




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування у студентів компетентностей, які дозволять їм 
розуміти цілі, напрямки та інструменти формування лідерства і лідерського стилю у 
відповідності до вимог сучасності, дозволять їм розуміти найсучасніших теорій та 
практик лідерства і організаційної роботи, забезпечити вміння вибирати і 
застосовувати відповідний до контексту лідерський стиль, формування здатності 
організовувати і управляти діяльністю закладів та підрозділів в сфері ККІ та культури, 
організовувати і впроваджувати особисті, командні і організаційні програми розвитку 
лідерства, використовувати отримані  знання і навички  в майбутній професійній 
діяльності в сфері культурно-креативних індустрій. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

До початку вивчення цього курсу студенти мають знати: основні 
характеристики сучасного культурного процесу і контексту;  особливості 
функціонування культурно-креативних індустрій в країні та за кордоном,  загальні 
риси діяльності організацій та установ у сфері культурно-креативних індустрій, основи 
ділової етики в системі організаційної культури.  

Студент повинен вміти: збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів 
та явищ лідерства в сфері культури, організаційної поведінки та психології; володіти 
навичками наукового дослідження та управління інформацією, використання 
іншомовних фахових інформаційних джерел з питань лідерства, організаційної 
психології, етики, сталого розвитку та гендерних досліджень. 

3. Анотація навчальної дисципліни: «Лідерство в культурно-креативних 
індустріях» належить до переліку вибіркових дисциплін. Дисципліна знайомить 
студентів з невід’ємною частиною культури організацій, вписаної в більш широкий 
культурний контекст. Сьогодні лідерство розглядається як ключовий елемент 
особистісної, командної і організаційної ефективності. Навчальний курс покликаний 
сформувати у студентів цілісне розуміння теорії лідерства і її безпосереднього зв’язку з 
діловою практикою в сфері культурно-креативних індустрій; критичне розуміння того, 
як культурні, структурні, економічні контексти впливають на агентів лідерства і їх 
лідерський стиль. 

4. Завдання (навчальні цілі) – виховати у студентів здатність до формування 
ефективного підходу до лідерства шляхом оцінки динаміки ситуацій і застосування 
його у відповідності до організаційної стратегії; здатність для розвитку практичних, 
етично обґрунтованих лідерських навичок у сфері культурно-креативних індустрій, 
дослідницькій роботі, викладанні; здатність організовувати й управляти діяльністю 
закладів культури та відповідними структурними підрозділами підприємств і установ, 
в тому числі, мати навички вироблення та ухвалення рішень з управління у 
непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах; навички організації та 
керівництва власним професійним та лідерським розвитком, професійним та 
менеджерським розвитком осіб та груп у галузі культури. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних 

компетентностей: 

ЗК 4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ФК 3. Здатність виявляти культурні потреби суспільства та його окремих груп та визначати 

шляхи їх задоволення, забезпечувати культурні права і свободи людини. 

ФК 4. Усвідомлення соціальної та етичної місії культуролога, а також можливостей та 

особливостей практичного використання культурологічного знання. 

ФК 5. Здатність до ефективної взаємодії з представниками інших професій, а також до 

залучення до розв’язання проблем культури представників громадськості. 



ФК 8. Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво закладами культури, а 

також відповідними структурними підрозділами підприємств і установ, враховуючи 

економічні, законодавчі й етичні аспекти. 

 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумков

ій оцінці з 

дисциплін

и 

К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
теорії лідерства і їх безпосередній 

зв’язок з діловою практикою в 

сфері культурно-креативних 

індустрій 

лекції контрольна 
робота  

20 

1

1.2 
знати як культурні, структурні, 

економічні контексти впливають 
на агентів лідерства і їх 
лідерський стиль 

лекції контрольна 

робота,  

20 

 Вміти:    
1

2.1 
формувати ефективний підхід до 
лідерства шляхом оцінки 
динаміки ситуацій і 
застосовувати його у 
відповідності до організаційної 

стратегії 

лекції, самостійна 
робота 

контрольна 

робота, кейс 

10 

1

2.2 
розвивати практичні, етично 
обґрунтовані лідерські навички у 

сфері культурно-креативних 
індустрій, дослідницькій роботі, 
викладанні 

лекції, самостійна 
робота 

контрольна 
робота, кейс 

10 

 комунікація:    

3

3.1 

організовувати й управляти 
діяльністю закладів культури та 
відповідними структурними 

підрозділами підприємств і 
установ 

самостійна робота кейс, аналіз 10 

3

3.2 

мати навички вироблення та 
ухвалення рішень з управління у 
непередбачуваних робочих та/або 
навчальних контекстах 

самостійна робота кейс, аналіз 10 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

навички організації та 
керівництва власним 
професійним та лідерським 

самостійна робота кейс, аналіз 10 



розвитком 

4

4.2 

навички організації та 
керівництва професійним та 
менеджерським розвитком осіб та 

груп у галузі культури. 

самостійна робота кейс, аналіз 10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

2
.1

 

2
.2

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 4. Популяризувати професію культуролога, 

дотримуючись етичних принципів.  

