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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про специфіку 
соціокультурної діяльності в її інституційних формах та управління у сфері культури на 
рівні організацій культури.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу;  головні тенденції дослідження 
культурних інститутів та культурної політики; основи законодавства України у сфері 
культури та організаційну структуру державного управління у сфері культури в Україні 
(ці знання забезпечуються попередньо опанованим курсом «Культурні інститути та 
культурна політика»). 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 
культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії и класифікації 
культурології в аналізі соціально-культурних явищ та процесів;  виявляти основні 
проблеми функціонування культурних інститутів та їхнього державного управління в 
Україні; збирати, систематизувати та презентувати інформацію про оригінальний та 
креативний досвід функціонування сучасних культурних інститутів (ці вміння 
забезпечуються попередньо опанованим курсом «Культурні інститути та культурна 
політика») 
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 інформаційних джерел.` 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Менеджмент соціокультурної 
діяльності» належить до переліку дисциплін вибору ВНЗ та викладається у ІV семестрі 
бакалавріату. Навчальна дисципліна знайомить студентів із теорією і практикою 
управління організацій культури. Розглядається специфіка сфери культури як сфери 
економічних відносин та галузь національного господарства. З’ясовуються економічні 
та соціальні ефекти діяльності культурних інститутів, їхній 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. Викладаються основи 
методології та технології практики менеджменту у сфері культури. Особлива увага 
звертається на організаційно-адміністративний, інформаційний, економічний 
механізми управління закладами культури та «персонал-орієнтовані» технології 
менеджменту соціокультурної діяльності. Показується 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 
інституціоналізовані 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.  

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, екзамен 

5 

1

1.2 
Систему механізмів менеджменту 
СКД 

Лекції, 

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 

робота, екзамен 

5 

1

1.3 
Механізми ресурсного (фінансового, 
матеріального, кадрового) 
забезпечення діяльності закладів 
культури, посадові інструкції 
персоналу закладів культури 

Лекції, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

екзамен 

6 

1

1.4 
Принципи, етапи та методи 
планування діяльності закладів 
культури та критерії оцінки її 
ефективності. 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусії, 

презентація 

самостійного та 

колективного 

дослідження 

екзамен 

8 

1

1.5 
особливості практики менеджменту 
акумуляційних та мистецьких 
культурних інститутів (музеї, 
бібліотеки, галереї, театри) 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусії, 

презентації 

самостійного та 

колективного 

дослідження, 

екзамен 

8 

1

1.6 
особливості практики освітніх та 
дозвіллєвих культурних інститутів 
(заклади освіти, заклади клубного 
типу) 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусії, 

презентації 

самостійного та 

колективного 

дослідження, 

екзамен 

8 

 Вміти:    

2

2.1 
демонструвати знання 
спеціалізованої літератури із 
досліджень економічного статусу 
культури та менеджменту СКД 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
та 
колективного 
дослідження, 
письмова 
контрольна 
робота, 
екзамен 

5 



2

2.2 
демонструвати знання законодавчо-

нормативних документів, що 

регулюють діяльність у сфері 

культури в Україні 

Семінари, 
Самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
та 
колективного 
дослідження  

5 

2

2.3 
працювати в малих групах, виявляти 
основні проблеми статутної та 
господарсько-адміністративної 
діяльності  культурних інститутів та 
їхнього управління в Україні 

Семінари, 
Самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
колективного 
дослідження  

12 

1

2.4 
колективно готувати документи для 
організації та впровадження 
діяльності у сфері культури, 
колективно розробляти бізнес-плани 
закладів культури 

Семінар, 
Самостійна робота 

Презентація 
самостійного 
колективного 
дослідження, 
екзамен 

12 

1

2.5 
збирати, систематизувати, 
узагальнювати та презентувати 
інформацію про оригінальний та 
креативний досвід функціонування 
сучасних культурних інститутів  

Семінари, 
Самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
колективного 
дослідження 

6 

2

2.6 
оцінювати стан, тенденції та 
перспективи розвитку закладів 
культури 

Семінари, 
самостійна робота 

Дискусії, 
презентація 
самостійного 
колективного 
дослідження, 
екзамен 

5 

 комунікація:    

3

3.1 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої 
культурологічної літератури в 
підготовці до семінарських занять 
та написання самостійних робіт 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентації 

самостійного 

колективного 

дослідження 

3 

3

3.2 
Працювати в малих групах, 
презентувати результати 
проведених досліджень у вигляді 
доповідей, повідомлень, 
презентацій; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

колективного 

дослідження  

3 

2

3.3 

вести полеміку стосовно питань 
менеджменту соціокультурної 
діяльності. 

