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Назва курсу Менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра філософії мистецтв 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 028 Менеджмент соціокультурної 

спадщини 

Викладачі курсу Герасименко Олена Вікторівна – доцент кафедри філософії 

мистецтв, кандидат економічних наук 

Контактна інформація 

викладачів 

http://kultart.lnu.edu.ua/employee/herasymenko-olena-viktorivna, м. 

Львів 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Для прикладу: 

щосереди, 10.10-11.30 год. (вул. Валова, 18, ауд. 14)  

Також можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати на 

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс 

 

 

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв теоретичні 

знання і практичні навички технології менеджменту стосовно 

особливостей професійної діяльності в галузі управління історико-

культурною спадщиною, її охорони та ефективного використання, 

аналіз правової бази та інтеграції українських установ у світовий 

культурний простір. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини» 

є вибірковою дисципліною зі спеціальності 028 Менеджмент 

соціокультурної діяльності для освітньої програми «Менеджмент 

соціокультурної діяльності», другого (магістерського) рівня освіти, 

яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу 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.  

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. 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  
1. Конституція України. Затверджена ВР України 28.06.1996 р. // 
Відомості ВР України. – 1996. – №30. 
2. Господарський Кодекс України. – К., Парламентське 
видавництво, 2003.  

3. Про культуру : Закон України від 14.12.2010 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2011. – № 24. – Ст. 169. 



4. Про музеї та музейну справу : Закон України від 29.06. 1995 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 25. – Ст. 191. 

5. Про охорону культурної спадщина : Закон України від 08.06.2000 

р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – Ст. 333. 
6. Засади діяльності пам‘яткоохоронних організацій // 
Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань : зб. док. / 
редкол.: Ю. П. Богуцький, М. І. Яковлєв, М. М. Яковина та ін. ; Ін-т 
культурології Акад. мистецтв України. – К., 2009. – С. 362–408. 
7. Збірник нормативно-правових актів з питань вивезення, ввезення 
та повернення культурних цінностей (станом на 01 грудня 2006 
року) / упоряд.: О. В. Юрченко-Микита, Ю. О. Приходнюк ; Держ. 
Служба контролю за переміщенням культ. цінностей через держ. 
кордон України. – К. : АРТЛІТ, 2006. – 319 с. 
8. Акер Д. Стратегическое рыночное управление / Д. Акер. Пер. с 
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внутрішньому і міжнародному праві / В. Акуленко // Пам’ятки 

України : Історія та культура. – 2003. – № 4. – С. 52–61. 
10. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб.: 
Питер Ком, 2002. – 416 с. 
Додаткова література 

11. Базелюк В. Видовий та безпосередній об’єкти знищення, 

руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної 

спадщини та самовільного проведення пошукових робіт на 

археологічній пам’ятці / В. Базелюк // Вісник прокуратури. – 2010. 

– № 9. – C. 71–77. 

12. Базелюк В. Особливості об’єктивної сторони злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 298 КК України (Незаконне проведення 

археологічних розвідок, розкопок, інших земляних чи підводних 

робіт на об’єкті археологічної спадщини) / В. Базелюк // Вісник 

прокуратури. – 2011. – № 8. – C. 85–91. 
13. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / К. Боумэн. – 
М.: Банки и биржи; Издат. об-ние «ЮНИТИ», 2003. – 153 с. 
14. Виханский О. С. Стратегическое управление / О. С. Виханский. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарика, 2005. – 296 с. 
15. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. 
Графічне моделювання / В.Г. Герасимчук. – К.: КНЕУ, 2006. – 360 
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вісник України. – 2004. – № 19. – C. 52–60. 
17. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ 
эффективности инвестиций / А.Б. Идрисов, С.В. Картышев, А.В. 
Постников. – М.: ИИД «ФИЛИНЪ», 2006. – 272 с. 
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Тривалість курсу 120 год.  

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 3 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 72 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

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. 

Ключові слова Історико-культурна спадщина, комунікація, збереженя, охорона, 

фінансування. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

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

культурної спадщини. 

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

культурної спадщини. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index
http://www.liga.net/
http://www.nau.kiev.ua/


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. 

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру, 

усний 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

гуманітарних дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату музеєзнавства, пам’яткознавства, джерелознавства, 

архівознавства, культурології.  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, проблемна лекція, колаборативне навчання (форми – 

групові проекти, тьюторство, кейс-метод, дискусія 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм 

і операційних систем, доступу до мережі Інтранет, проектора, 

ноутбука. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

30; 

• модулі: 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

 • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно 

від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі 

лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти не 

зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в 

освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, 

яких немає серед рекомендованих. 



