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ВСТУП 

 

На сучасному етапі господарського розвитку соціокультурна ді-

яльність зазнає бурхливого поступу, який спричинений формуванням 

нового, інформаційно-знаннєвого господарського укладу в розвине-

них ринкових економіках світу. В Україні також спостерігаємо зрос-

тання соціокультурного сектору, який потребує кваліфікованих фахі-

вців, в тому числі – менеджерів, що володіють сучасним інструмен-

тарієм управлінської діяльності. З огляду на це вивчення дисципліни 

«Менеджмент соціокультурної діяльності», зокрема визначення міс-

ця і ролі цього напряму діяльності у забезпеченні формування сучас-

них систем управління організаціями та установами соціокультурної 

сфери з метою забезпечення їх стабільного розвитку в ринкових умо-

вах господарювання, є обов’язковим для сучасного менеджера соціо-

культурної діяльності.  

Навчальний курс «Менеджмент соціокультурної діяльності» на-

лежить до нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та 

практичної підготовки і вивчається студентами денної (2 курс) та за-

очної (3 курс) форм навчання у 3-му та 4-му, 5-му семестрах відпові-

дно. 

Мета курсу – ознайомлення студентів із найновішими здобутка-

ми сучасного менеджменту та інших галузей знань, формування у сту-

дентів системних знань наукових основ менеджменту соціокультурної 

діяльності та глибокого розуміння теоретичних засад і практичних ас-

пектів розвитку цього напряму управління сферою культури, а також 

оволодіння майбутніми фахівцями навичками самостійної роботи й ви-

користання методів, прийомів і технології менеджменту у соціокульту-

рній діяльності.  

Цілями курсу є: формування в студентів уявлень щодо сутності, 

функцій та особливостей менеджменту у соціокультурній сфері, мо-

делювання процесів управління; оволодіння студентами технологію 

проектного менеджменту і формування мотиваційних умов у соціо-

культурній діяльності; набуття студентами навичок аналізу ефектив-

ності у соціально-культурній сфері та управління якістю в процесі ор-

ганізації соціокультурної діяльності. 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менедж-

мент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Мене-
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джмент соціокультурної діяльності» студенти повинні набути 

компетентностей:  

загальних: 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння про-

фесійної діяльності. 

ЗК10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК12. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗK13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

фахових: 

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв'язок між ку-

льтурними, соціальними та економічними процесами. 

ФК2. Здатність аналізувати економічні, екологічні, правові, по-

літичні, соціологічні, технологічні аспекти формування ринку 

культури. 

ФК4. Вміння використовувати адекватний професійний інстру-

ментарій для розробки та оперативного управління соціокульту-

рними проектами. 

ФК5. Здатність аналізувати і структурувати організаційну, 

управлінську проблеми та знаходити конструктивні рішення. 

ФК7. Здійснювати розподіл повноважень і відповідальності на 

основі їх делегування. 

ФК11. Здатність виявляти, використовувати, інтерпретувати, 

критично аналізувати джерела інформації в області менеджмен-

ту соціокультурної сфери. 

ФК12. Здатність розробляти та впроваджувати сучасні форми 

забезпечення соціокультурного партнерства. 

ФК14. Здатність організовувати роботу з різними стейкхолдера-

ми соціокультурної діяльності. Працювати зі спільнотою на міс-

цевому, регіональному, національному рівнях. 

ФК15. Вміння використовувати сучасні методи обробки інфор-

мації для організації та управління соціокультурними процеса-

ми. Знати основні правові документи у сфері СКД. 

ФК16. Здатність створювати соціокультурні послуги. 

Програмними результатами навчання на курсі, відповідно до 

Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, є: 

ПРН3. Організовувати професійний час. 

ПРН5. Оцінювати специфіку застосування принципів управлін-

ня в соціокультурному менеджменті. 
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ПРН13. Обґрунтовувати управлінські рішення. 

ПРН15. Вміти встановлювати діалог з різними професійними 

суб’єктами та групами. 

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 освітнього 

процесу у Львівському національному університеті імені Івана Фран-

ка від 21 червня 2018 року практичне заняття є одним з основних ви-

дів навчальних занять поряд із лекцією, лабораторним, семінарським, 

індивідуальним заняттям та консультацією. 

Практичні заняття проводяться з більшості дисциплін нормати-

вного та вибіркового циклу спеціальності 028 «Менеджмент соціоку-

льтурної діяльності. Курс «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

належить до блоку вибіркових дисциплін. Загальний обсяг часу, від-

веденого на практичні заняття при вивченні курсу, відповідно до На-

вчального плану та Освітньо-професійної програми 028 «Менедж-

мент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, становить 48 академічних години, або 24 пари (16 го-

дин, або 8 пар у 3-му та 32 години, або 16 пар у 4-му семестрі) при за-

гальній тривалості курсу 180 годин (90 годин у 3-му та 90 годин у 4-

му семестрі) для денної форми навчання (2 курс); а також 10 академі-

чних годин, або 5 пар у 5-му семестрі при загальній тривалості курсу 

90 годин для заочної форми навчання (3 курс). 

