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ВСТУП 

 

Формування та розвиток кластерів стали характерними ознаками 

територіального розвитку економіки країн та регіонів наприкінці ХХ 

– початку ХХІ ст. Кластеризацію соціокультурної сфери проводять 

такі високорозвинені країни як Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, 

Японія, Великобританія, Австралія, Канада, проте кожна країна оби-

рає, свою, притаманну лише їй модель кластеризації соціокультурної 

сфери на національному та регіональному рівнях. З огляну на це 

Україна потребує формування моделі власного кластерного підходу 

до розвитку соціокультурної сфери а тому вивчення дисципліни «Ін-

ституційна підтримка соціокультурних кластерів», зокрема викори-

стання сучасних підходів регіональної економіки та соціокультурного 

менеджменту для формування мережі соціокультурних кластерів в 

державі та регіонах з метою стабільного територіального розвитку 

соціокультурної сфери в ринкових умовах, є обов’язковим для сучас-

ного менеджера соціокультурної діяльності.  

Навчальний курс «Інституційна підтримка соціокультурних кла-

стерів» належить до нормативних навчальних дисциплін циклу про-

фесійної та практичної підготовки і вивчається студентами денної 

форми навчання на 1-му курсі магістратури у 1-му семестрі. 

Мета курсу – ознайомлення студентів із найновішими здобутка-

ми сучасної регіональної економіки та інших галузей знань, формуван-

ня у студентів системних знань наукових основ інституційної підтрим-

ки соціокультурних кластерів та глибокого розуміння теоретичних за-

сад і практичних аспектів розвитку цього напряму управління сферою 

культури, а також оволодіння майбутніми фахівцями сучасними підхо-

дами та інструментами інституційного забезпечення кластеризації соці-

окультурній діяльності.  

Цілями курсу є: формування в студентів теоретичних уявлень 

щодо сутності, функцій та особливостей діяльності соціокультурних 

кластерів, моделювання їх розвитку; набуття студентами навичок 

аналізу ефективності функціонування соціокультурних кластерів та 

інституційного управління їх формування; оволодіння студентами те-

хнологію проектного управління кластреними процесами в сфері ку-

льтури. 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менедж-

мент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня 
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вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Вступ 

до фаху (менеджмент соціокультурної діяльності)» студенти по-

винні набути компетентностей:  

загальних: 

ЗК02. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК06. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК08. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК09. Здатність визначати стратегічні напрямки досліджень та 

роботи, розробляти та управляти проектами.  

ЗК14. Вміння виявляти, погоджувати та залучати різні культурні 

дискурси. 

фахових: 

ФК01. Здатність визначати напрями досліджень для розвитку 

соціокультурної діяльності. 

ФК02. Здатність до практичної адаптації науково-обґрунтованих 

соціокультурних практик в їх глобальному, глокальному і лока-

льному вимірах. 

ФК05. Здатність організовувати та реалізовувати науково-

дослідні, науково-виробничі, соціокультурні проекти. 

ФК10. Здатність до прогностичної та проектної діяльності у 

сфері культури, моделювання інноваційних соціально-

культурних процесів і явищ, виявлення тенденцій їх розвитку. 

ФК14. Вивчення і логічно доведене обґрунтування впливу  різ-

них груп стейкхолдерів  соціокультурної розбудови. 

ФК15. Здатність використовувати на практиці навички та вміння 

в організації науково-дослідних, науково-виробничих робіт і 

творчих проектів, в управлінні науковим і творчим колективом. 

Програмними результатами навчання на курсі, відповідно до 

Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти, є: 

ПРН02. Використовувати на практиці фаховий науково-

термінологічний апарат, вміти представляти підсумки виконаної 

роботи. 

ПРН03. Вміти збирати та інтегрувати докази власної дослідни-

цької позиції, обґрунтовувати результати соціокультурних прак-

тик, презентувати і відстоювати власну думку щодо результатів 

досліджень та інновацій. 
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ПРН04. Здійснювати власну наукову та професійну діяльність з 

дотриманням вимог чинного законодавства. 

ПРН07. Розуміти і застосовувати сучасні світові соціокультурні 

практики. 

ПРН10. Здійснювати стратегічне, діагностичне, оперативне 

управління 

соціокультурними інституціями і проектами. 

ПРН13. Демонструвати здатність до аналітичного мислення у 

професійних питаннях та проблемах. 

