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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. 
 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом дисципліни є особливості управління об’єктами історико-культурної 

спадщини. 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – формування системи базових знань у сфері менеджменту об’єктів 

історико-культурної спадщини, розуміння концептуальних засад системного управління 

останніми; набуття вмінь розробки і прийняття управлінських рішень щодо об’єктів історико-

культурної спадщини.  

 

 

Основні завдання: 

Завдання дисципліни – розкрити і засвоїти сутність, мету і завдання менеджменту об’єктів 

історико-культурної спадщини, визначити і вміти застосувати на практиці його основні функції; 

розкрити соціальні аспекти і наукові методи прийняття управлінських рішень; стилі та моделі 

керівництва об’єктами історико-культурної спадщини; зрозуміти особливості оцінки ефективності 

управління об’єктами історико-культурної спадщини. 

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Вивченню навчальної дисципліни передує вивчення дисциплін «Інституційна підтримка 

культурних кластерів», «Практикум з культурного проектування» тощо. 

 

 

Вимоги до знань і умінь 

Вивчення дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки 

студентів, за якого вони повинні:  

а) знати 

❖ сутність, мету й завдання менеджменту об’єктів історико-культурної спадщини; 

❖ наукові теорії менеджменту; 

❖ зміст та способи реалізації функцій менеджменту об’єктів історико-культурної спадщини; 

❖ соціальні аспекти і наукові методи прийняття управлінських рішень; 

❖ зміст та види комунікацій; 

❖ стилі та моделі керівництва об’єктами історико-культурної спадщини; 

❖ особливості оцінки ефективності управління об’єктами історико-культурної спадщини; 

б) вміти 

❖ запровадити певну інформаційну систему, яка б забезпечила стратегічне планування та 

обґрунтування прийняття управлінських рішень щодо об’єктів історико-культурної 

спадщини; 

❖ розробити організаційну структуру управління об’єктами історико-культурної спадщини;  

❖ обрати форми ефективного контролю об’єктів історико-культурної спадщини;  

❖ застосувати прийоми мотивації працівників;  

❖ забезпечити ефективну систему комунікацій; 

❖ проводити оцінку ефективності управління об’єктами історико-культурної спадщини 
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Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня  

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 

Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій 

 

Програма складена на 4 кредита (120 год.). 

Форми контролю – проміжний модульний контроль, екзамен. 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

“Менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини ” 

(назва навчальної дисципліни) 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

02 Культура і мистецтво  

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

нормативна дисципліна циклу професійної та практичної 

підготовки 

Код та назва спеціальності: 

028 менеджмент соціокультурної 

діяльності  

Освітній  ступінь: 

магістр 

Курс: __І____________ 

Семестр: __ІІ_______ 

Методи навчання: 

лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота, ІР (творчі 

завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, захист реферативних робіт, 

розв’язування задач, складання схем, таблиць тощо. 

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

4 120 48 32 14 2 40 32 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість 

змістових модулів 

(тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

3 8 1 ПМК, екзамен 
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РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Поняття та сутність менеджменту об’єктів історико-культурної спадщини. 

Тема 2. Прийняття управлінських рішень щодо об’єктів історико-культурної спадщини. 

Тема 3. Планування в процесі управління об’єктами історико-культурної спадщини. 

Тема 4. Організація як функція управління об’єктами історико-культурної спадщини. 

Тема 5. Мотивація як функція менеджменту об’єктів історико-культурної спадщини. 

Тема 6. Управлінський контроль за об’єктами історико-культурної спадщини. 

Тема 7. Комунікації в системі менеджменту об’єктів історико-культурної спадщини. 

Тема 8. Ефективність управління об’єктами історико-культурної спадщини. 

 

РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Поняття та сутність менеджменту об’єктів історико-культурної спадщини. 

Менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини як система наукових знань. 

Менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини як мистецтво. Функції менеджменту. Цикл 

менеджменту. 