Практичні заняття включають проведення контролю знань, 

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

ворення за участю студентів, розв’язання задач, контрольних завдань.  

Практичні заняття проводяться зі студентами академічної групи 

в аудиторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчан-

ня. 

Перелік тем практичних занять визначає робоча програма на-

вчальної дисципліни. Викладач, який проводить практичні заняття, за 

узгодженням з лектором розробляє методичне забезпечення: індиві-

дуальні завдання, методичні прийоми розгляду окремих теоретичних 

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

завдання (тести) тощо. 

Практичні заняття допомагають студентам глибше засвоїти на-

вчальний матеріал, отримати навички творчої роботи над першодже-

релами і документами. Практичні знання з дисципліни «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» не тільки поглиблюють 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. Розпо-

чинаючи підготовку до практичного заняття, слід прочитати відпові-

дний матеріал у конспекті лекції. Перед тим як приступити до ви-

вчення літератури, необхідно засвоїти основні питання плану практи-

чного заняття. Знання питань допомагає при читанні швидко знахо-

дити потрібний матеріал до кожного з них. Після цього приступити 

до роботи над літературними джерелами та джерелами Інтернету. 

Дуже важливим у цьому контексті є, власне, робота з літературою – 

підручниками, посібниками, монографіями та науковими статтями 

(які можуть бути як у паперовому, так і в електронному форматі), а не 

лише зі «знеособленими» джерелами Інтернету. Роботу слід розпочи-

нати з ознайомлення з розділами основних підручників та посібників, 

щоби отримати уявлення про місце та значення проблеми, яка вино-

ситься на практичне заняття, у курсі, що вивчається. Потім слід поп-

рацювати з додатковою літературою, роблячи записи з рекомендова-

них творів. Записи мають першочергове значення при підготовці до 

практичних занять і самостійній роботі студента. При веденні записів 

студент повинен дотримуватися правил: прочитав – розібрався – зро-

зумів – записав. 

Шукаючи вирішення проблеми, що виноситься на практичне за-

няття, Ви повинні прагнути не тільки отримати правильну відповідь, 

але й засвоїти загальний метод розв’язання подібних проблем. 

На практичному заняття бажано, щоби кожний учасник був го-

товий до виступів за всіма зазначеними у плані питаннями, та прояв-

ляв активність при їх розгляді. Це допоможе краще засвоїти навчаль-

ний матеріал дисципліни «Менеджмент соціокультурної діяльності». 

Виступ на занятті повинен будуватися вільно, переконливо та аргу-

ментовано. 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, зверта-

тися до рекомендованих праць та до матеріалів спостережень сучас-

ного соціокультурного життя. Навколо такого виступу можуть вини-

кнути дискусії, до участі у яких повинен прагнути кожний студент, 

присутній на практичному занятті.  

Не слід боятися помилитися у своєму виступі. На помилках 

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

даючись товаришів або викладача, вчасно не звертається за необхід-



9 

ними роз’ясненнями, робить велику помилку. Звісно, пізнати істину 

важливо самому, але й використання допомоги також не можна від-

кидати. 

Беручи участь у глибокому та різносторонньому розгляді питан-

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

сказано взагалі, або підтримувати цікаву думку, висловлену поперед-

нім виступаючим. 

На завершення викладач, що керує проведенням практичного 

заняття підводить підсумки усіх виступів студентів. Все, що буде ска-

зано викладачем, потрібно обов’язково відмітити у своїх конспектах 

та, якщо це буде потрібно, внести до них виправлення та доповнення. 

Оцінки, які одержав студент на практичних заняттях вносять в 

журнал обліку міжсесійного контролю навчальної роботи студентів 

та враховують при визначенні підсумкової оцінки з дисципліни. 

 

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

Практичне заняття 1 (2 години) 

 

Суть, роль і методологічні основи  

менеджменту соціокультурної діяльності 

(вступне заняття) 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використовувати 

сучасні концепції менеджменту у практичній діяльності. Ознайом-

лення зі структурою та методичними матеріалами курсу. 

 

Завдання: 

1. Специфіка менеджменту як сфери людської діяльності. 

2. Суть та зміст менеджменту соціокультурної діяльності. 

3. Менеджмент соціокультурної діяльності як система наукових 

знань і як система управління сферою культури та мистецтва. 

4. Ключові фігури менеджменту соціокультурної діяльності. 

5. Парадигми сучасного менеджменту. 

 

Література: 1-5, 6, 8, 21-23. 
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Практичне заняття 2 (2 години) 

Закони, закономірності, методи та принципи  

менеджменту соціокультурної діяльності 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь вирізняти закони, 

закономірності та принципи менеджменту і використовувати їх у 

практичній діяльності. 

Завдання: 

1. Закони та закономірності менеджменту соціокультурної дія-

льності. 

2. Принципи менеджменту та їх роль у досягненні мети мене-

джменту. 

3. Методи менеджменту соціокультурної діяльності. 

4. Принципи, що використовуються у сучасному менеджменті 

соціокультурної діяльності. 

 

Література: 1-5, 10, 12, 21-23. 