 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до заліку. 1. 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. 



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. 
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

СХЕМА КУРСУ 
 
Тиж. 

/ дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій-

на, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконан

ня 

1 / 

06.09

.2019 

/ 2 

год 

Тема 1. Поняття та 

сутність менедж-

менту об’єктів істо-

рико-культурної 

спадщини. 

1.Менеджмент 

об’єктів історико-

культурної спадщини 

як система наукових 

знань і мистецтво.  

2. Сфери менеджменту 

об’єктів історико-

культурної спадщини: 

3.Сучасні напрямки 

розвитку науки 

управління. 

лекція Про культуру: Закон 

України від 14.12.2010 р. 

// Відомості Верховної 

Ради України. – 2011. – 

№ 24. – Ст. 169. 

Про музеї та музейну 

справу : Закон України 

від 29.06. 1995 р. // 

Відомості Верховної 

Ради України. – 1995. – 

№ 25. – Ст. 191. 

Про охорону культурної 

спадщина : Закон 

України від 08.06.2000 р. 

// Відомості Верховної 

Ради України. – 2000. – 

№ 39. – Ст. 333. 
Герасимчук В. Г. Стра-
тегічне управління 
підприємством. Графічне 
моделювання / В.Г. 
Герасимчук. – К.: КНЕУ, 
2006. – 360 с. 
Кириченко О. Менед-
жмент зовнішньо-
економічної діяльності / 
О. Кириченко, I. Ковас, 

  



А. Ятченко. – К.: 
Фінансист, 2004. – 548 с. 

 

2 / 

10.09

.2019 

/ 2 

год. 

Визначити основні 

тенденції в сучасному 

менеджменті 

історико-культурної 

спадщини. 

практич-

не заняття 

   

3 / 

20.09

.2019 

/ 2 

год 

Тема 2. Прийняття 

управлінських рі-

шень щодо об’єктів 

історико-культурної 

спадщини. 

1.Розширене і вузьке 

поняття прийняття 

рішень.  

2.Моделі теорії 

прийняття рішень. 

3.Етапи раціональної 

технології: діагноз 

проблеми; 

4.Класифікація мето-

дів обґрунтування уп-

равлінських рішень.  

лекція Идрисов А.Б. 
Стратегическое 
планирование и анализ 
эффективности 
инвестиций / А.Б. 
Идрисов, С.В. Картышев, 
А.В. Постников. – М.: 
ИИД «ФИЛИНЪ», 2006. 
– 272 с. 
Круглов М. И. Страте-
гическое управление 
компанией / Круглов 
М.И.. – М.: Русская 
Деловая Литература, 
2005. – 768 с. 

Міщенко М. 
Пам’ятки – об’єкти 
культурної спадщини як 
предмет злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 298 
КК України / М. Міщенко 
// Право України. – 2010. 
– № 7. – C. 204–209. 

Вивчення 

практичног

о досвіду 

львівських 

пиватних і 

державних 

інституцій 

у прийнятті 

управлінсь

ких рішень. 

Відвідання 

видавництв

, музеїв, 

продюсерс

ьких 

центів. 

(10 год) 

20.09.20

19–

19.11.20

19 

4 / 

24.09

.2019 

/ 2 

год. 

Розкрити основні 

поняття, 

охарактеризувати 

методи управління  

. 

практич-

не заняття 

   

5 / 

04.10

.2019 

/ 2 

год. 

Тема 3. Планування 

в процесі управління 

об’єктами історико-

культурної 

спадщини. 

1.Поняття планування. 

2.Етапи процесу 

планування:  

3.Типи планів в 

організації. 

4.Ситуаційні фактори 

планування  

 

лекція Менеджмент: Пратиче-
ские ситуации, деловые 
игры, упражнения. – СПб 
: Питер, 2000. – 144 с. 
Круглов М.И. 

Стратегическое управ-
ление компанией / 
Круглов М.И.. – М.: 
Русская Деловая 
Литература, 2005. – 768 с. 
Стратегия и тактика 

антикризисного управ-
ления фирмой / Под ред. 
А.П. Градова и Б.И. 
Кузина. – СПб.: Спец. 
лит., 2006. – 510 с. 
Файоль А. Управління – 
це наука і мистецтво / А. 
Файоль, Г. Емерсон, Ф. 

Вивчення 

досвіду 

планування 

діяльності 

львівських 

установ. Їх 

відвідання 

(8 год.) 

 



Тейлор, Г. Форд. – М.: 
Республика, 1992. – 351 с. 

6 / 

08.10

.2019 

/ 2 

год. 

Скласти план 

збереження 

конкретних об’єктів 

історико-культурної 

спадщини. 