Ознаки діяльності менеджера. Сфери менеджменту об’єктів історико-культурної спадщини: 

фінанси, кадри, нововведення, облік, маркетинг. Рівні менеджменту: вищий, середній, нижчий. 

Ролі менеджера: міжособистісні; інформаційні; пов’язані з прийманням рішень. Здібності 

менеджера: до спілкування, технічні, аналітичні, діагностичні, концептуальні. Співвідношення 

якостей, необхідних менеджеру на різних рівнях управління. 

Сучасні напрямки розвитку науки управління. 

 

Тема 2. Прийняття управлінських рішень щодо об’єктів історико-культурної спадщини. 

Розширене і вузьке поняття прийняття рішень. Місце прийняття рішень у процесі 

управління. Моделі теорії прийняття рішень: класична, поведінкова, ірраціональна. 

Інтуїтивна та раціональна технології прийняття рішень. Етапи раціональної технології: 

діагноз проблеми; накопичення інформації щодо неї; опрацювання альтернативних варіантів; 

оцінка альтернатив; прийняття рішень. Людський та організаційний фактори у процесі прийняття 

рішення. Індивідуальне та групове прийняття рішень. 

Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. Кількісні та якісні методи. 

Можливості та сфери застосування аналітичних, статистичних, теоретико-ігрових методів і 

методів математичного програмування. Інструменти обґрунтування управлінських рішень. 

Кількісні та якісні методи прогнозування. Сутність і цілі використання платіжної матриці. 

Побудова “дерева рішень” і вибір оптимального варіанта. Теоретико-ігрові методи. Обґрунтування 

рішень в умовах невизначеності. Переваги й недоліки використання кількісних методів. Експертні 

методи прийняття рішень. 
 

Тема 3. Планування в процесі управління об’єктами історико-культурної спадщини. 

Поняття планування. Місце планування серед функцій управління. Основні елементи 

системи планування. Етапи процесу планування: визначення цілей; розробка стратегій; надання 

стратегії конкретної форми. Типи планів в організації. Ситуаційні фактори планування: рівень 

управління; життєвий цикл організації; ступінь невизначеності середовища. 

Поняття “мета” в управлінні та класифікація цілей організації. Вимоги до правильно 

сформованих цілей. Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління за цілями. Зміст 

основних етапів управління за цілями. Переваги й недоліки управління за цілями. 

Поняття стратегії. Значення та необхідність розробки стратегії. Елементи стратегії. Рівні 

стратегії: загальнокорпоративна, бізнесу, функціональна. Піраміда стратегій. 

Зовнішній аналіз: сприятливі можливості й загрози. Внутрішній аналіз: сильні й слабкі 

сторони об’єктів історико-культурної спадщини SWOT-аналіз. Аналіз стратегічних альтернатив і 

вибір стратегії.  
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Тактичні й оперативні плани. Програми. Політика. Стандартні операційні процедури. 

Правила. Ситуаційне планування. 

 

Тема 4. Організація як функція управління об’єктами історико-культурної спадщини. 

Сутність функції організації та її місце в системі управління. Поняття організаційної 

діяльності. Складові організаційної діяльності. Організаційна структура як результат 

організаційної діяльності: ступінь складності, ступінь формалізації, ступінь централізації. 

Делегування повноважень. Типи повноважень: лінійні, штабні, функціональні. 

Організаційні структури управління. Механізми координації. Вертикальна координація. 

Горизонтальна координація. Нетрадиційні засоби координації. 

Лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, штабна, матрична організаційні структури; 

фактори формування організаційної структури управління; переваги й недоліки різних типів 

організаційних структур.  

Сутність організаційних змін. Процес організаційних змін. Модель процесу організаційних 

змін Л. Грейнера. Етапи процесу організаційних змін: Причини опору організаційним змінам. 

Методи подолання опору. 

 

Тема 5. Мотивація як функція менеджменту об’єктів історико-культурної спадщини. 