 

 

Практичне заняття 3 (2 години) 

Історія розвитку менеджменту 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь щодо використання 

історичних трендів розвитку менеджменту у соціокультурній діяль-

ності. 

 

 

Завдання: 

1. Етапи розвитку управлінської думки в Україні та світі. 

2. Становлення теорій управління та їх використання у менедж-

менті соціокультурної діяльності. 

3. Інтегровані підходи до управління. 

4. Проблеми та перспективи формування сучасного менеджмен-

ту соціокультурної сфери в Україні. 

 

Література: 1-5, 15, 18, 21-23. 
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Практичне заняття 4 (2 години) 

Соціокультурні організації як об’єкти управління 

 

Мета – ознайомлення зі специфікою функціонування соціоку-

льтурних організація, набуття практичних вмінь і навичок управління 

ними. 

Завдання: 

1. Поняття організації соціокультурної діяльності та її загальні 

характеристики. 

2. Внутрішнє та зовнішнє середовище організацій соціокультур-

ної діяльності. 

3. Системний підхід до дослідження організацій соціокультурної 

діяльності. 

4 Алгоритм формування організацій в сфері культури. 

 

Література: 1-5, 8, 11, 21-23. 

 

Практичне заняття 5 (2 години) 

Функції та технологія менеджменту соціокультурної діяльності 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використання фун-

кцій та технологій менеджменту соціокультурної діяльності. 

Завдання: 

1. Функції процесу управління.  

2. Функції менеджменту соціокультурної діяльності як види 

управлінської діяльності. 

3. Класифікація функцій менеджменту. 

4. Процес організації управління в сфері культури та його еле-

менти. 

 

Література: 1-5, 14, 16, 21-23. 

 

Практичне заняття 6 (2 години) 

Планування як загальна функція  

менеджменту соціокультурної діяльності 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь планування мене-

джменту соціокультурної діяльності. 
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Завдання: 

1. Сутність процесу планування соціокультурної діяльності.  

2. Методика розробки планів.  

3. Оцінка сильних та слабких сторін організацій культури. 

4. Стратегічне планування в сфері культури. 

5. Бізнес-планування організацій культури. 

 

Література: 1-5, 12, 14, 21-23. 

 

Практичне заняття 7 (2 години) 

Організування (організаційна діяльність) як загальна функція 

менеджменту соціокультурної діяльності 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь з організаційної ді-

яльності в структурі соціокультурного менеджменту. 

Завдання: 

1. Владні повноваження та делегування повноважень у менедж-

менті соціокультурної діяльності.  

2. Організаційний механізм і структура управління сферою ку-

льтури. 

3. Проектування організацій культури, вплив ситуаційних чин-

ників. 

4. Форми проектування структур управління в сфері культури. 

 

Література: 1-5, 19, 20, 21-23. 

 

Практичне заняття 8 (2 години) 

Мотивація як загальна функція  

менеджменту соціокультурної діяльності 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь з мотивації в сис-

темі менеджменту соціокультурної діяльності. 

Завдання: 

1. Сутність поняття мотивація. 

2. Теоретичні засади мотивації. 

3. Класифікація мотиваційних процесів. 

4. Функціональна роль мотивації у соціокультурній діяльності. 

 

Література: 1-5, 16, 17, 21-23. 
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Практичне заняття 9 (2 години) 

Контроль як загальна функція менеджменту  

соціокультурної діяльності 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використання фун-

кції контролю в системі менеджменту соціокультурної діяльності. 

Завдання: 

1. В чому полягають сутність і зміст контролю соціокультурної 

діяльності? 

2. Які основні види контролю використовуються у сфері культу-

ри? 

3. Структура процесу контролю та його поведінкові аспекти. 

4. Характеристики ефективного контролю соціокультурної дія-

льності. 

 

Література: 1-5, 14, 15, 21-23. 

 

Практичне заняття 10 (2 години) 

Регулювання як загальна функція  

менеджменту соціокультурної діяльності 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використання фун-

кції регулювання в системі менеджменту соціокультурної діяльності. 

Завдання: 

1. Поняття регулювання та його місце в системі управління со-

ціокультурною діяльністю. 

2. Класифікація регулювання, його види. 

3. Структура процесу регулювання соціокультурної діяльності. 

4. Механізми регулювання соціокультурної діяльності. 

 

Література: 1-5, 16, 17, 21-23. 

 

Практичне заняття 11 (2 години) 

Управлінські рішення у менеджменті соціокультурної діяльності 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь приймати управ-

лінські рішення у менеджменті соціокультурної діяльності. 
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Завдання: 

1. Сутність та характерні риси управлінських рішень у сфері ку-

льтури. 

2. Основні підходи до прийняття управлінських рішень. 

3. Структура процесу прийняття управлінських рішень в системі 

менеджменту соціокультурної діяльності. 

4. Методи прийняття управлінських рішень та контроль за їх ви-

конанням. 

 

Література: 1-5, 15, 16, 21-23. 

 

Практичне заняття 12 (2 години) 

Інформація і комунікації в менеджменті  

соціокультурної діяльності 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використовувати 

інформацію і комунікації в менеджменті соціокультурної діяльності. 