групова 

робота 

   

7 / 

18.10

.2019 

/ 2 

год. 

Тема 4. Організація 

як функція управ-

ління об’єктами істо-

рико-культурної 

спадщини. 

1.Поняття 

організаційної 

діяльності.  

2.Складові 

організаційної 

діяльності.  

3.Механізми 

координації.  

4.Модель процесу 

організаційних змін Л. 

Грейнера.  

лекція Міщенко А.П. 
Стратегічне управління / 
А.П. Міщенко. – К.: ЦУЛ, 
2004. – 336 с. 

Файоль А. Управління – 
це наука і мистецтво / А. 
Файоль, Г. Емерсон, Ф. 
Тейлор, Г. Форд. – М.: 
Республика, 1992. – 351 с. 
Фатхутдинов Р.А. Конку-
рентоспособность орга-
низации / Р.А. Фатхут-
динов. – М.: Инфра, 2004. 
– 456с. 
Фатхутдинов Р.А. Стра-
тегический менеджмент / 
Р.А. Фатхутдинов. – М.: 
Дело, 2001. – 448 с. 

  

8 / 

22.10

.2019 

/ 2 

год. 

Пояснити на 

конкретних прикладах 

особливості 

координації дій під час 

пілготовки і реалізції 

проектів. 

Групова 

робота 

 На 

прикладі 

певного 

проекту 

скоординув

ати дії його 

учасників 

(рольова 

ситуація) 

 

9 / 

01.11

.2019 

/ 2 

год. 

Тема 5. Мотивація як 

функція менедж-

менту об’єктів істо-

рико-культурної 

спадщини. 

1.Організація як 

соціальна система. 

2.Значення людського 

фактора в управлінні. 

3.Взаємозв'язок 

потреб, спонукань, 

цілей і дій працівника 

в моделі процесу 

мотивації. 

4.Теорія “ієрархії 

потреб” А. Маслоу. 

5.Теорія ERG K. 

Альдерфера.  

6.Теорія потреб Д. 

Мак-Клеланда.  

лекція Круглов М. И. 
Стратегическое управ-
ление компанией / 
Круглов М.И.. – М.: 
Русская Деловая 
Литература, 2005. – 768 с. 
Культурна спадщина 
України. Правові засади 
збереження, відтворення 
та охорони культурно-
історичного середовища : 
зб. офіц. док. / упоряд. В. 
І. Фрич ; відп. ред. М. В. 
Гарник ; Генеральна 
прокуратура України. – 
К. : Істина, 2002. – 336 с. 
Правова охорона 
культурної спадщини. – 
К. : Інтерграфік, 2004. – 
320 с. 
Правова охорона 
культурної спадщини. 

  



7.Теорія 

“мотиваційної гігієни” 

Ф. Герцберга. 

Нормативна база. – К. : 
ХІК, 2006. – 576 с. 
Хміль Ф.І. Менеджмент / 
Ф.І. Хміль. – К.: Вища 
школа, 2005. – 357 с. 
Шаповал М. І. Менедж-

мент якості / М.І. 
Шаповал. – К.: Т-во 
«Знання», 2003. – 475 с. 

 

10 / 

05.11

.2019 

/ 2 

год. 

Охарактеризувати і 

зіставити 

мотиваційних теорій 

закордонних 

дослідників. 

практич-

не заняття 

   

11 / 

15.11

.2019 

/ 2 

год. 

Тема 6. Управлінсь-

кий контроль за 

об’єктами історико-

культ. спадщини. 

1.Поняття контролю 

та його місце у системі 

управління.  

2.Етапи процесу 

контролю.  

2. Види управлінсь-

кого контролю. 

3.Основні 

характеристики 

ефективної системи 

контролю.  

4.Розробка бюджетів. 

5.Метод оцінки та 

перегляду планів 

(PERT).  

6.Методи оцінки 

виконання. 

лекція Засади діяльності 

пам‘яткоохоронних 

організацій // 

Пам’яткознавство: 

правова охорона 

культурних надбань : зб. 

док. / редкол.: Ю. П. 

Богуцький, М. І. Яковлєв, 

М. М. Яковина та ін. ; Ін-

т культурології Акад. 

мистецтв України. – К., 

2009. – С. 362–408. 
Акер Д. Стратегическое 
рыночное управление / Д. 
Акер. Пер. с англ.; под 
ред. Ю. Н. Каптурев-
ского. – СПб.: Питер, 
2002. – 544 с. 
Ансофф И. Новая 
корпоративная стратегия 
/ И. Ансофф. – СПб.: 
Питер Ком, 2002. – 416 с. 