Організація як соціальна система. Значення людського фактора в управлінні. Унікальність 

особистості працівників. Поняття мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і дій 

працівника в моделі процесу мотивації. 

Сутність змістового підходу до мотивації. Теорія “ієрархії потреб”  

А. Маслоу. Теорія ERG K. Альдерфера. Теорія потреб Д. Мак-Клеланда. Теорія “мотиваційної 

гігієни” Ф. Герцберга. 

Сутність процесного підходу до мотивації, теорія сподівань В. Врума. Теорія 

справедливості С. Адамса. Модель Портера-Лоулера. 

 

Тема 6. Управлінський контроль за об’єктами історико-культурної спадщини. 

Поняття контролю та його місце у системі управління. Етапи процесу контролю: 

вимірювання процесів; порівняння фактичного виконання зі стандартами; оцінка та реакція. 

Модель процесу контролю. Види управлінського контролю: випереджальний контроль; поточний 

контроль; заключний контроль. Основні характеристики ефективної системи контролю: точність; 

своєчасність; економічність; гнучкість; обґрунтованість критеріїв; стратегічна спрямованість; 

множинність критеріїв. Дисфункціональний ефект системи контролю. 

Розробка бюджетів. Типи бюджетів. Фінансовий аналіз. Аналіз фінансової звітності. Аналіз 

фінансових коефіцієнтів. Аналіз беззбитковості. Аудит. 

Графік Г. Ганта. Метод оцінки та перегляду планів (PERT). Сіткові графіки. Техніка 

управління записами. Інструменти контролю якості. 

Модель процесу контролю поведінки працівників. Методи оцінки виконання. Прямий 

управлінський контроль: мотивація, дисципліна, винагорода. Замінники прямого управлінського 

контролю: селекція кадрів, формалізація, організаційна культура. 

 

Тема 7. Комунікації в системі менеджменту об’єктів історико-культурної спадщини. 

Поняття комунікації та її роль у системі управління. Процес комунікації: модель; основні 

етапи (ідея; кодування повідомлення; передавання повідомлення; сприйняття повідомлення; 

декодування повідомлення; розуміння); основні елементи (відправник; повідомлення; канал 

зв'язку; одержувач). Зворотний зв’язок та ”шум” у процесі комунікації. 

Міжособистісні комунікації. Метода комунікацій (усний; письмовий; невербальний), їх 

переваги та недоліки. Міжрівневі комунікації: згори до низу; знизу нагору; горизонтальні; 

діагональні. Формальні та неформальні комунікації. Комунікаційні мережі. 

Перешкоди на шляху до ефективної комунікації: фільтрація; вибіркове сприйняття; 

семантичні перешкода; поганий зворотній зв’язок; соціокультурні відмінності відправника та 
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одержувача повідомлення; інформаційні перевантаження. Шляхи подолання перешкод. Стратегії 

підвищення ефективності комунікацій. 

 

Тема 8. Ефективність управління об’єктами історико-культурної спадщини. 

Прагнення підвищити ефективність управління об’єктами історико-культурної спадщини. 

Поняття організаційної ефективності. Підходи до вивчення організаційної ефективності: цільовий, 

системний, вибірковий. Критерії ефективності організаційної діяльності. Оцінка організаційної 

ефективності. 

Поняття ефективності управління об’єктами історико-культурної спадщини. Підходи до 

визначення ефективності управління: цільовий, поведінковий, композиційний, множинний. 

Ключові елементи системи оцінки ефективності управлінської діяльності. 
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30. Національне законодавство з охорони культурної спадщини // Пам’яткознавство: 
правова охорона культурних надбань : зб. док. / редкол.: Ю. П. Богуцький, М. І. Яковлєв, М. М. 
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Г. Форд. – М.: Республика, 1992. – 351 с. 

39. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации / Р.А. Фатхутдинов. – М.: 
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46. Державний комітет України з питань  регуляторної політики та підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index. 

47. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net. 

48. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua. 

49. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua. 

50. Рахункова палата України: http://www.ac-rada.gov.ua. 

51. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua. 

 

 

 

РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП Розподіл аудиторних годин 

в
сь

о
г
о

 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

, 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і,
 

л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

і 

за
л

ік
и

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

х
, 

(к
о

н
т
р

о
л

ь
н

і 

р
о

б
о

т
и

) 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

1. 

Поняття та сутність 

менеджменту об’єктів 

історико-культурної спадщини 

11 6 5 4 2  

2. 

Прийняття управлінських 

рішень щодо об’єктів 

історико-культурної спадщини 

11 6 5 4 2  

3. 

Планування в процесі 

управління об’єктами 

історико-культурної спадщини 

11 6 5 4 2  

4. 

Організація як функція 

управління об’єктами 

історико-культурної спадщини 

11 6 5 4 2  

5. 

Мотивація як функція 

менеджменту об’єктів 

історико-культурної спадщини 

11 6 5 4 2  

6. 

Управлінський контроль за 

об’єктами історико-культурної 

спадщини 

11 6 5 4 2  

7. 

Комунікації в системі 

менеджменту об’єктів 

історико-культурної спадщини 

11 6 5 4 2  

8. 

Ефективність управління 

об’єктами історико-культурної 

спадщини 

9 4 5 4 -  

 Залік по модулю  2 2    2 

Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ) 
32      

Разом годин 120 96 40/32 32 14 2 

 

 

 

http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index
http://www.liga.net/
http://www.nau.kiev.ua/
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття Кількість годин 

1 2 3 

1. 
Поняття та сутність менеджменту об’єктів історико-культурної 

спадщини 
4 

2. 
Прийняття управлінських рішень щодо об’єктів історико-культурної 

спадщини 
4 

3. 
Планування в процесі управління об’єктами історико-культурної 

спадщини 
4 

4. 
Організація як функція управління об’єктами історико-культурної 

спадщини 
4 

5. 
Мотивація як функція менеджменту об’єктів історико-культурної 

спадщини 
4 

6. 
Управлінський контроль за об’єктами історико-культурної 

спадщини 
4 

7. 
Комунікації в системі менеджменту об’єктів історико-культурної 

спадщини 
4 

8. Ефективність управління об’єктами історико-культурної спадщини 4 

Разом годин 32 

 
 

 

7. 2  Календарно-тематичний план семінарських (практичних, лабораторних) 

занять, заліків по модулях, контрольних робіт 

 

№ 

заняття 

Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 
Кількість годин  

1 2 2 

1. 
Поняття та сутність менеджменту об’єктів історико-культурної 

спадщини 
2 

2. 
Прийняття управлінських рішень щодо об’єктів історико-культурної 

спадщини 
2 

3. 
Планування в процесі управління об’єктами історико-культурної 

спадщини 
2 

4. 
Організація як функція управління об’єктами історико-культурної 

спадщини 
2 

5. 
Мотивація як функція менеджменту об’єктів історико-культурної 

спадщини 
2 

6. Управлінський контроль за об’єктами історико-культурної спадщини 2 

7. 
Комунікації в системі менеджменту об’єктів історико-культурної 

спадщини 
2 

Разом  практичних (семінарських, лабораторних) занять 14 

Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ) 2 

Разом годин 16 
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7.3  Графік  консультацій 
 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. 
Консультація з підготовки до семінарських занять, опрацювання 

рекомендованої літератури 
1 

2. Консультація з організації та виконання самостійної роботи студентів 2 

3. Консультація з виконання й оформлення індивідуальної роботи 2 

4. Консультація перед екзаменом 2 

Разом годин 7 

 

Примітка: кількість годин, відведених на консультації: 6% від освітньої програми (денна 

форма навчання), 12% від освітньої програми (заочна форма навчання). 