Завдання: 

1. Загальне поняття інформації, її види та роль в менеджменті 

соціокультурної діяльності. 

2. Складові системи обміну інформацією у менеджменті. 

3. Поняття і роль комунікації в системі менеджменту соціоку-

льтурної діяльності. 

4. Бар’єри та перешкоди у комунікаціях. 

 

Література: 1-5, 10, 12, 21-23. 

 

Практичне заняття 13 (2 години) 

Керівництво та лідерство в системі менеджменту  

соціокультурної діяльності 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь керівництва та лі-

дерства в системі менеджменту соціокультурної діяльності. 

Завдання: 

1. Керівництво та управління соціокультурною діяльністю. 

2. Влада і відповідальність менеджера соціокультурної діяль-

ності. 

3. Сутність лідерства у соціокультурній діяльності. 

4. Загальні теорії лідерства. 
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5. Типи стилів керівництва у соціокультурній сфері. 

 

Література: 1-5, 6, 19, 21-23. 

 

Практичне заняття 14 (2 години) 

Соціальна відповідальність та етика  

менеджера соціокультурної діяльності 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь формувати соціа-

льно відповідальну позицію, що базується на етичних нормах у мене-

джменті соціокультурної діяльності. 

Завдання: 

1. Сутність відповідальності та етики в менеджменті соціокуль-

турної діяльності. 

2. Соціальна відповідальність як реакція з боку соціокультурних 

організацій на соціальні проблеми громад та суспільства в ціло-

му. 

3. Поняття етичної поведінки та її роль у менеджменті соціоку-

льтурної діяльності. 

4. Система заходів забезпечення етичної повідки у менеджменті. 

 

Література: 1-5, 6, 11, 21-23. 

 

Практичне заняття 15 (2 години) 

Природа організаційних змін та управління ними  

в системі менеджменту соціокультурної діяльності 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь провадити органі-

заційні зміни у менеджменті соціокультурної діяльності. 

Завдання: 

1. Природа та сутність організаційних змін у соціокультурній 

сфері. 

2. Процес управління змінами, його структура та цілі. 

3. Роль працівників у управління змінами в соціокультурній ор-

ганізації. 

4. Інновації та інноваційний розвиток соціокультурної сфери. 

 

Література: 1-5, 12, 15, 21-23. 
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Практичне заняття 16 (2 години) 

Проблема ефективності та управління якістю  

в процесі соціокультурної діяльності 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь управляти якістю 

та підвищувати ефективність менеджменту соціокультурної діяльнос-

ті. 

Завдання: 

1. Загальне поняття ефективності діяльності, її види. 

2. Критерії та показники ефективності управління соціокультур-

ної сферою. 

3. Методика розрахунку економічної ефективності управлінської 

праці. 

4. Методи визначення економічної ефективності впровадження 

заходів з удосконалення управління соціокультурною організа-

цією. 

 

Література: 1-5, 15, 17, 21-23. 

 

Практичне заняття 17 (2 години) 

Менеджмент у аудіо-візуальній сфері 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь менеджерської дія-

льності у аудіо-візуальній сфері. 

Завдання: 

1. Трансформаційні процесу в аудіо-візуальній сфері. 

2. Взаємодія та функції авторів та продюсерів аудіовізуальних 

творів. 

3. Система дистрибуції аудіовізуальної продукції. 

 

Література: 1-5, 6, 11, 21-23. 

 

Практичне заняття 18 (2 години) 

Менеджмент музичного та шоу-бізнесу 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь менеджерської дія-

льності у сфері музичного та шоу-бізнесу. 

Завдання: 

1. Розвиток підприємництва у сфері шоу-бізнесу. 
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2. Сучасні зміни у музичному та шоу-бізнесі. 

3. Проблеми розвитку музичного та шоу-бізнесу в Україні. 

4. Видавнича діяльність у музичній індустрії. 

 

Література: 1-5, 6, 11, 21-23. 

 

Практичне заняття 19 (2 години) 

Event-менеджмент, фестивальний та музейний менеджмент 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використовувати 

прийоми та технології event- менеджменту при організації фестива-

лів, провадженні музейної діяльності. 

Завдання: 

1. Поняття та історія становлення event-менеджменту. 

2. Історія та сучасність фестивального руху. 

3. Специфіка фестивального менеджменту. 

4. Музейна економіка та музейний менеджмент. 

 

Література: 1-5, 6, 13, 21-23. 

 

Практичне заняття 20 (2 години) 

 

Менеджмент літератури, видавничої справи та мас-медіа 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використовувати 

прийоми та технології менеджменту соціокультурної діяльності у 

сфері літератури, видавничої справи та мас-медіа. 

 

Завдання: 

1. Специфіка менеджменту літературних творів. 

2. Функціонування видавничо-поліграфічної галузі у сучасних 

умовах. 

3. Нові форми діяльності бібліотек. 

4. Специфіка менеджменту засобів масової інформації. 

