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Результати
навчання

Другий (магістерський)
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Освітньо-професійна програма:
Крос-культурний менеджмент
Вибіркова
Українська
4
Лекції – 14 годин
Практичні – 14 годин
Самостійна робота – 92 годин

Диференційований залік
1 рік (курс), 2 семестр
- проаналізувати стратегічні та інноваційні підходи до розвитку
соціокультурної сфери;
- розглянути інновації як інструмент підприємницької діяльності;
- опрацювати процес побудови профілю маркетингового середовища
інноваційних організацій;
- дослідити прогнозування перспектив стратегічної та інноваційної
діяльності на основі методів форсайту;
- опанувати процес комплексного оцінювання вартості бренду
інноваційної організації соціокультурної сфери.
ПР1.Відшуковувати, аналізувати та оцінювати інформацію, необхідну
для постановки і вирішення як професійних завдань так і
особистісного розвитку.
ПР5.Використовувати міждисциплінарний підхід до вирішення
складних задач і проблем соціокультурної діяльності.
ПР6.Аналізувати та оцінювати ризики, приймати ефективні рішення з
питань соціокультурної діяльності.
ПР8.Використовувати «модель 4к» для розв’язання задач і прийняття
рішень, ведення переговорів і наукових дискусій у сфері

Анотація (зміст)
дисципліни

Система
оцінювання

Якість освітнього
процесу

менеджменту соціокультурної діяльності.
ПР10.Здійснювати стратегічне, діагностичне, оперативне управління
соціокультурними інституціями і проєктами.
ПР12.Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати
їх практичні результати із застосуванням сучасних методів та
спеціалізованого програмного забезпечення.
ПР13. Розуміти комплексну природу, складність, логіку і
закономірності гібридних загроз.
ПР14. Виявляти, ідентифікувати, класифікувати гібридні загрози та
ефективно на них реагувати в міжгалузевій взаємодії.
ПР15. Створювати сприятливе культурно-мистецьке середовище з
адаптивними крос-культурними, соціокультурними практиками та
дієвою системою реагування на гібридні виклики.
Змістовий модуль № 1.
«ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ»
1.1. Моделі культурних трансформацій (2 год.)
1.2. Інноваційні підходи до сучасних соціокультурних практик (2
год.)
Змістовий модуль № 2.
«ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ
СФЕРИ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА»
2.1. Сутність та складові інноваційних процесів. Стимулюючі та
дестимулюючі фактори інноваційної діяльності (2 год.)
2.2. Маркетингове середовище. Організація маркетингових
досліджень в інноваційній сфері (2 год.)
2.3. Концепція системи оцінки ризиків STAR. Методика побудови
карти ризиків в інноваційній діяльності. Стратегії невілювання
ризиків в інноваційному підприємництві (2 год.)
Змістовий модуль № 3.
«КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ
ІННОВАЦІЙ
У
СУЧАСНОМУ
КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»
3.1. Основні етапи розробки бренду. Визначення стратегії бренду.
Створення успішного бренду у світовій соціокультурній практиці
(2 год.)
3.2. Бенчмаркінг, фандрайзинг, фандрайзинговий проєкт. Джерела
фінансування фандрайзингових проєктів. (2 год.)
Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 42 бали (від 0 до 6
балів за кожне практичне).
2. Самостійна робота – 42 бали (від 0 до 6 балів за кожне практичне).
3. Диференційований 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 3559, F 1-34.
Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики
доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату.
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