 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Організація, мета її діяльності та критерії успіху. Загальні характеристики організації. 
2. Зовнішнє середовище організації. Фактори прямого і непрямого впливу на діяльність 

організації. 
3. Внутрішнє середовище організації (цілі, структура, завдання, технологія, люди). Взаємозв‘язок 

внутрішніх змінних. 
4. Суть управлінської діяльності. Рівні менеджменту. Особливості праці менеджерів низової, 

середньої та вищої ланок. Ролі керівника за Мінцбергом. Менеджмент і підприємництво.  
5. Класична теорія менеджменту - школа  наукового управління. 
6. Класична теорія менеджменту - адміністративна школа управління. 
7. Неокласична теорія менеджменту: школа поведінки та школа людських стосунків.  
8. Кількісна теорія менеджменту та технократичні теорії. 
9. Інтегровані підходи до управління: процесний; системний; ситуаційний. 
10. Сучасні напрямки розвитку науки управління. 
11. Поняття управлінського рішення. Місце прийняття рішень у процесі управління. Класифікація 

рішень. 
12. Людський та організаційний фактори у процесі прийняття рішення. Індивідуальне та групове 

прийняття рішення. 
13. Технології прийняття рішень: інтуїтивна, заснована на міркуваннях, раціональна. Етапи 

процесу прийняття раціонального рішення. 
14. Застосування економічного аналізу для прийняття управлінських рішень. Побудова “дерева 

рішень” і вибір оптимального варіанту.  
15. Теоретико-ігрові методи прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності.  
16. Економіко-статистичні методи прогнозування.  
17. Експертні методи прийняття  рішень. 
18. Поняття планування. Місце планування серед функцій управління. Принципи планування. 

Основні етапи процесу планування. 
19. Місія та цілі організації. Вимоги до правильно сформульованих цілей. Процес встановлення 

цілей в організації. Концепція управління за цілями. 
20. SWOT – аналіз у процесі стратегічного планування. 
21. Загальноорганізаційні стратегії росту.  
22. Поняття стратегії, її елементи та рівні. Види стратегій в організації. 
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23. Загальноорганізаційні стратегії. 
24. Визначення стратегічних бізнес-одиниць на основі матриці БКГ. 
25. Стратегії бізнесу (за М.Портером). 
26. Інструменти реалізації стратегічного плану. 
27. Сутність функції організації та її місце в системі управління. Організаційна структура як 

результат організаційної діяльності.  
28. Модель бюрократичної організації М. Вебера. Характеристики “ідеальної бюрократії”. Сильні 

й слабкі сторони бюрократичної моделі організації.  
29. Департаменталізація. Групування працівників організації (за функціями; за продуктами; за 

територіальною ознакою; за споживачами).  
30. Делегування, відповідальність і повноваження. Типи повноважень: лінійні, штабні, 

функціональні. 
31. Механістичні (бюрократичні) організаційні структури управління. Їх переваги й недоліки. 
32. Органічні (адаптивні) організаційні структури управління. Їх переваги і недоліки. 
33. Методи вибору організаційних структур управління. 
34. Поняття мотивації. Взаємозв‘язок потреб, спонукань, цілей і дій працівника в моделі  процесу 

мотивації. 
35. Сутність змістового підходу до мотивації. Теорія “ієрархії потреб” А. Маслоу.  
36. Теорія потреб Д. Мак-Клеланда. Теорія “мотиваційної гігієни” Ф. Герцберга.  
37. Сутність процесного підходу до мотивації. Теорія сподівань В. Врума.  
38. Теорія справедливості С. Адамса. Модель Портера - Лоулера. 
39. Необхідність керування в організації. Поняття влади, впливу та лідерства. Форми влади та 

впливу . 
40. Класифікація підходів до розуміння лідерства. Поняття стилю керівництва та континууму 

стилів  керівництва. “Теорія Х“  і “Теорія Y” Д. Мак-Грегора. 
41. Авторитарно-ліберальний континуум стилів керівництва. Континуум стилів керівництва Р. 