 

Література: 1-5, 6, 11, 21-23. 
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Практичне заняття 21 (2 години) 

Менеджмент образотворчого мистецтва, віртуальних ігор  

та комп’ютерних соціальних мереж 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використання при-

йомів та технологій менеджменту соціокультурної діяльності у сфері 

образотворчого мистецтва, комп’ютерних ігор та соціальних мереж. 

Завдання: 

1. Менеджмент образотворчого мистецтва. 

2. Проблеми та перспективи віртуалізації образотворчого мисте-

цтва. 

3. Специфіка менеджменту комп’ютерних ігор. 

4. Вплив соціальних мереж на розвиток соціокультурної діяль-

ності. 

 

Література: 1-5, 6, 15, 21-23. 

 

Практичне заняття 22 (2 години) 

Менеджмент в сфері туризму, менеджмент народних промислів  

та декоративно-прикладного мистецтва 

 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використовувати 

прийоми та технології менеджменту соціокультурної діяльності у 

сфері туризму та розвитку народних промислів і декоративно-

прикладного мистецтва. 

 

Завдання: 

1. Розвиток та організаційна структура індустрії туризму. 

2. Стратегічний менеджмент в сфері туризму. 

3. Менеджменту народних промислів та декоративно-

прикладного мистецтва. 

4. Вплив народних промислів на розвиток туристичної галузі. 

 

Література: 1-5, 6, 16, 21-23. 

 

 

 

 



19 

Практичне заняття 23 (2 години) 

Менеджмент в сфері виконавських мистецтв, менеджмент спорту  

та спортивних видовищних змагань 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використовувати 

прийоми та технології менеджменту соціокультурної діяльності у 

сфері виконавських мистецтв та спорті. 

Завдання: 

1. Менеджмент театрально-концертної сфери. 

2. Роль керівництва та глядачів в ефективному функціонуванні 

театральних закладів. 

3. Специфіка менеджменту спорту. 

4. Особливості організації спортивних змагань у сучасних умо-

вах. 

 

Література: 1-5, 6, 11, 21-23. 

 

Практичне заняття 24 (2 години) 

Менеджмент як інтегруючий механізм соціокультурної діяльності 

(підсумкове заняття) 

 

Мета – набуття практичних навичок і вмінь використовувати 

менеджмент як інтегруючий елемент соціокультурної діяльності. 

Завдання: 

1. Роль менеджменту в інтеграції соціокультурних систем різно-

го рівня. 

2. Специфіка розвитку інформаційного суспільства та креатив-

ної економіки. 

3. Медіаменеджмент як явище сучасної управлінської культури 

та його механізми реалізації. 

 

Література: 1-5, 16, 17, 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 

засобом 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. На-

вчальний час, відведений для самостійної роботи студента, повинен 

становити не менше 1/3 та не більше 2/3 від загального обсягу на-

вчального часу відведеного для вивчення дисципліни «Менеджмент 

соціокультурної діяльності». Підходи щодо визначення співвідно-

шення обсягу аудиторного часу та самостійної роботи студентів ви-

значається специфікою цієї навчальної дисципліни, її приналежніс-

тю до блоку нормативних дисциплін, згідно Навчального плану та 

Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Відпові-

дно до цього загальний обсяг часу, відведеного на самостійну робо-

ту студентів денної форми навчання (2 курс) при вивченні цієї на-

вчальної дисципліни становить 84 академічні години (58 годин у 3-

му та 26 годин у 4-му семестрі), при загальній тривалості курсу 180 

годин (90 годин у 3-му та 90 годин у 4-му семестрі), а для студентів 

заочної форми навчання 70 годин у 5-му семестрі (3 курс). 

Самостійна робота студента – це самостійна діяльність студе-

нта, яку викладач планує разом із студентом, але виконує її студент 

самостійно, без прямої участі викладача, проте за його завданнями 

та під методичним керівництвом і контролем. 

Важливу роль у самостійному вивченні навчальної дисциплі-

ни відіграють раціональні засоби організації діяльності: методи са-

мостійної роботи, умови праці, режим дня, техніка праці, наявність 

відповідної комп’ютерної техніки та доступу до Інтернету тощо. 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент соціо-

культурної діяльності» використовуються такі види самостійної 

роботи студента: 

− самостійне вивчення теоретичних і практичних тем; 
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− самостійна робота із літературою та Інтернет-джерелами з 

метою кращого засвоєння змісту програмного матеріалу після від-

відування лекцій; 

− підготовка вибіркових завдань на базі огляду наукових пуб-

лікацій та розробка пропозицій щодо вирішення актуальних про-

блем або прогнозів за обраною темою; 

− підготовка наукових та інформаційних повідомлень, презен-

тацій та рефератів. 

Завершуються ці види самостійної роботи презентацією і за-

хистом результатів виконання навчально-дослідного завдання на 

практичному занятті. 

Важливою складовою самостійної роботи є також опрацюван-

ня лекцій, що передбачає виділення головних положень у лекцій-

ному матеріал, засвоєння ключових моментів кожної лекції. Веден-

ня конспекту лекції не передбачає дослівного запису за викладачем, 

а потребує фіксування своїми словами найсуттєвіших положень 

доповіді. Рекомендуємо при оформленні конспекту лекції залишати 

широкі поля, на яких можна буде робити помітки під час самостій-

ного опрацювання літератури за темою лекції. 