ПРН19. Системно аналізувати культурні процеси та явища (нау-

кова діяльність у сфері менеджменту культури). 

ПРН21. Впливати на ціннісну, соціальну та економічну переорі-

єнтацію локальних спільнот і державних установ. 

ПРН22. Вміння розробляти стратегії розвитку, а також культур-

ну політику міста, регіону, країни. 

Для засвоєння змісту дисципліни використовуються такі види 

занять: лекції та практичні заняття. Програмою також передбачено 

різні форми самостійної роботи студентів (опрацювання першодже-

рел, підготовка письмових й усних повідомлень та презентацій тощо). 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ 

 

Відповідно до пункту 4.5 Положення про організацію освіт-

нього процесу у Львівському національному університеті імені Іва-

на Франка від 21 червня 2018 року практичне заняття є одним з ос-

новних видів навчальних занять поряд із лекцією, лабораторним, 

семінарським, індивідуальним заняттям та консультацією. 

Практичні заняття проводяться з більшості дисциплін норма-

тивного та вибіркового циклу спеціальності 028 «Менеджмент со-

ціокультурної діяльності. Курс «Інституційна підтримка соціокуль-

турних кластерів» належить до блоку нормативних дисциплін. За-

гальний обсяг часу, відведеного на практичні заняття при вивченні 

курсу, відповідно до Навчального плану та Освітньо-професійної 

програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, становить 16 академічних го-

дини, або 8 пар при загальній тривалості курсу 150 академічних го-

дин. 

Практичні заняття включають проведення контролю знань, 

вмінь і навиків, постановку загальної проблеми (завдання) та її об-

говорення за участю студентів, розв’язання задач, контрольних за-

вдань.  

Практичні заняття проводяться зі студентами академічної гру-

пи в аудиторіях, оснащених необхідними технічними засобами на-

вчання. 

Перелік тем практичних занять визначає робоча програма на-

вчальної дисципліни. Викладач, який проводить практичні заняття, 

за узгодженням з лектором розробляє методичне забезпечення: ін-

дивідуальні завдання, методичні прийоми розгляду окремих теоре-

тичних положень або розв’язання практичних проблем (завдань), 

контрольні завдання (тести) тощо. 

Практичні заняття допомагають студентам глибше засвоїти 

навчальний матеріал, отримати навички творчої роботи над першо-

джерелами і документами. Практичні знання з дисципліни «Інсти-

туційна підтримка соціокультурних кластерів» не тільки поглиб-

люють та закріплюють знання, але й розвивають ініціативу, творчу 

активність, озброюють майбутнього спеціаліста методами аналізу 

та логічних суджень. 
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До практичного заняття необхідно ретельно готуватися. Роз-

починаючи підготовку до практичного заняття, слід прочитати від-

повідний матеріал у конспекті лекції. Перед тим як приступити до 

вивчення літератури, необхідно засвоїти основні питання плану 

практичного заняття. Знання питань допомагає при читанні швидко 

знаходити потрібний матеріал до кожного з них. Після цього прис-

тупити до роботи над літературними джерелами та джерелами Ін-

тернету. Дуже важливим у цьому контексті є, власне, робота з літе-

ратурою – підручниками, посібниками, монографіями та науковими 

статтями (які можуть бути як у паперовому, так і в електронному 

форматі), а не лише зі «знеособленими» джерелами Інтернету. Ро-

боту слід розпочинати з ознайомлення з розділами основних підру-

чників та посібників, щоби отримати уявлення про місце та значен-

ня проблеми, яка виноситься на практичне заняття, у курсі, що ви-

вчається. Потім слід попрацювати з додатковою літературою, роб-

лячи записи з рекомендованих творів. Записи мають першочергове 

значення при підготовці до практичних занять і самостійній роботі 

студента. При веденні записів студент повинен дотримуватися пра-

вил: прочитав – розібрався – зрозумів – записав. 

Шукаючи вирішення проблеми, що виноситься на практичне 

заняття, Ви повинні прагнути не тільки отримати правильну відпо-

відь, але й засвоїти загальний метод розв’язання подібних проблем. 