Лайкерта.  
42. Двовимірне трактування стилів керівництва вченими університету  штату Огайо. Таблиця 

стилів керування  Р. Блейка та Дж. Моутон.  
43. Ситуаційна модель керування Ф. Фідлера. Модель “шлях-мета“  Т. Мітчела та Р. Хауса.  
44. Теорія життєвого циклу П. Херсі та К. Бланшара. Модель В. Врума та Ф. Йєттона прийняття 

рішення керівником. 
45. Поняття ”група“ в організації. Вплив групи на поведінку індивідуумів  в організації. Причини 

виникнення груп в організації. Стадії процесу формування груп в організації.  
46. Неформальні групи, їх характеристики. Управління неформальною групою. Модель групової 

поведінки Дж. Хоманса.  
47. Типи формальних груп: групи керівника;  робоча (цільова) група;  комітет (комісія). 

Особливості управління формальними групами організації.  
48. Поняття комунікації. Комунікація організації з її середовищем. Процес комунікації: основні 

етапи; основні елементи. Зворотний зв‘язок та “шум“  у процесі комунікації.  
49. Організаційні комунікації, перешкоди у них та шляхи вдосконалення. 
50. Міжособистісні комунікації. Методи комунікацій (усний; письмовий;  невербальний), їх 

переваги та недоліки. Бар‘єри (перешкоди) на шляху міжособистісних комунікацій.  
51. Міжрівневі комунікації: згори донизу; знизу нагору; горизонтальні; діагональні. Неформальні 

комунікації. Методи підвищення мистецтва спілкування. 
52. Поняття контролю та його місце у системі управління. Модель процесу контролю. 
53. Види управлінського контролю. Основні характеристики ефективної системи контролю. 

Дисфункціональний ефект  системи контролю. 
54. Системи управління запасами. 
55. Застосування сіткових графіків у плануванні. 
56. Графік Г. Ганта як інструмент контролю. 
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РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання рівня знань студентів проводиться за модульно-рейтинговою системою і 

включає поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль має на меті оцінити роботу 

студентів за всіма видами аудиторної роботи (лекції, практичні роботи/семінарські заняття) та 

відображає поточні навчальні досягнення студентів в освоєнні програмного матеріалу дисципліни. 

Підсумковий (семестровий) контроль є інтегрованою оцінкою засвоєння знань студентів у 

вигляді семестрового екзамену.  

При викладанні дисципліни використовуються такі методи контролю: 

- поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять/семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

Його інструментами є опитування, виступи на практичних роботах/семінарських заняттях, 

дискусії, обговорення і поточне експрес-тестування. 

- підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових результатів навчання 

і включає контроль у формі письмового екзамену. 

 

 

 

 

9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 

навчальної діяльності студентів 

 
 

Поточний та модульний 

контроль 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІНДЗ) 

ЕКЗАМЕН Заохочувальні 

бали (затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 

100 балів 

Семінарські, 

практичні, 

лабораторні 

заняття 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

50 балів 50 балів 
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9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 
 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 Б
а

л
и

 

р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а

л
ів

 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських, практичних, 

лабораторних заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

▪ студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання 

5 

▪ студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань 

4 

▪ студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань 

3 

▪ студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає 

його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань 

2 

▪ студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив 

окремі тестові завдання 

0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

▪ робота виконана  та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій у 

повному обсязі 
 

5 

▪ робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та 

методичних рекомендацій 
4 

▪ робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не 

захищена  
3 

▪ робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і 

методичних рекомендацій 
2 

▪ робота не здана або виконана частково, із значними порушеннями вимог і 

методичних рекомендацій 
0-1 
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3.  Залік по модулю, контрольна робота 

Критерії оцінювання  5 балів 

Кожен залік по модулю містить завдання 3-ьох рівнів складності. 
 

Перший рівень (завдання 1-5) – завдання із вибором відповіді – це 

теоретичні питання, які містять по п’ять варіантів відповідей, з яких одна є 

правильною. За кожне правильно виконане завдання студент одержує 0,4 

бала.  (максимально 5  0,4 = 2,0 бала).  