Для кращого засвоєння лекційного матеріалу слід ретельно го-

туватися до кожної наступної теми. Цей процес передбачає систе-

матичне опрацювання матеріалу попередньої лекції, вивчення ре-

комендованої літератури, повторення основних положень вже 

пройденого матеріалу. В разі пропуску лекції, матеріал її теми слід 

законспектувати і опрацювати самостійно, а в разі виникнення не-

зрозумілих питань звернутися до викладача, який проводить он-

лайн консультації згідно силабусу навчальної дисципліни. 

Кожен із зазначених видів діяльності потребує від студентів 

самостійної наполегливої праці. Насамперед потрібно, щоб кожен 

студент у процесі самостійного навчання дотримувався гігієни ро-

зумової праці. Тому слід розуміти механізми розумової праці, при-

чини появи втоми, шляхи підвищення працездатності, а також важ-

ливість режиму харчування, організації відпочинку та ін. Для цього 

викладач організовує та проводить настановне заняття, в тому числі 

– зі студентами заочної форми навчання. На цьому занятті до сту-

дентів доводиться, що добовий ритм організму людини визначаєть-

ся низкою фізіологічних функцій, які постійно змінюються в годи-

ни активної діяльності, відпочинку та сну. А отже, важливу роль в 

оптимальній організації самостійної роботи студентів денної і за-
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очної форм навчання відіграє дотримання оптимального режиму 

дня. 

Головна мета самостійної роботи студента – закріпити, погли-

бити та розширити набуті під час аудиторної роботи знання, вміння 

та навички, крім цього її ціллю є засвоєння нового матеріалу, ви-

вчення якого відбувається без безпосередньої участі викладача, але 

під його дистанційним керівництвом. 

Зміст самостійної роботи студента полягає в науково обґрун-

тованій системі дидактично та методично оформленого навчально-

го матеріалу і визначається з урахуванням структурно-логічної 

схеми підготовки фахівців, яку відображено в Освітньо-

професійній програмі 028 «Менеджмент соціокультурної діяльнос-

ті» першого (бакалаврського) рівня вищою освіти та Робочому на-

вчальному плані. Зміст самостійної роботи студента з навчальної 

дисципліни «Менеджмент соціокультурної діяльності» визначаєть-

ся також робочою програмою навчальної дисципліни, методичними 

матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

Під час самостійної роботи студент: засвоює теоретичний ма-

теріал з навчальної дисципліни, що вивчається (засвоєння лекцій-

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

закріплює знання теоретичного матеріалу, використовуючи необ-

хідний інструментарій практичним шляхом (розв’язання задач, ви-

конання розрахунково-графічних робіт, виконання контрольних ро-

біт, тестів для самоперевірки); застосовує отримані знання і прак-

тичні навики для аналізу ситуацій і вироблення правильного рі-

шення (підготовка до групової дискусії, підготовча робота в рамках 

ділової гри, письмовий аналіз конкретної ситуації, розробка мисте-

цьких проектів тощо); застосовує 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 ба-

зову і додаткову. Базова самостійна робота забезпечує підготовку 

студента до аудиторних занять і контрольних заходів. Результати 

цієї підготовки 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: опрацювання лекційного матеріалу і рекомендованої літера-

тури; пошук (підбір) і огляд літератури й електронних джерел ін-

формації з індивідуально заданої проблеми навчального курсу; ви-
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конання домашніх завдань; переклад текстів з іноземних мов; само-

стійна творча робота (вивчення творів мистецтва, створення творів 

образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та дизайну); 

вивчення матеріалу, винесеного на самостійне опрацьовування; пі-

дготовка до практичних занять; підготовка до написання контроль-

них робіт, складанні тестів та інших форм поточного контролю; си-

стематизація вивченого матеріалу перед семестровим екзаменом. 

Додаткова самостійна робота спрямована на поглиблення і за-

кріплення знань студента, розвиток аналітичних навичок з пробле-

матики навчальної дисципліни. Вона включає такі види робіт: нау-

ково-дослідницька робота, участь у наукових студентських конфе-

ренціях, турнірах, семінарах і олімпіадах; аналіз наукових публіка-

цій з визначеної викладачем теми; аналіз статистичних і фактичних 

матеріалів за заданою темою, проведення розрахунків, складання 

схем і побудова моделей на основі статистичних матеріалів; прове-

дення соціологічних, маркетингових та інших статистичних дослі-

джень у позааудиторний час; написання реферату, есе за заданою 

проблематикою; написання творів, газетних статей, розробка сце-

наріїв; підготовка рецензії на наукову статтю; бібліографічний 

огляд літератури за заданою проблематикою; розробка мультиме-

дійної презентації; виконання індивідуальних графічних завдань; 

оформлення карт, таблиць і схем; підготовка термінологічних слов-

ників. 