На практичному заняття бажано, щоби кожний учасник був 

готовий до виступів за всіма зазначеними у плані питаннями, та 

проявляв активність при їх розгляді. Це допоможе краще засвоїти 

навчальний матеріал дисципліни «Інституційна підтримка соціоку-

льтурних кластерів». Виступ на занятті повинен будуватися вільно, 

переконливо та аргументовано. Цього можна досягти лише при 

ґрунтовному володінні матеріалом. Виступаючий повинен викласти 

власне відношення до того, про що він говорить, висловити свою 

власну думку і розуміння, обґрунтувати його та зробити правильні 

висновки. При цьому він може користуватися власними нотатками, 

конспектом лекцій, звертатися до рекомендованих праць та до ма-

теріалів спостережень сучасного соціокультурного життя. Навколо 

такого виступу можуть виникнути дискусії, до участі у яких пови-

нен прагнути кожний студент, присутній на практичному занятті.  

Не слід боятися помилитися у своєму виступі. На помилках 

вчаться. На заняттях недоречна сором’язливість. Студент, який, 

стидаючись колег по навчанню або викладача, вчасно не звертаєть-
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ся за необхідними роз’ясненнями, робить велику помилку. Звісно, 

пізнати істину важливо самому, але й використання допомоги та-

кож не можна відкидати. 

Беручи участь у глибокому та різносторонньому розгляді пи-

тання, важливо звернути увагу на те, що в процесі дискусії ще не 

було сказано взагалі, або підтримувати цікаву думку, висловлену 

попереднім виступаючим. 

На завершення викладач, що керує проведенням практичного 

заняття підводить підсумки усіх виступів студентів. Все, що буде 

сказано викладачем, потрібно обов’язково відмітити у своїх конс-

пектах та, якщо це буде потрібно, внести до них виправлення та до-

повнення. 

Оцінки, які одержав студент на практичних заняттях вносять в 

журнал обліку міжсесійного контролю навчальної роботи студентів 

та враховують при визначенні підсумкової оцінки з дисципліни. 
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ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття 1 (2 години) 

Тема 1. Кластер, соціокультурний кластер, кластерізація. Інсти-

тути та інституції, інституційне забезпечення та підтримка 

 

Мета – набуття практичних знань процесів кластерізації, інсти-

туційного розвитку та інституційної підтримки. 

Завдання: 

1. Поняття «кластер» та «соціокультурний кластер». 

2. Поняття «інститут» та «інституція». 

3. Що таке інституційне забезпечення та інституційна підтримка 

соціокультурних кластерів. 

4. Специфіка підтримки інституційних кластерів в Україні. 

 

Література: 1-5, 8, 10, 11, 21-23. 

 

Практичне заняття 2 (2 години) 

Тема 2. Концептуальні основи кластеризації соціокультурної 

сфери держави 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використання клас-

теризації для розвитку соціокультурної сфери держави. 

Завдання: 

1. Витоки та еволюція кластерного підходу 

2. Фактори формування теорії кластерів. 

3. Проблеми розвитку кластерного підходу. 

4. Кластерний аналіз: суть та переваги використання. 

 

Література: 1-5, 12, 13, 21-23. 

 

Тема 3. Діяльнісно-інституційна концепція регіонотворення  

та її зв’язок з концепціями кластеризації 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використання дія-

льністно-інституційної концепції регіонотворення для кластеризації 

соціокультурної сфери регіонів. 
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Завдання: 

1. Діялнісний підхід: історія формування та сфери використання. 

2. Базові поняття інституційно-діяльнісного підходу. 

3. Визначення та зміст поняття «регіон». 

4. Визначення та зміст поняття «район». 

 

Література: 1-5, 15, 16, 21-23. 

 

Практичне заняття 3 (2 години) 

Тема 3. Діяльнісно-інституційна концепція регіонотворення  

та її зв'язок з концепціями кластеризації 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використання дія-

льністно-інституційної концепції регіонотворення для кластеризації 

соціокультурної сфери регіонів. 

Завдання: 

5. Основні сфери людської діяльності. 

6. Структура інституту управління в Україні. 

7. Структура інституту самоврядування в Україні. 

8. Визначення та зміст поняття «ресурс». 

9. Визначення та зміст поняття «потенціал» 

 

Література: 1-5, 12, 14, 21-23. 

 

Тема 4. Роль кластерних підходів у формуванні  

конкурентоспроможності територій 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використання клас-

терних підходів для підвищення конкурентоспроможності територій. 

Завдання: 

1. Поняття конкурентоспроможності. 

2. Конкурентоспроможність територій 

3. Поняття конкурентних переваг. 