Другий рівень (завдання 6-9) – відкриті теоретичні питання, які 

передбачають необхідність вказати пропущений термін чи формулювання 

(завдання 6-8 по 0,5 бала) або навести потрібний перелік (завдання 9 – 0,5 

бала) (максимально 3  0,5 + 1  0,5 = 2,0 бала).  

Третій рівень (завдання 10-11) – описові теоретичні завдання. В цих 

завданнях треба навести базові визначення, що стосуються конкретного 

завдання, коротко викласти суть та/чи проаналізувати теоретичну сторону 

завдання, навести конкретні приклади, порівняння тощо. Оцінювання 

завдань третього рівня проводиться в межах до 0,5 бала за кожне завдання 

(максимально 2  0,5 = 1,0 бал) 
 

 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

▪ робота виконана  та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій, 

з поясненнями та висновками і в повному обсязі 
 

5 

▪ робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та 

методичних рекомендацій 
4 

▪ робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не 

захищена  
3 

▪ робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і 

методичних рекомендацій 
2 

▪ робота не здана 0 

5.  Екзамен 50 

Екзамен як форма підсумкового контролю є обов’язковим для всіх 

студентів.  

Екзаменаційний білет містить 18 завдань, завдання 3-ьох рівнів 

складності. 

Перший рівень (завдання 1-10) – завдання із вибором відповіді – це 

теоретичні питання, перші п’ять з яких містять по п’ять варіантів 

відповідей, з яких одна є правильною. За кожне правильно виконане 

завдання студент одержує 1,0 бал. Наступні п’ять питань мають по кілька 

правильних відповідей. За кожне правильно виконане завдання студент 

отримує 2,0 бали  (максимально 5  1,0 + 5  2,0 = 15,0 балів).  

Другий рівень (завдання 11-16) – відкриті теоретичні питання, які 

передбачають необхідність вказати пропущений термін чи формулювання 

(завдання 11-14 по 2,0 бали) або навести потрібний перелік (завдання 15-16 

по 3,5 бали) (максимально 4  2,0 + 2  3,5 = 15,0 балів).  

Третій рівень (завдання 17-18) – описові теоретичні завдання. В цих 

завданнях треба навести базові визначення, що стосуються конкретного 

завдання, коротко викласти суть та/чи проаналізувати теоретичну сторону 

завдання, навести конкретні приклади, порівняння тощо. Оцінювання 

завдань третього рівня проводиться за десятибальною системою 

(максимально 2  10,0 = 20,0 балів) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів. 

Оцінка одержана на екзамені є остаточною. 
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9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 

 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 

дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 

задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 

незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

Шкала підсумкового контролю використовується для виставлення екзаменаційних оцінок, 

диференційованих залікових оцінок, захистів звітів практики, захистів курсових робіт тощо. 

 

 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни  включає: 
▪ державні стандарти освіти; 
▪ навчальні та робочі навчальні плани; 
▪ програма навчальної дисципліни; 
▪ робоча програма; 
▪ опорні конспекти лекцій; 
▪ методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи; 
▪ тестові завдання для поточної перевірки знань під час семінарських та практичних занять; 
▪ індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ); 
▪ завдання для проведення модульного контролю; 
▪ завдання для підсумкового контролю (екзаменаційні білети); 
▪ законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 
▪ підручники і навчальні посібники. 
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РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 
 

ТЕМА 1. Поняття та сутність менеджменту об’єктів історико-культурної 

спадщини 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Диференціація зовнішнього та внутрішнього середовища 

організації  

2. Роль менеджера в організації в сучасних умовах 

Робота в малих групах 

▪ Особливості сучасних підходів у менеджменті 

▪ Історичні етапи розвитку менеджменту в Україні 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Сучасний стан та перспективи застосування менеджменту в 