Самостійна робота студента забезпечується: інформаційними 

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

дивідуальних завдань тощо); бібліотечними приміщеннями і ресур-

сами, навчальними кабінетами, комп'ютерними класами тощо; ме-

тодичними матеріалами (вказівки, рекомендації і т.п.); матеріалами 

для здійснення контролю (екзаменаційні білети, контрольні завдан-

ня, тести і т.п.); консультаціями з боку викладача; можливістю пуб-

лічного обговорення теоретичних або практичних результатів, 

отриманих студентом самостійно (диспути, круглі столи, наукові 

семінари, конференції). 

Самостійна робота студента забезпечується системою навча-

льно-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної 

навчальної дисципліни, а саме: програмами з усіх навчальних дис-

циплін; програмами усіх видів практик; підручниками, навчальни-

ми посібниками, іншою навчально-методичною літературою; нау-

ковою, фаховою монографічною і періодичною літературою; ін-
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структивно-методичними матеріалами, вказівками та завданнями 

до практичних занять; методичними вказівками до виконання інди-

відуальних навчально-дослідних завдань; методичними рекоменда-

ціями до виконання курсових робіт; переліками тестових питань. 

Самостійна робота студента повинна бути конкретною за сво-

єю спрямованістю і супроводжується контролем та оцінкою її ре-

зультатів. 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 ви-

кладача, кафедри, деканату, ректорату, державних екзаменаційних 

комісій. Основними формами контролю самостійної роботи є: тес-

тування; проведення контрольних робіт; письмові чи усні опиту-

вання студентів; перевірка домашніх, індивідуальних та творчих 

завдань; захист реферату; захист курсової роботи; проведення ек-

замену. 

Питання, які виникають у студентів стосовно виконання за-

вдань самостійної роботи, вирішуються на консультаціях, які про-

водяться як офлайн так і онлайн, згідно з графіками, затверджени-

ми 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 виклада-

чем в процесі поточного оцінювання. Результативність виконання 

конкретних завдань для самостійної роботи студента оцінюється в 

балах, кількість яких може бути різною для різних типів завдань і 

визначається в межах кафедри соціокультурного менеджменту. 

Оцінки проставляються журнал обліку міжсесійного контролю (па-

перовий 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. Суть, роль і методологічні основи менеджменту  

соціокультурної діяльності 

 

8 годин 

1. Ознайомитися з силабусом курсу. 

2. Опрацювати методичні рекомендації до практичних занять і 

самостійної роботи з курсу «Менеджмент соціокультурної дія-

льності». 

3. Рівні управління у менеджменті. 

4.  Методи досліджень менеджменту. 

 

Література: 1-5, 6, 8, 21-23. 

 

Тема 2. Закони, закономірності, методи та принципи  

менеджменту соціокультурної діяльності 

 

8 годин 

1. Відмінності між законами та закономірностями. 

2. Вчені-засновники наукового менеджменту. 

3. Як використовують у своїй праці менеджери соціокультурної 

діяльності закони та закономірності менеджменту? 

4. Накресліть схему законів, закономірностей менеджменту со-

ціокультурної діяльності. 

5. Накресліть схему принципів менеджменту соціокультурної ді-

яльності. 

 

Література: 1-5, 10, 12, 21-23. 

 

Тема 3. Історія розвитку менеджменту 

 

7 годин 

1. Розвиток управління у стародавньому світі. 

2. Розвиток управління у середні віки. 

3. Розвиток управління у новий час. 

4. Історичні фактори впливу на розвиток сучасного менеджменту 

соціокультурної діяльності. 

Література: 1-5, 15, 18, 21-23. 
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Тема 4. Соціокультурні організації як об’єкти управління 

 

7 годин 

1. Проблема класифікації соціокультурних організацій. 

2. Типи соціокультурних організацій в Україні. 

3. Життєвий цикл функціонування організації соціокультурної 

діяльності. 

4. Система управління організаціями у сфері культури. 

 

Література: 1-5, 8, 11, 21-23. 

 

Тема 5. Функції та технологія менеджменту  

соціокультурної діяльності 

 

7 годин 

1. Техніка і технологія управління соціокультурною діяльністю.  

2. Методичні засади виділення функцій соціокультурного мене-

джменту. 

3. Накресліть схему функцій менеджменту соціокультурної діяль-

ності. 

4. Накресліть структурну схему технології менеджменту соціоку-

льтурної діяльності. 

 

Література: 1-5, 14, 16, 21-23. 

 

Тема 6. Планування як загальна функція  

менеджменту соціокультурної діяльності 

 

7 годин 

1. Загальне поняття планування діяльності. 

2. Класифікація та види планів діяльності установ культури. 

3. Концепція управління за цілями та її використання в менедж-

менті соціокультурної діяльності. 

4. Наведіть приклад бізнес-планування установи соціокультурної 

сфери. 

 

Література: 1-5, 12, 14, 21-23. 
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Тема 7. Організування (організаційна діяльність) як загальна 

функція менеджменту соціокультурної діяльності 

 

7 годин 

1. Структура процесу організаційної діяльності у соціокультур-

ній сфері. 

2. Зовнішні і внутрішні ризики організаційної діяльності у сфері 

культури. 

3. Характеристика структур управління соціокультурною сфе-

рою. 

4. Наведіть приклади проектування та створення організацій ку-

льтури та мистецтва. 