Аналіз 

типових 

помилок у 

контролі 

підприємст

вом  

(2 год) 

19.11.20

19–

03.12.20

19 

12 / 

19.11

.2019 

/ 2 

год. 

Оцінити виконання 

різних проектів. 

практич-

не заняття 

   

13 / 

29.11

.2019 

/ 2 

год. 

Тема 7. Комунікації в 

системі менеджменту 

об’єктів історико-ку-

льтурної спадщини. 

1.Поняття комунікації 

та її роль у системі 

управління.  

2.Процес комунікації: 

модель; основні етапи  

основні елементи. 

3.Міжособистісні 

комунікації. 

лекція Зражевська Н. І. 

Комунікаційні 

технології: лекції / Н. І. 

Зражевська. — Черкаси: 

Брама-Україна, 2010. — 

224 с 

Любченко Н. Л. Система 

комунікаційного 

менеджменту 

підприємства. – Режим 

доступу: www.irbis-

nbuv.gov.ua › cgi-bin › 

Пошуки 

шляхів 

підвищен-

ня 

культури 

ділової 

комунікації

. 

(2 год) 

29.11.20

19–

03.12.20

19 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjM7vXW8dnlAhVC1qYKHe7SDLYQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Finek_2013_10_8.pdf&usg=AOvVaw0YbkVwbv0-2upOPq08VRpB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjM7vXW8dnlAhVC1qYKHe7SDLYQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Finek_2013_10_8.pdf&usg=AOvVaw0YbkVwbv0-2upOPq08VRpB


4.Міжрівневі комуні-

кації:  

5.Формальні та нефор-

мальні комунікації.  

6.Стратегії підви-

щення ефективності 

комунікацій. 

 

irbis_nbuv › cgiirbis_64 › 

inek_2013. 

Шпак Н. О. 

Комунікаційний 

менеджмент: сутність та  

розвиток. – Режим 

доступу: 

http://www.economy.in.ua

/pdf/2_2010/10.pdf 

 

14 / 

03.12

.2019 

/ 2 

год. 

Визначити види 

перешкод до 

ефективної кому-

нікації. 

практич-

не заняття 

   

15 / 

13.12

.2019 

/ 2 

год. 

Тема 8. Ефективність 

управління об’єк-

тами історико-

культурної спад-

щини. 
1. Шляхи  підвищення 

ефективності управління 

об’єктами історико-

культурної спадщини.  

2. Напрями  до вивчення 

організаційної 

ефективності. 

3. Оцінка організаційної 

ефективності.  

4.Підходи до визна-

чення ефективності 

управління. 

5.Ключові елементи 

системи оцінки 

ефективності управ-

лінської діяльності. 

лекція Державнеуправління : 

підручник : у 2 т. / Нац. 

акад. держ. упр. приПре-

зидентовіУкраїни ; ред. 

кол. : Ю. В. Ковбасюк 

(голова), К. О. Ващенко 

(заст.голови), Ю. П. 

Сурмін (заст. голови) 

[таін.]. – К.; Дніпро-

петровськ : НАДУ,2012. 

– Т. 1. – 564 с. 

Сороко В. М. 

Результативність та ефе-

ктивність державного 

управління і місцевого 

самоврядування : навч. 

посіб. / В. М. Сороко. – 

К. :НАДУ, 2012. – 260 с. 
Зеленська М. О. 

Ефективність управління 

потенціалом 

підприємства. – Режим 

доступу: 

http://www.economy.in.ua

/pdf/9_2011/24.pdf 

Пілецька С., Коритько Т. 

Ефективність управління 

підприємством: підходи 

та методи щодо їх оцінки. 

– Режим доступу: 

http://psae-

jrnl.nau.in.ua/journal/5_67

_2018_ukr/17.pdf.   

Виконання 

ділових 

ігор 

(2 год) 

13.12.20

19–

17.12.20

19 

16 / 

17.12

.2019 

/ 2 

год. 

Проаналізувати і 

застосувати різні 

підходи до визначення 

ефективності 

управління в уявно 

модельованій ситуації. 

групова 

робота 

   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjM7vXW8dnlAhVC1qYKHe7SDLYQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Finek_2013_10_8.pdf&usg=AOvVaw0YbkVwbv0-2upOPq08VRpB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjM7vXW8dnlAhVC1qYKHe7SDLYQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Finek_2013_10_8.pdf&usg=AOvVaw0YbkVwbv0-2upOPq08VRpB
http://www.economy.in.ua/pdf/2_2010/10.pdf
http://www.economy.in.ua/pdf/2_2010/10.pdf
http://www.economy.in.ua/pdf/9_2011/24.pdf
http://www.economy.in.ua/pdf/9_2011/24.pdf