4. Конкуренція територій. 

 

Література: 1-5, 13, 16, 21-23. 
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Практичне заняття 4 (2 години) 

Тема 5. Концептуальні підходи запровадження кластерної форми 

реалізації культурно-творчого потенціалу 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використання клас-

терних підходів для активізації культурно-творчого потенціалу краї-

ни та регіонів. 

Завдання: 

1. Поняття культурно-творчого потенціалу. 

2. Світовий досвід використання культурно-творчого потенці-

алу для стимулювання регіонального розвитку. 

3. Розвиток творчих індустрій в Україні і за кордоном. 

 

Література: 1-5, 12, 21-23. 

 

Тема 6. Структурування господарсько-культурного  

простору України 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь виділення структу-

рних складових господарсько-культурного простору України. 

Завдання: 

1. Районування. 

2. Регіоналізація. 

3. Господарський простір. 

4. Культурний простір. 

 

Література: 1-5, 9, 13, 16, 21-23. 

 

Практичне заняття 5 (2 години) 

Тема 7. Світовий досвід використання культурно-творчого поте-

нціалу для стимулювання економічного розвитку територій та 

можливості його використання в Україні 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використання сві-

тового досвіду розвитку культурно-творчого потенціалу. 
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Завдання: 

1. Культурно-творчий потенціал.  

2. Зарубіжний досвід використання культурно-творчого поте-

нціалу територій.  

3. Культурні чинники та економічний розвиток територій. 

 

Література: 1-5, 15, 16, 21-23. 

 

Тема 8. Виявлення соціально-економічних передумов та ін-

ституційних бар’єрів формування творчих кластерів в Україні 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь виявляти переду-

мови та бар’єри формування творчих кластерів. 

Завдання: 

1. Передумови формування соціокультурних кластерів в Укра-

їні. 

2. Бар’єри та перешкоди формування соціокультурних класте-

рів в Україні. 

3. Перспективи формування соціокультурних кластерів. 

4. Проблеми та ризики формування кластерних ініціатив в 

Україні. 

 

Література: 1-5, 6, 9, 21-23. 

 

Практичне заняття 6 (2 години) 

Тема 9. Оцінка використання культурних та творчих ресурсів 

для забезпечення соціально-економічного розвитку  

регіонів України 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використовувати 

культурні та творчі ресурси для активізації соціально-економічного 

розвитку територій. 

Завдання: 

1. Культурні ресурси та їх роль у соціально-економічному роз-

витку.  

2. Суть і зміст оцінювання культурних ресурсів територій.  
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3. Проблеми вимірювання результатів креативної та культур-

ної діяльності. 

 

Література: 1-5, 11, 12, 21-23. 

 

Тема 10. Організаційно-економічні засоби та інституційні 

основи формування міжрегіональних кластерів  

народних промислів в Україні 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь формування між 

регіональних соціокультурних кластерів, зокрема кластерів народних 

промислів. 

Завдання: 

1. Проблеми функціонування міжрегіональних кластерів.  

2. Міжмуніципальне співробітництво і кластери. 

3. Кластери народних промислів. 

 

Література: 1-5, 13, 14, 21-23. 

 

Практичне заняття 7 (2 години) 

 

Тема 11. Специфіка інституційно-правового забезпечення діяль-

ності соціокультурних кластерів в Україні 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використання ін-

ституційно-правового забезпечення діяльності соціокультурних клас-

терів. 

 

Завдання: 

1. Правові проблеми формування та функціонування соціоку-

льтурних кластерів в Україні.  

2. Напрями удосконалення інституційно-правового забезпе-

чення соціокультурних кластерів в Україні. 

 

Література: 1-5, 6, 9, 21-23. 
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Тема 12. . Роль економічних інститутів у креативному роз-

витку територій України 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використовувати 

економічні інститути у креативному розвитку територій держави. 

Завдання: 

1. Поняття креативного розвитку.  

2. Креативна економіки та креативні індустрії.  

3 Інституціалізація креативного розвитку країни та регіонів. 

 

Література: 1-5, 10, 11, 21-23. 

 

Практичне заняття 8 (2 години) 

Тема 13. Державна регіональна політика як інструмент  

інституційної підтримки соціокультурних кластерів України 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь формування науко-

вих засад державної регіональної політики підтримки соціокультур-

них кластерів. 

