НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Освітня програма «Менеджмент креативних індустрій»
Назва дисципліни
Рівень вищої
освіти
Спеціальність
Тип і назва
освітньої програми
Статус дисципліни
Мова викладання
Кількість ЄКТС
кредитів
Структура
дисципліни
(розподіл
за видами
та годинами
навчання)
Форма
підсумкового
контролю
Графік (терміни)
вивчення
дисципліни

Управління змінами
Перший (бакалаврський)
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Освітньо-професійна програма
Менеджмент креативних індустрій
Вибіркова
Українська
4 кредити
Лекції – _20_год.
Семінарські заняття – 18 год.
Практичні заняття – 18 год.
Модульний контроль – 8 год.
Самостійна робота – __56__ год.
Залік
2 курс 3 семестр
Загальні компетентності (ЗК):
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

Програмні
компетентності

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):
СК20. Здатність аналізувати економічні, екологічні, правові,
політичні, соціологічні, технологічні аспекти формування
ринку культури.
СК21. Здатність визначати стратегічні пріоритети та
аналізувати особливості місцевих, регіональних, національних
та глобальних стратегій соціокультурного розвитку та
креативних індустрій.
СК30. Здатність розробляти та впроваджувати сучасні форми
забезпечення соціокультурного партнерства в сфері креативних
індустрій.

Програмні
результати
навчання

Анотація (зміст)
дисципліни

Система
оцінювання

СК32.
Здатність
організовувати
роботу
з
різними
стейкхолдерами соціокультурної діяльності.
ПРН1.Визначати базові професійні поняття та використовувати
термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності.
ПРН4. Здійснювати практичну діяльність відповідно до чинного
законодавства.
ПРН9. Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію.
ПРН12. Формулювати, аргументувати професійні завдання.
ПРН13. Ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення
ПРН14. Оцінювати наслідки прийнятих організаційноуправлінських рішень.
ПРН17. Формувати професійні мережі, адвокації та лобіювати
інтереси проєкта/сектора (галузі).
Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями та набуття
практичних навичок з організації процесу управління змінами.
Основні завдання полягають у теоретичній і практичній
підготовці майбутніх фахівців з наступних питань: розуміння
сутності змін та природи їх виникнення; формування наукового
світогляду й знань із технологій та методів управління змінами
в організаціях; вивчення особливостей функціонування
організацій в умовах безперервних змін. Предметом вивчення
навчальної дисципліни є інтегрована сукупність управлінських
відносин у процесі управління індивідуальними, груповими та
організаційними змінами в організації.
Змістовий модуль №1.
«УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ»
1.1.Управління
розвитком
і
особливості
процесів
організаційних змін у сучасних умовах (2 год.)
1.2. Концепція і стратегія управління змінами (2 год.)
Змістовий модуль №2.
«КОМАНДНІ ЗМІНИ»
2.1. Особливості управління змінами на етапах життєвого циклу
підприємства (4 год.)
2.2. Командні зміни (2 год.)
Змістовий модуль №3.
«РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ»
3.1. Влада та стилі керівництва в управлінні змінами (2 год.)
3.2. Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми
управління опором змінам (2 год.)
Змістовий модуль №4.
«АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ»
4.1. Механізми адаптивного управління змінами: методологічні
підходи та організаційні рішення (4 год.)
4.2. Управління змінами у стратегічному розвитку організації (2
год.)
Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час семінарських, практичних занять

Якість
освітнього процесу

– 54 бали
(від 0 до 3 балів за кожне семінарське або практичне заняття).
2. Самостійна робота – 22 бали.
3. Модульний контроль – 8 балів (2 бали за кожний модуль).
3. Залік – 16 балів.
Шкала оцінювання:
За національною диференційованою шкалою – «відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно».
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63,
FХ 35-59, F 1-34.
Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики
доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату.

Сторінка курсу
на платформі
Google-classroom

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU4Nzg4NDI2ODg0?hl=uk
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