікативна компетентність. Роль шумів в 
комунікації.

4

6. Тема 6. Основні методи управління соціально-культурної 
сфери. Визначення поняття „Методи управління", дати 
характеристику основних методів управління соціально- 
культурної сфери. Складання переліку моральних та 
матеріальних заохочень працівників соціально-культурної 
сфери.

6
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7. Тема 7. Державне регулювання у сфері культури, нормативно- 
правова база. Важелі впливу держави в управлінні СКС. 
Принципи культурної політики України.Ознайомитися з 
головними законодавчими актами у сфері культури України: 
«Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про 
музеї та музейну справу», «Про охорону культурної 
спадщини», «Про театри і театральну справу», «Про 
гастрольні заходи в Україні», «Про кінематографію».

6

8. Тема 8. Особливості управління галуззю культури в Україні. 
Розподіл функцій і повноважень у сфері культури, основні 
завдання Міністерства культури України, обласних та 
міських управлінь культури. Закон України „Про культуру”, 
основні засади культурної політики. Міжнародні принципи 
культурної політики.

6

9. Тема 9. Система фінансування діяльності у сфері культури. 
Комерційна діяльність у сфері культури. Недержавна
підтримка галузі культури. Ознайомлення з каналами 
недержавного фінансування культури в Україні: спонсорство, 
меценатство, патронаж, благодійність.

4

10. Тема 10. Облік, звітність і контроль у менеджменті СКС. 
Визначення понять «облік», «звітність», «контроль». Вимоги 
до системи обліку, звітності та контролю. Види обліку 
звітності та контролю.

4

11. Тема 11. Технологія планування у сфері культури. 
Планування як функція управління. Види планів у
соціально-культурній сфері. Поняття «програма», «проект», 
«план». Етапи планування. Складання плану роботи 
культурно-дозвіллевої діяльності закладу культури
(перспективний та поточний), визначення культурно- 
дозвіллєвих заходів та їх педагогічну мету.

6

12. Тема 12. Культурні програми як метод управління соціально- 
культурної сфери, їх роль, значення та зміст. Програмний 
принцип фінансування. Причини запровадження культурних 
програм.
Апробаційно-пошукові ділові ігри як технологія розробки і 
забезпечення реалізації культурних програм. Функції 
проектів (програм), вимоги до проектів, складові проекту. 
Чинники, що підвищують привабливість проекту.
Складання проекту соціокультурної програми на рік, у якому 
зазначити організацію-засновника, актуальність,
злободенність, педагогічну мету, перелік заходів, дату і місце 
проведення.

4

13. Тема 13. Організаційні процеси та мотивування в 
менеджменті. Поняття та принципи побудови управлінських 
структур, принципи побудови, основні фази організаційного

4



процесу. Проектування організації. Основні фази 
організаційного процесу. Дспартаментизація. Мотивування. 
Категорії «мотив», «потреба», «стимул», «винагорода».
Стадії мотиваційного процессу. Види мотивації. Формування 
організаційної структури установи, поділ на підрозділи. 
Підготовка положень про підрозділи.

14 Тема 14. Управління персоналом. Персонал у сфері культури 
і кадрова політика. Підбір компетентного персоналу. Вимоги 
до працівників сфери культури. Розстановка кадрів. Санкції. 
Складання переліку моральних та матеріальних заохочень 
працівників соціально-культурної сфери. Складання
посадових обов’язків працівника закладу культури. 
Складання резюме.

4

15 Тема 15. Компетентність сучасного менеджера і гуманітарна 
культура. Вимоги культурологічного і гуманітарного 
характеру. Розуміння природи управлінської праці і процесів 
управління. Особливі уміння сучасного менеджера. 
Складання ділового та морального портрету менеджера СКС.

4

16 Тема 16. Організація праці менеджера СКС.
Лідерство як запорука ефективної організації праці 
менеджера. Рекомендації з організації праці менеджера 
Р.Хеллера та А.Лейкена. Загальні принципи адміністрування 
А.Файоля.

4

17 Тема 17. Соціально-психологічні і ділові якості менеджера. 
Соціальне забезпечення праці менеджера. Типи менеджерів. 
Психологія організаційного менеджменту. Характеристики 
менеджерів. Найбільш важливі характеристики ділових та 
особистих якостей менеджерів. Управлінські ролі керівника 
за Г.Мінцбергом. Етика та етикет менеджменту.

4

18 Тема 18. Інформаційно-технічні системи в управлінні 
культури. Склад та класифікація інформаційних систем, 
завдання інформаційної системи, технічні засоби управління 
Автоматизована інформаційна система. Заходи з 
удосконалення процесів обміну інформацією. Використання 
технічних засобів управління. Робоче місце менеджера.

4

Всього: 80

7. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 
використання яких передбачає навчальна дисципліна

(у разі потреби)

Вивчення навчальної дисципліни передбачає використання LMS Moodlc - 
інтегрованої комп'ютерної системи закладу вищої освіти.



8. Методичне забезпечення дисциплін.

1. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти 
«Менеджмент: теоретичні основи і практикум». Автори: О.М.Гірняк., 
П.ПЛазановський.

2. План занять.

3. Конспект лекцій з дисципліни.

4. Завдання /для самостійної роботи студентів

Рекомендована література

Основна
1. Василенко В. О. Теорія і практика прийняття управлінських рішень: 
навчальний посібник. К. : ЦУЛ, 2003. 420 с.
2. Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент. Теоретичні основи і практикум: 
навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. К. : Магнолія плюс, 
Львів : Новий світ - 2000, 2003. 336 с.
3. Дідепко В. М. Менеджмент: підручник. К. : Кондор, 2008. 584 с.
4. Дикань Н. В., Борисенко І. І. Менеджмент. К. : Знання, 2008.
5. Завадський Й. С. Менеджмент: підручник для вузів. К. : УФ1МБ, 2015. 544 с.
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