Семінари Дискусії 3 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 
працювати в команді, 
розподіляючи обов’язки та 
відповідальність за спільну 
роботу  

Семінари, 

самостійна робота 

презентація 

самостійного 

колективного 

дослідження  

3 



4

4.2 
нести відповідальність за 
достовірність інформації про 
адміністративно-господарську, 
управлінську діяльність сучасних 
культурних інститутів, отриману 
шляхом індивідуальної та 
колективної роботи 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

3 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

                                       Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1

.1 

1

.2 

2

.1 

4

.1 

4

.2 

  +    

   +   

   +   

7.Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у 
вигляді лекцій, семінарів, самостійної роботи в малих групах з використання 
інтерактивних методів навчання. Завершується дисципліна екзаменом.  

Перша частина курсу присвячена дослідженню теоретичних основ менеджменту 
соціокультурної діяльності 

Друга частина курсу присвячена з’ясуванню особливостей практики менеджменту 
різних організацій культури. 
8. Схема формування оцінки: 

8.1. Форми оцінювання  

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати 

навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  

Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

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 

2. Доповнення / дискусія: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 



теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

3. Самостійна робота №1, 3/ контрольна робота: 

 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, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження (СРС 1) / підготовлених документів  

(СРС 3)/ письмової контрольної 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, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження (СРС 1) / 

підготовлених документів  (СРС 3)/ письмової контрольної роботи  Допускаються 

несуттєві неточності  

6-5 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 у виконанні 

дослідження (СРС 1) / підготовлених документів  (СРС 3)/ письмової контрольної 

роботи 

4-0 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 дослідження (СРС 1) / 

підготовлених документів  (СРС 3)/ письмової контрольної роботи 

4. Самостійна робота №2: 

 15-13 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 існуючу 

нормативну базу України та приклади існуючих статутних документів 

українських організацій культури, демонструє самостійність та відповідність 

нормативним вимогам створеного та оформленого документу 

12-10 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 приклади існуючих 

статутних документів підприємств України, демонструє самостійність та 

відповідність нормативним вимогам створеного та оформленого документу.  

Допускаються несуттєві неточності  

9-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань щодо підготовки документу, 

не спирається на необхідну нормативну базу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань щодо 

підготовки та оформлення документу. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє 

не самостійність у виконані завдань 



5. Самостійна робота № 4: 

 15-13 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно здійснює всі розрахунки, використовує чинну на момент 

виконання роботи нормативну базу України, демонструє зв’язок з попередніми 

самостійними роботами та самостійність їхнього виконання.  

12-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

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

розкриває зміст поставленого завдання, правильно здійснює всі розрахунки, 

використовує чинну на момент виконання нормативну базу України.  

Допускаються несуттєві неточності  

9-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань та правильності 

розрахунків, не спирається на необхідну нормативну базу України, не демонструє 

зв’язку з попередньо виконаними самостійними роботами. 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 та відсутність 

зв’язку з попередніми самостійними роботами 

6. Самостійна робота №5: 

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

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно здійснює всі розрахунки, використовує чинну на момент 

виконання роботи нормативну базу України, демонструє зв’язок з попередніми 

самостійними роботами та самостійність їхнього виконання.  

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, правильно здійснює всі розрахунки, 

використовує чинну на момент виконання нормативну базу України, але може не 

враховувати всіх розрахунків та пояснень, зроблених в попередніх самостійних 

роботах.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань та правильності 

розрахунків, не спирається на необхідну нормативну базу України, не демонструє 

зв’язку з попередньо виконаними самостійними роботами. 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 та відсутність 

зв’язку з попередніми самостійними роботами 

7. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

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 письмової 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 / письмової 

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 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх двох частин. Загальна семестрова оцінка складаються із балів, 

отриманих за аудиторну роботу, самостійну роботу та контрольну роботу з урахуванням 

коефіцієнту 0,6. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 балів х 0,6 = 60 балів 

