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Опис дисципліни 
Дисципліна «Менеджмент соціокультурної діяльності» спрямована на 

формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних 
знань у галузі менеджменту соціокультурної сфери, формування розуміння 
основ системного управління соціокультурними організаціями, набуття умінь 
аналізу внутрішнього та зовнішнього соціокультурного середовища, 
прийняття адекватних управлінських рішень. 

Структура курсу 
 

Години 
(лекц./ 
сем.) 

Тема  Результати навчання Завдання  

2/2 Вступ у теорію 
менеджменту 
соціокультурної 
діяльності 

Розкрити базові поняття 
менеджменту соціокультурної 
діяльності. Визначити функції 
соціокультурної діяльності. 
Виокремити умови здійснення 
соціокультурної діяльності. 
Проаналізувати державну 
культурну політику в сфері 
культури і мистецтва. Визначити 
групи послуг, що надаються 
організаціями культури 

Усна відповідь, 
есе, 

термінологічний 
диктант 

 Історія розвитку 
менеджменту 

Охарактеризувати історичній 
аспект розвитку соціокультурної 

Усна відповідь, 
термінологічний 
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соціокультурної 
діяльності 

практики, починаючи від 
давньослов’янської народної 
педагогіки. Дослідити досвід 
управління сферою культури. 
Розкрити компоненти соціального 
інституту. Визначити вимоги до 
соціокультурної сфери. 
Проаналізувати тенденції розвитку 
соціокультурної сфери 

диктант, 
інформаційні 
повідомлення 

2/2 Система 
менеджменту 
культурно-
мистецької сфери 

Охарактеризувати систему 
менеджменту СКД, підсистеми 
соціокультурної сфери. Визначити 
принципи менеджменту культурно-
мистецької сфери. Розкрити суб’єкт 
і об’єкт менеджменту культурно-
мистецької сфери. 
Охарактеризувати ознаки об’єктів 
управління культурно-мистецькою 
сферою. Визначити рівні 
управління культурно-мистецького 
менеджменту. Проаналізувати 
фактори, що впливають на МСКД 

Усна відповідь, 
термінологічний 

диктант 

 Культурні 
індустрії як 
система 
інтенсивних 
технологій 
споживання 
культурних 
продуктів і послуг 

Охарактеризувати культурну 
індустрію: зміст, властивості, типи, 
структуру. Описати індустрію 
дозвілля. Охарактеризувати 
діяльність культурно-дозвіллєвого 
центру. Визначити тенденції 
розвитку культурно-дозвіллєвих 
закладів 

Усна відповідь, 
термінологічний 

диктант, 
інформаційні 
повідомлення 

2/ Види 
соціокультурного 
менеджменту 

Описати види соціокультурного 
менеджменту і функції менеджера. 
Визначити інституційні суб’єкти 
соціокультурної діяльності. 
Охарактеризувати арт-менеджмент, 
функції арт-менеджера. Описати 
менеджмент виставок і презентацій. 
Визначити типологію менеджерів 
СКД. Розкрити особливості арт-
менеджменту в концертних 
організаціях. Функціональні 
обов’язки антрепренера, 
продюсера, імпресаріо, модератора. 
Представити структуру філармонії 

Усна відповідь, 
термінологічний 

диктант 

2/2 Менеджер 
соціокультурної 
діяльності 

Представити типологія керівників 
соціокультурної сфери. Визначити 
розподіл професійних ролей в 
«низових», «первинних» 
організаціях соціокультурної 
сфери. Охарактеризувати методи 

Усна відповідь, 
термінологічний 

диктант, 
інформаційні 
повідомлення 



опосередкованого і співпричетного 
менеджменту. Розкрити 
особливості діяльності менеджера 
СКД, визначити його 
функціональні обов’язки. Розкрити 
сутність професійної 
компетентності менеджера СКД. 
Проаналізувати фактори 
стримування керівника 
соціокультурної установи. Описати 
види рішень менеджерів СКД 

2/2 Бізнес-планування 
в соціокультурній 
сфері 

Визначити механізми управління 
соціокультурної діяльністю. 
Виокремити фактори оптимізації 
управління соціокультурними 
процесами. Представити модель 
менеджменту установи СКД. 
Розкрити особливості планування 
діяльності соціокультурних 
установ. Визначити взаємозв’язок 
місії з цілями і планами. Види 
планів соціокультурних установ. 
Описати методи планування в 
соціокультурних установах. 
Представити структуру бізнес-
плану 

Усна відповідь, 
термінологічний 

диктант, 
інформаційні 
повідомлення 

 /2 Інформаційні 
ресурси та 
дослідницькі 
технології 
соціокультурного 
менеджменту 

Розкрити зміст інформаційних 
ресурсів, описати види інформації. 
Представити інформаційні 
підсистеми в плануванні. 
Визначити вимоги до оптимальної 
моделі інформаційної системи. 
Проаналізувати види 
дослідницьких технологій у 
соціокультурному менеджменті 

Усна відповідь, 
термінологічний 

диктант, 
інформаційні 
повідомлення 
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Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 
оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 
поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи 
перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 
коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під 
час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних девайсів). 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних 
причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 
 
 
 
 



Оцінювання 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання  % від остаточної 
оцінки 

Модулі І–ІІ (теми 1, 3, 6, 7, 8) – усне і письмове 
опитування, обговорення 

70 

Екзамен  30 
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