діяльності організацій  

▪ Психологічні вимоги до менеджера 

2. Презентація ІНДЗ 

ТЕМА 2. Прийняття управлінських рішень щодо об’єктів історико-культурної 

спадщини  

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Людський та організаційний фактори в процесі прийняття 

рішень 

2. Переваги та недоліки використання кількісних методів 

прийняття рішень  

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Особливості побудови дерева рішень та вибір оптимального 

варіанта  

▪ Порівняльний аналіз інтуїтивних рішень та рішень, заснованих 

на міркуваннях 

2. Презентація ІНДЗ 

ТЕМА 3. Планування в процесі управління об’єктами історико-культурної спадщини 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Принципи і етапи процесу стратегічного планування 

2. Визначення стратегічних бізнес-одиниць 

Робота в малих групах ▪ Розробка варіантів застосування SWOT–аналізу при плануванні  

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Диференціація зовнішнього та внутрішнього аналізу при 

плануванні 

▪ Деталізація етапів процесу стратегічного планування 

▪ Інструменти реалізації стратегічного плану упрвління 

2. Презентація ІНДЗ 

ТЕМА 4. Організація як функція управління об’єктами історико-культурної спадщини 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Бюрократична модель організації 

2. Методи перепроектування робіт в організації 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Департаменталізація в організації 

▪ Механістичні організаційні структури управління 

▪ Дивізіон альні організаційні структури управління 

▪ Адаптивні організаційні структури управління 

▪ Методи подолання опору організаційним змінам 

1. Презентація ІНДЗ 
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ТЕМА 5. Мотивація як функція менеджменту об’єктів історико-культурної 

спадщини 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Змістові теорії мотивації 

2. Процесуальні теорії мотивації 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Переваги та недоліки змістових теорій мотивації 

▪ Переваги та недоліки процесуальних теорій мотивації 

2. Презентація ІНДЗ 

ТЕМА 6. Управлінський контроль за об’єктами історико-культурної спадщини 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Необхідність проведення ефективного управлінського контролю 

2. Поведінкові аспекти контролю 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Основні характеристики ефективного контролю 

▪ Методи здійснення контролю 

2. Презентація ІНДЗ 

ТЕМА 7. Комунікації в системі менеджменту об’єктів історико-культурної спадщини 

Робота в малих групах 
▪ Розгляд альтернативних методів комунікації 

▪ Неформальні комунікації 
 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації. 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

▪ Перешкоди на шляху до ефективної комунікації і засоби їх 

подолання 

▪ Між рівневі та горизонтальні комунікації 

2. Презентація ІНДЗ 

ТЕМА 8. Ефективність управління об’єктами історико-культурної спадщини 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Оцінка організаційної ефективності 

2. Ключові елементи системи оцінки ефективності 

управлінської діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19 

РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

▪ Сервер Верховної Ради України: 

http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України 

http://www.minfin.gov.ua/ 

▪ Державна фіскальна служба України 

http://www.sta.gov.ua/ 

▪ Державна митна служба України 

http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку  

http://www.ssmsc.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України 

http://www.ac-rada.gov.ua/ 

▪ Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua/ 

▪ Налоги и бухгалтерский учет: 

www.basa.tav.kharkov.ua/ 

▪ Інші 

▪ Програма навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма  навчальної дисципліни  

▪ Інтегрований навчально-атестаційний комплекс 

(підручник, автоматизована навчально-

атестаційна система на компакт-диску та 

Інтернет-портал) 

▪ Методичні рекомендації з вивчення тем  

▪ Плани семінарських занять та методичні 

рекомендації до їх проведення 

▪ Практикум для проведення практичних та 

лабораторних занять 

▪ Методичні рекомендації з виконання самостійної 

роботи студента (СРС) 

▪ Методичні рекомендації  до виконання 

індивідуальної роботи студента  

▪ Методичні рекомендації до виконання курсової 

роботи 

▪ Засоби діагностики знань студентів з навчальної 

дисципліни  

▪ інші 

 

 

 
РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 

 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми (розділ, 

тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 
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