- в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 36 балів 

8.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 60 бали Max – 100 балів 

Усна відповідь1  До теми: 7 згідно плану 

навчальних занять 

«3» х 1 = 3 «5» х 1 = 5 

Доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 1-8 протягом семестру 

згідно плану навчальних 

занять 

«1» х 7= 7 «3» х 5 = 15 

Самостійна 

колективна робота 

в малих робочих 

групах 

До теми 1: Підготовка 

колективної роботи-

дослідження «Концепція 

організації / закладу 

культури»  (Додаток 

самостійної роботи студента) 

до 31 січня. Презентація під час 

аудиторної роботи згідно плану 

навчальних занять 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

До теми 4: Колективна 

підготовка тексту документів – 

Статутів організації / закладу 

культури  (Додаток 

самостійної роботи студента) 

до 16 лютого. Презентація під 

час аудиторної роботи згідно 

плану навчальних занять 

«10» х 1 =10 «15» х 1 = 15 

До теми 5: Колективна «6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

                                                           
 



підготовка тексту документів – 

Штатний розклад та посадові 

інструкції в організаціях / 

закладах культури  (Додаток 

самостійної роботи студента) 

до 28 лютого. Презентація під 

час аудиторної роботи згідно 

плану навчальних занять 

До теми 6: Колективна 

підготовка розрахунку 

фінансового документу –

«Кошторису на зарплату в 

організаціях / закладах 

культури»  (Додаток 

самостійної роботи студента) 

кінець квітня. Презентація під 

час аудиторної роботи згідно 

плану навчальних занять 

«10» х 1 = 10 «15» х 1 = 15 

До теми 8: Підготовка Бізнес-

плану організації  / закладу 

культури (Додаток самостійної 

роботи студента) травень. 

Презентація під час аудиторної 

роботи згідно плану 

навчальних занять 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Контрольна робота До тем 1-5 «6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Загальна 

семестрова оцінка 

з урахуванням 

коефіцієнту 0,6 

 «60» х 6 = 36 «100» х 0,6 = 60 

1 у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 

відпрацьовуються у письмовій формі.  

 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: підсумкова кількість балів з дисципліни 
(максимум 100 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну 
роботу впродовж семестру та оцінки за екзамен. Екзаменаційне оцінювання відбувається в 
письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що 
в загальному підсумку дає 40 балів за екзамен. Таким чином, підсумкова оцінка складається із 
суми семестрової кількості балів (60 балів) та екзаменаційної роботи (40 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість балів Екзамен Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 

 

Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

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  
Самостійна 

робота 

Частина 1. Теоретичні основи менеджменту СКД 

1 
Тема 1.  Культура як сфера економічних відносин 
та галузь національного господарства 

4  2 

2 
Презентація групової самостійної роботи №1 
«Концепція організації / закладу культури» 

 4 8 

3 
Тема 2. Теоретичні концепції в галузі економіки 
культури та менеджменту соціокультурної 
діяльності 

4  2 

4 
Тема 3.  Система механізмів менеджменту 
соціокультурної діяльності 

2  2 

5 Контрольна робота 2   
Частина 2. Практика менеджменту соціокультурної діяльності 

6 
Тема 4. Організаційно-адміністративний 
механізм менеджменту СКД 

4  2 

7 
Презентація групової самостійної роботи №2 
«Статут організації  / закладу культури»  

 6 10 

8 
Тема 5. Персонал-орієнтовані технології в 
менеджменті СКД  

2  2 

9 
Презентація групової самостійної роботи №3 
«Штатний розклад та посадові інструкції в 
організаціях / закладах культури» 

 6 10 

10 Тема 6. Оплата праці у сфері культури 2  2 

11 
Презентація групової самостійної роботи №4 
«Кошторис на зарплату в організаціях / 
закладах культури» 

 4 10 

12 
Тема 7. Економічні механізми в менеджменті 
СКД. Фінансування культури 

4 2 2 

13 
Тема 8. Планування та оцінка ефективності  в 
організаціях культури 

4  2 

14 
Презентація групової самостійної роботи №5 
«Бізнес-план організації  / закладу культури»  6 10 

 ВСЬОГО 28 28 64 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій   – 28 год. 
Семінари   – 28 год. 
Самостійна робота  - 64 год. 
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