Завдання: 

1. Зміст поняття державна регіональна політика України. 

2. Різновиди регіональної політики. 

3. Механізми реалізації регіональної політики. 

4. Інструменти підтримки соціокультурних кластерів в системі 

регіональної політики. 

 

Література: 1-5, 13, 16, 21-23. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Відповідно до пунктів 4.4 та 4.6 Положення про організацію 

освітнього процесу у Львівському національному університеті імені 

Івана Франка від 21 червня 2018 року самостійна робота студента є 

однією з основних форм освітнього процесу та виступає основним за-

собом засвоєння навчального матеріалу у вільний від обов’язкових 

навчальних занять час. Самостійна робота студента в ЛНУ ім. 

І.Франка включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання 

індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу. Навчальний час, 

відведений для самостійної роботи студента, повинен становити не 

менше 1/3 та не більше 2/3 від загального обсягу навчального часу ві-

дведеного для вивчення дисципліни «Інституційна підтримка соціо-

культурних кластерів». Підходи щодо визначення співвідношення об-

сягу аудиторного часу та самостійної роботи студентів визначається 

специфікою цієї навчальної дисципліни, її приналежністю до блоку 

нормативних дисциплін, згідно Навчального плану та Освітньо-

професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. Відповідно до цього за-

гальний обсяг часу, відведеного на самостійну роботу студентів при 

вивченні цієї навчальної дисципліни становить 102 години, при зага-

льній тривалості курсу 150 годин. 

Самостійна робота студента – це самостійна діяльність студента, 

яку викладач планує разом із студентом, але виконує її студент само-

стійно, без прямої участі викладача, проте за його завданнями та під 

методичним керівництвом і контролем. 

Важливу роль у самостійному вивченні навчальної дисципліни 

відіграють раціональні засоби організації діяльності: методи самос-

тійної роботи, умови праці, режим дня, техніка праці, наявність від-

повідної комп’ютерної техніки та доступу до Інтернету тощо. 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Інституційна підтри-

мка соціокультурних кластерів» використовуються такі види самос-

тійної роботи студента: 

− самостійне вивчення теоретичних і практичних тем; 

− самостійна робота із літературою та Інтернет-джерелами з ме-

тою кращого засвоєння змісту програмного матеріалу після від-

відування лекцій; 
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− підготовка вибіркових завдань на базі огляду наукових публі-

кацій та розробка пропозицій щодо вирішення актуальних про-

блем або прогнозів за обраною темою; 

− підготовка наукових та інформаційних повідомлень, презента-

цій та рефератів. 

Завершуються ці види самостійної роботи презентацією і захис-

том результатів виконання навчально-дослідного завдання на практи-

чному занятті. 

Важливою складовою самостійної роботи є також опрацювання 

лекцій, що передбачає виділення головних положень у лекційному 

матеріал, засвоєння ключових моментів кожної лекції. Ведення конс-

пекту лекції не передбачає дослівного запису за викладачем, а потре-

бує фіксування своїми словами найсуттєвіших положень доповіді. 

Рекомендуємо при оформленні конспекту лекції залишати широкі по-

ля, на яких можна буде робити помітки під час самостійного опрацю-

вання літератури за темою лекції. 

Для кращого засвоєння лекційного матеріалу слід ретельно го-

туватися до кожної наступної теми. Цей процес передбачає система-

тичне опрацювання матеріалу попередньої лекції, вивчення рекомен-

дованої літератури, повторення основних положень вже пройденого 

матеріалу. В разі пропуску лекції, матеріал її теми слід законспекту-

вати і опрацювати самостійно, а в разі виникнення незрозумілих пи-

тань звернутися до викладача, який проводить онлайн консультації 

згідно силабусу навчальної дисципліни. 

Кожен із зазначених видів діяльності потребує від студентів са-

мостійної наполегливої праці. Насамперед потрібно, щоб кожен сту-

дент у процесі самостійного навчання дотримувався гігієни розумової 

праці. Тому слід розуміти механізми розумової праці, причини появи 

втоми, шляхи підвищення працездатності, а також важливість режи-

му харчування, організації відпочинку та ін. Для цього викладач ор-

ганізовує та проводить настановне заняття, в тому числі – зі студен-

тами заочної форми навчання. На цьому занятті до студентів дово-

диться, що добовий ритм організму людини визначається низкою фі-

зіологічних функцій, які постійно змінюються в години активної дія-

льності, відпочинку та сну. А отже, важливу роль в оптимальній ор-

ганізації самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання 

відіграє дотримання оптимального режиму дня. 