 

Література: 1-5, 19, 20, 21-23. 

 

Тема 8. Мотивація як загальна функція менеджменту  

соціокультурної діяльності 

 

7 годин 

1. Мотиваційний механізм соціокультурної діяльності. 

2. Історія дослідження явища мотивації. 

3. Наведіть приклади мотивації у діяльності соціокультурних ор-

ганізацій. 

4. Намалюйте схему мотиваційного процесу. 

 

Література: 1-5, 16, 17, 21-23. 

 

Тема 9. Контроль як загальна функція менеджменту  

соціокультурної діяльності 

 

 

2 години 

1. Контроль і вимірювання результатів роботи персоналу. 

2. Намалюйте структурну схему процесу контролю. 

 

Література: 1-5, 14, 15, 21-23. 
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Тема 10. Регулювання як загальна функція  

менеджменту соціокультурної діяльності 

 

2 години 

1. Інструменти та механізми регулювання соціокультурної дія-

льності. 

2. Намалюйте структурну схему процесу регулювання соціоку-

льтурної діяльності на основі структури регулівного контуру. 

 

Література: 1-5, 16, 17, 21-23. 

 

Тема 11. Управлінські рішення у менеджменті  

соціокультурної діяльності 

 

2 години 

1. Теорії прийняття рішень. 

2. Особа, що приймає рішення (ОПР). 

 

Література: 1-5, 15, 16, 21-23. 

 

Тема 12. Інформація і комунікації в менеджменті  

соціокультурної діяльності 

 

2 години 

1. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. 

2. Теоретичні засади обробки та використання інформації. 

 

Література: 1-5, 10, 12, 21-23. 

 

Тема 13. Керівництво та лідерство в системі менеджменту  

соціокультурної діяльності 

 

2 години 

1. Наукові основи дослідження лідерства. 

2. Характерні риси керівника і лідера у соціокультурній сфері. 

 

Література: 1-5, 6, 19, 21-23. 

 

Тема 14. Соціальна відповідальність та етика менеджера  
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соціокультурної діяльності 

 

2 години 

1. Аксіологія як теоретична основа дослідження систем ціннос-

тей. 

2. Використання систем цінностей у менеджменті соціокультур-

ної діяльності. 

 

Література: 1-5, 6, 11, 21-23. 

 

Тема 15. Природа організаційних змін та управління ними  

в системі менеджменту соціокультурної діяльності 

 

2 години 

1. Чинники організаційних змін в установі культури. 

2. Проблеми та перспективи впровадження організаційних змін у 

соціокультурних організаціях України. 

 

Література: 1-5, 12, 15, 21-23. 

 

Тема 16. Проблема ефективності та управління якістю  

в процесі соціокультурної діяльності 

 

2 години 

1. Теоретичні основи дослідження ефективності і продуктивнос-

ті. 

2. Підготуйте у PowerPoint презентацію з висвітленням методики 

оцінки ефективності управлінської діяльності у соціокультурній 

організації. 

 

Література: 1-5, 15, 17, 21-23. 

 

Тема 17. Менеджмент у аудіо-візуальній сфері 

 

2 години 

1. Історія становлення та розвитку продюсерства. 

2. Вплив інформатизації на розвиток аудіо-візуальної сфери. 

 

Література: 1-5, 6, 11, 21-23. 
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Тема 18. Менеджмент музичного та шоу-бізнесу 

 

2 години 

1. Історія становлення та розвитку шоу-бізнесу. 

2. Вплив інформаційних технологій на розвиток музичного та 

шоу-бізнесу. 

 

Література: 1-5, 6, 11, 21-23. 

 

Тема 19. Event-менеджмент, фестивальний  

та музейний менеджмент 

 

1 година 

1. Історія розвитку подієвого менеджменту. 

 

Література: 1-5, 6, 13, 21-23. 

 

Тема 20. Менеджмент літератури, видавничої справи та мас-медіа 

 

1 година 

1. Особливості сучасного розвитку поліграфічної галузі. 

 

Література: 1-5, 6, 11, 21-23. 

 

Тема 21. Менеджмент образотворчого мистецтва,  

віртуальних ігор та комп’ютерних соціальних мереж 

 

1 година 

1. Проблеми функціонування комп’ютерних соціальних мереж. 

 

Література: 1-5, 6, 15, 21-23. 

 

Тема 22. Менеджмент в сфері туризму, менеджмент народних 

промислів та декоративно-прикладного мистецтва 

 

1 година 

1. Особливості розвитку туристичної сфери в Україні. 

Література: 1-5, 6, 16, 21-23. 
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Тема 23. Менеджмент в сфері виконавчих мистецтв,  

менеджмент спорту та спортивних видовищних змагань 

 

1 година 

1. Історія започаткування та проведення олімпійських змагань. 

 

Література: 1-5, 6, 11, 21-23. 

 

Тема 24. Менеджмент як інтегруючий механізм  

соціокультурної діяльності 

 

1 година 

1. Інституційні та правові чинники розвитку менеджменту соціо-

культурної діяльності. 

 

Література: 1-5, 16, 17, 21-23. 
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