+

+ 
 

+
+ 

+
+ 

    

ПРН 5. Організовувати та підтримувати комунікації з 

органами влади, науково-дослідними установами, 

інформаційно-аналітичними службами, засобами 

масової інформації з питань культури. 

 
+

+ 
  

+
+ 

  + 

ПРН 8. Приймати ефективні рішення щодо розв’язання 

складних задач і практичних проблем культурного 

розвитку суспільства. 

    
+

+ 
+

+ 
+

+ 
+

+ 

ПРН 9. Організовувати й управляти діяльністю закладів 

культури та відповідними структурними підрозділами 

підприємств і установ. 

    
+

+ 
+

+ 
  

ПРН 10. Мати навички вироблення та ухвалення 

рішень з управління закладами та установами культури 

чи відповідними структурними підрозділами у 

непередбачуваних робочих та/або навчальних 

контекстах 

    
+

+ 
+

+ 
  

ПРН 11. Мати навички організації та керівництва 

професійним розвитком осіб та груп у галузі культури. 
      

+
+ 

+
+ 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.2), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.2); (комунікація 3.1-3.2); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Самостійна робота: «Підготовка власного кейсу, спрямованого на вироблення 

практичних навичок управлінської і лідерської діяльності»): РН 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2 – 24/ 40 балів 

2. Самостійна робота: «Аналіз лідерського стилю в конкретному культурному 

контексті та вироблення рекомендацій для розвитку»: РН: 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 24 / 40 

балів. 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 



матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за самостійну роботу («Підготовка власного кейсу, спрямованого на вироблення 

практичних навичок управлінської і лідерської діяльності» та «Аналіз лідерського стилю в 

конкретному культурному контексті та вироблення рекомендацій для його розвитку»). Всі 

види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2  – 12 / 20 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

 



 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Самостійна 

робота 

Самостійна робота №1: 
«Підготовка власного 
кейсу, спрямованого на 
вироблення практичних 
навичок управлінської і 
лідерської діяльності» 

«24» х 1 = 24 «40» х 1 = 40 

Cамостійна робота №2: 
«Аналіз лідерського стилю в 

конкретному культурному 

контексті та вироблення 

рекомендацій для його 

розвитку»: 

«24» х 1 = 24 «40» х 1 = 40 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Самостійна робота: 

Самостійна робота №1 «Підготовка власного кейсу, спрямованого на 

вироблення практичних навичок управлінської і лідерської діяльності» та 

№2 «Аналіз лідерського стилю в конкретному культурному контексті та 

вироблення рекомендацій для розвитку»: 

40-35 балів – високий рівень підготовки (наявна чітка логіка у дослідженні 

поставленого завдання; використовуються актуальні відомості; здійснені 

висновки мають перспективи для удосконалення аналізу і розвитку лідерських 

компетенцій); 

34-20 балів – достатній рівень підготовки (наявна чітка логіка у дослідженні 

поставленого завдання; використовуються актуальні відомості; здійснені 

висновки не мають практичної значущості); 

19-10 балів – середній рівень підготовки (усі наявні пункти дослідження 

прописані без необхідної чіткості й конкретики); 

9-0 балів – низький рівень підготовки (відсутня чітка структура дослідження). 

2. Підсумкова контрольна робота: 

20-18 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 



17-14 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову 

літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження 

/ письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

13-12 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 

глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на 

необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Самостійна робота 

1.  
Предметне поле та завдання досліджень 
лідерства у сфері ККІ 

2 4 

2.  
Розуміння традиційних та сучасних - 
постгероічних підходів до лідерства 2 4 

3.  

Сутність управлінського, стратегічного та 
візіонерського лідерства. Самостійна 
робота №1: «Підготовка власного кейсу, 
спрямованого на вироблення 
практичних навичок управлінської і 
лідерської діяльності» 

2 16 

4.  

Особливості лідерської поведінки в 
проектах та культурно-креативних 
індустріях, в низькоавторитарних 
середовищах 

2 4 

5.  

Лідерство в умовах крос-культурного 
контексту. Теорії культурних змін Гірта 
Хофстеде та проекту Глоуб. Навички 
кроскультурної комунікації. 

4 4 

6.  

Лідерство і гендерна проблематика. 
Гендерний баланс: моральні, інклюзивні 
та бізнес засновки. Андрогінне лідерство і 
його перспективи в сфері ККІ  в Україні і 
світі. 

4 4 

7.  
Етична і законна поведінка в лідерстві, 
правила прийняття моральних рішень. 

2 4 

8.  

Концепція сталого розвитку та роль 
культури в ньому. Цілі сталого розвитку 
ООН та національна програма сталого 
розвитку. ККІ як піонери сталого розвитку 
в Україні: можливості і обмеження. 

4 4 

9.  

Розвиток лідерства: організаційні, 
командні і особисті програми розвитку: 
створення, імплементація, практичні 
наслідки. Кризи та перспективи 
лідерського розвитку. 

2 4 

10.  

Самостійна робота №2: «Аналіз 
лідерського стилю в конкретному 
культурному контексті та вироблення 
рекомендацій для розвитку»: 
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11.  Підсумкова  контрольна  робота  2  

 ВСЬОГО 26 64 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції  – 26 год. 
Самостійна робота - 64 год. 
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