Головна мета самостійної роботи студента – закріпити, поглиби-

ти та розширити набуті під час аудиторної роботи знання, вміння та 
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навички, крім цього її ціллю є засвоєння нового матеріалу, вивчення 

якого відбувається без безпосередньої участі викладача, але під його 

дистанційним керівництвом. 

Зміст самостійної роботи студента полягає в науково обґрунто-

ваній системі дидактично та методично оформленого навчального 

матеріалу і визначається з урахуванням структурно-логічної схеми 

підготовки фахівців, яку відображено в Освітньо-професійній про-

грамі 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магіс-

терського) рівня вищою освіти та Робочому навчальному плані. Зміст 

самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «Інституційна 

підтримка соціокультурних кластерів» визначається також робочою 

програмою навчальної дисципліни, методичними матеріалами, за-

вданнями та вказівками викладача. 

Під час самостійної роботи студент: засвоює теоретичний мате-

ріал з навчальної дисципліни, що вивчається (засвоєння лекційного 

курсу, а також окремих його розділів, тем, положень і т. д.); закріп-

лює знання теоретичного матеріалу, використовуючи необхідний ін-

струментарій практичним шляхом (розв’язання задач, виконання роз-

рахунково-графічних робіт, виконання контрольних робіт, тестів для 

самоперевірки); застосовує отримані знання і практичні навики для 

аналізу ситуацій і вироблення правильного рішення (підготовка до 

групової дискусії, підготовча робота в рамках ділової гри, письмовий 

аналіз конкретної ситуації, розробка мистецьких проектів тощо); за-

стосовує отримані знання та уміння для формування власної позиції, 

концепції, моделі (написання курсової роботи, наукової доповіді, 

статті, тез на конференцію тощо). 

Умовно самостійну роботу студентів можна розділити на базову 

і додаткову. Базова самостійна робота забезпечує підготовку студента 

до аудиторних занять і контрольних заходів. Результати цієї підгото-

вки виявляються в активності студента на заняттях, при виконанні 

ним контрольних робіт, тестових завдань й інших видів робіт. Базова 

самостійна робота студентів може включати такі види робіт: опрацю-

вання лекційного матеріалу і рекомендованої літератури; пошук (під-

бір) і огляд літератури й електронних джерел інформації з індивідуа-

льно заданої проблеми навчального курсу; виконання домашніх за-

вдань; переклад текстів з іноземних мов; самостійна творча робота 

(вивчення творів мистецтва, створення творів образотворчого, деко-

ративно-прикладного мистецтва та дизайну); вивчення матеріалу, ви-

несеного на самостійне опрацьовування; підготовка до практичних 
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занять; підготовка до написання контрольних робіт, складанні тестів 

та інших форм поточного контролю; систематизація вивченого мате-

ріалу перед семестровим екзаменом. 

Додаткова самостійна робота спрямована на поглиблення і за-

кріплення знань студента, розвиток аналітичних навичок з проблема-

тики навчальної дисципліни. Вона включає такі види робіт: науково-

дослідницька робота, участь у наукових студентських конференціях, 

турнірах, семінарах і олімпіадах; аналіз наукових публікацій з визна-

ченої викладачем теми; аналіз статистичних і фактичних матеріалів за 

заданою темою, проведення розрахунків, складання схем і побудова 

моделей на основі статистичних матеріалів; проведення соціологіч-

них, маркетингових та інших статистичних досліджень у позааудито-

рний час; написання реферату, есе за заданою проблематикою; напи-

сання творів, газетних статей, розробка сценаріїв; підготовка рецензії 

на наукову статтю; бібліографічний огляд літератури за заданою про-

блематикою; розробка мультимедійної презентації; виконання індиві-

дуальних графічних завдань; оформлення карт, таблиць і схем; підго-

товка термінологічних словників. 

Самостійна робота студента забезпечується: інформаційними 

ресурсами (довідники, підручники, навчальні посібники, банки інди-

відуальних завдань тощо); бібліотечними приміщеннями і ресурсами, 

навчальними кабінетами, комп'ютерними класами тощо; методични-

ми матеріалами (вказівки, рекомендації і т.п.); матеріалами для здійс-

нення контролю (екзаменаційні білети, контрольні завдання, тести і 

т.п.); консультаціями з боку викладача; можливістю публічного обго-

ворення теоретичних або практичних результатів, отриманих студен-

том самостійно (диспути, круглі столи, наукові семінари, конферен-

ції). 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчаль-

но-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної на-

вчальної дисципліни, а саме: програмами з усіх навчальних дисцип-

лін; програмами усіх видів практик; підручниками, навчальними по-

сібниками, іншою навчально-методичною літературою; науковою, 

фаховою монографічною і періодичною літературою; інструктивно-

методичними матеріалами, вказівками та завданнями до практичних 

занять; методичними вказівками до виконання індивідуальних навча-

льно-дослідних завдань; методичними рекомендаціями до виконання 

курсових робіт; переліками тестових питань. 
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Самостійна робота студента повинна бути конкретною за своєю 

спрямованістю і супроводжується контролем та оцінкою її результа-

тів. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні 

передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. 

Контроль самостійної роботи і оцінка її результатів включає: 

самоконтроль і самооцінку студента; контроль і оцінку з боку викла-

дача, кафедри, деканату, ректорату, державних екзаменаційних комі-

сій. Основними формами контролю самостійної роботи є: тестування; 

проведення контрольних робіт; письмові чи усні опитування студен-

тів; перевірка домашніх, індивідуальних та творчих завдань; захист 

реферату; захист курсової роботи; проведення екзамену. 

Питання, які виникають у студентів стосовно виконання завдань 

самостійної роботи, вирішуються на консультаціях, які проводяться 

як офлайн так і онлайн, згідно з графіками, затвердженими кафедрою 

соціокультурного менеджменту.  

Всі завдання самостійної роботи є обов’язковим до виконання 

кожним студентом, виконуються у встановлені терміни та передба-

чають відповідні форми звітності (виступи на практичному занятті, 

підготовка есе, рефератів та презентацій), які оцінюються викладачем 

в процесі поточного оцінювання. Результативність виконання конк-

ретних завдань для самостійної роботи студента оцінюється в балах, 

кількість яких може бути різною для різних типів завдань і визнача-

ється в межах кафедри соціокультурного менеджменту. Оцінки про-

ставляються журнал обліку міжсесійного контролю (паперовий та 

електронний). 

Повний перелік завдань для самостійної та індивідуальної робо-

ти, система їх оцінювання, терміни та умови виконання доводяться до 

відома студентів на початку вивчення навчальної дисципліни. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Тема 1. Вступ до дисципліни. Кластер, соціокультурний кластер, 

кластерізація. Інститути та інституції,  

інституційне забезпечення та підтримка 

 

8 годин 

1. Ознайомитися з силабусом курсу. 

2. Опрацювати методичні рекомендації до практичних занять і 

самостійної роботи з курсу «Інституційна підтримка соціокуль-

турних кластерів». 

3. Підготувати реферат з норм дотримання академічної добро-

чесності. 

4. Опрацювати систему оцінювання у ЛНУ ім. І.Франка, випи-

сати незрозумілі питання. 

5. Ознайомитися зі змістом сайту кафедри соціокультурного 

менеджменту. 

 

Література: 1-5, 8, 10, 11, 21-23. 

 

Тема 2. Концептуальні основи кластерізації  

соціокультурної сфери держави 

 

8 годин 

1. Вчені-засновники кластерного підходу. 

2. Зарубіжний досвід формування та розвитку соціокультурних 

кластерів. 

3. Методологічні основи формування концепцій кластеризації. 

4. Перспективи використання кластерного підходу у соціокуль-

турній сфері. 

 

Література: 1-5, 12, 13, 21-23. 

 

Тема 3. Діяльнісно-інституційна концепція регіонотворення  

та її зв’язок з концепціями кластеризації 

 

8 годин 

1. Поняття регіональної економіки як науки. 

2. Вчені-засновники регіональної економіки. 
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3. Структура класифікатора видів економічної діяльності 

(КВЕД). 

4. Ресурсний підхід у регулюванні регіонального розвитку. 

 

Література: 1-5, 12, 14, 21-23. 

 

Тема 4. Роль кластерних підходів  

у формуванні конкурентоспроможності територій 

 

8 годин 

1. Поняття територіальної конкуренції. 

2. Перешкоди у підвищення конкурентоспроможності територій 

3. Абсолютні конкурентні переваги. 

4. Відносні конкурентні переваги. 

 

Література: 1-5, 13, 16, 21-23. 

 

Тема 5. Концептуальні підходи запровадження кластерної форми 

реалізації культурно-творчого потенціалу 

 

8 годин 

1. Поняття креативного сектору економіки.  

2. Методологічні засади реалізації культурно-творчого потенціа-

лу територій. 

3. Бар’єри та перешкоди у реалізації культурно-творчого потенці-

алу територій. 

4. Планування та програмування культурно-творчої діяльності 

держави та регіонів. 

 

Література: 1-5, 12, 21-23. 

 

Тема 6. Структурування господарсько-культурного  

простору України 

 

8 годин 

1. Історія формування культурного простору України. 

2. Схеми районування та регіоналізації України. 

3. Господарсько-культурні регіони України. 
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4. Децентралізація влади та територіального управління в Укра-

їні. 

 

Література: 1-5, 9, 13, 16, 21-23. 

 

Тема 7. Світовий досвід використання культурно-творчого  

потенціалу для стимулювання економічного розвитку територій 

та можливості його використання в Україні 

 

8 годин 

1. Проблеми адаптації зарубіжного досвіду кластеризації в 

Україні. 

2. Зовнішні і внутрішні чинники розвитку культурно-творчого 

потенціалу територій. 

3. Методика дослідження культурно-творчого потенціалу тери-

торій. 

4. Бар’єри та перешкоди у розвитку культурно-творчого потен-

ціалу регіонів України. 

 

Література: 1-5, 15, 16, 21-23. 

 

Тема 8. Виявлення соціально-економічних передумов та інститу-

ційних бар’єрів формування творчих кластерів в Україні 

 

8 годин 

1. Інституційні чинники кластерізації соціокультурної діяльнос-

ті в Україні. 

2. Сутність програмно-цільового формування творчих класте-

рів. 

3. Методи фінансування творчих кластерів. 

4. Підготуйте у PowerPoint презентацію плану формування тво-

рчого кластеру. 

 

Література: 1-5, 6, 9, 21-23. 
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Тема 9. Оцінка використання культурних та творчих ресурсів 

для забезпечення соціально-економічного розвитку  

регіонів України 

 

8 годин 

1. Методики оцінки культурних ресурсів. 

2. Креативність як одна з основних якостей формування ресур-

сів розвитку територій. 

3. Цілі та завдання використання культурного ресурсу терито-

рій. 

4. Проблеми оцінювання та використання культурних ресурсів. 

 

Література: 1-5, 11, 12, 21-23. 

 

Тема 10. Організаційно-економічні засоби та інституційні основи 

формування міжрегіональних кластерів народних промислів  

в Україні 

 

8 годин 

1. Історія виникнення кластерів народних промислів в Україні. 

2. Значення народних промислів для активізації розвитку гро-

мад. 

3. Міжмуніципальне співробітництво як чинник розвитку клас-

терів народних промислів. 

4. Вплив народних промислів на розвиток туризму в регіонах. 

 

Література: 1-5, 13, 14, 21-23. 

 

Тема 11. Специфіка інституційно-правового забезпечення діяль-

ності соціокультурних кластерів в Україні 

 

8 годин 

1. Загальне поняття інституційно-правого забезпечення. 

2. Правові засади функціонування кластерів в ЄС. 

3. Інституційні перешкоди діяльності соціокультурних клас-

терів в Україні. 
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4. Правові принципи функціонування соціокультурних клас-

терів в Україні. 

 

Література: 1-5, 6, 9, 21-23. 

 

Тема 12. Роль економічних інститутів у креативному розвитку 

територій України 

 

7 годин 

1. Теоретичні засади креативної економіки. 

2. Специфіка функціонування організацій сфери культури і ми-

стецтва в регіонах. 

3. Історія розвитку креативної економіки. 

 

Література: 1-5, 10, 11, 21-23. 

 

Тема 13. Державна регіональна політика як інструмент інститу-

ційної підтримки соціокультурних кластерів України 

 

7 годин 

1. Інституційні чинники формування та реалізації регіональної 

політики 

2. Регіональні програми та стратегії як інструменти реалізації 

регіональної політики. 

3. Зміна функцій регіональної політики в контексті децентралі-

зації влади в Україні. 

 

Література: 1-5, 13, 16, 21-23. 
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