
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 028 МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 02 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ»

ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ БАКАЛАВР З МЕНЕДЖЕМЕНТУ 
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою Державного університету
економіки і технологій
протокол від «26» травня 2022 р. №14

Державного університету 
'ологій

А. ШАЙКАН
2022 р.

в дію наказом 
6» травня 2022 р. № 72

м. Кривий Ріг

2022 р.



ПЕРЕДМОВА

Динамічний та інноваційний розвиток суспільства та його цифровізація 
зумовлюють зміни потреб на ринку праці та інтенсифікують розвиток 
креативних індустрій, які у структурі економічних систем та ринку і займають 
усе більш вагоме місце. Такі тенденції зумовлюють необхідність закладів вищої 
освіти забезпечувати попит на ринку праці пропозицією інноваційних освітніх 
продуктів, які з одного боку відповідають умовам розвитку ринку, а з іншого -  
модернізують зміст та якість підготовки фахівців, здатних рухати і розвивати 
підсистему креативної економіки в умовах цифрового суспільства.

Державний університет економіки і технологій (далі - Університет) має 
значний досвід освітньої діяльності у соціокультурній сфері, попри відсутність 
ліцензії на відповідні спеціальності, оскільки тривалий час орієнтованість 
освітньої діяльності виключно на економіко-технологічні спеціальності жодним 
чином не заперечувала поступове «перетікання» випускників економічного, 
юридичного та технологічного профілю у структури креативної індустрії. 
Багато випускників минулих років знайшли своє професійне призначення саме 
у соціокультурній сфері, індустрії розваг, подієвому менеджменті та шоу- 
бізнесі. Тривалі спостереження та вивчення цих процесів зумовили 
необхідність адекватного реагування на потреби ринку праці, уточнення та 
коригуванні освітньої діяльності, що призвело до необхідності створення 
освітніх програм, пов’язаних із креативними індустріями. Тому логічним 
вдається започаткування освітньої діяльності у сфері менеджменту креативних 
індустрій зі спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності.

Галузь знань 02 Культура і мистецтво розвивається надзвичайно 
інтенсивно, акумулює значний фінансовий та інтелектуальний потенціал, а 
тому потребує кадрового забезпечення управлінськими кадрами. Все це 
зумовило необхідність розширення зміст освітніх послуг, що надаються в 
Університеті за рахунок спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності.

Університет було створено у 2020 році на основі об'єднання 
Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Г етьмана» та 
Криворізького металургійного інституту Національної металургійної академії 
України. Протягом багатьох років випускники Криворізького економічного 
інституту різних спеціальностей реалізовували свій освітній, інтелектуальний, 
творчий та професійний потенціал у соціокультурній сфері, зокрема й у є у є п і -  

менеджменті, шоу-бізнесі, культурно-мистецькій діяльності тощо. Це свідчить 
про створення у закладі вищої освіти такого унікального поєднання 
економічної, технологічної освіти із творчо-мистецьким середовищем, яке 
розкриває значний потенціал випускників багатьох спеціальностей саме у 
соціокультурній сфері. Осередком такого середовища є Центр студентської



творчості, який багато років поспіль актуалізує творчі здібності здобувачів 
вищої освіти, прищеплює їм художні та естетичні смаки, розвиває та просуває 
внутрішній творчий потенціал, створює умови для застосування професійних 
кваліфікацій економістів, юристів та менеджерів у соціокультурній сфері.

Серед випускників різних спеціальностей Університету минулих років 
такі відомі діячі шоу-бізнесу та сфери творчих комунікацій як:

Володимир Зеленський (колишній керівник студії «Квартал 95», 
продюсер, режисер, сценарист); Олена Кравець (акторка студії «Квартал 95», 
керівник творчого проєкту «Жіночий квартал»); Денис Манжосов, Юрій 
Корявченков, Анатолій Яцечко (шоумен, ведучий ТРК «Україна»), Роман 
Малик (телеведучій, івентор).

Започаткування освітньої програми «Менеджмент креативних індустрій» 
з підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої 
освіти в Університеті є цілком природнім прагненням Університету 
використовувати досвід зовнішніх стейкхолдерів для розвитку освітньої 
діяльності, удосконалення якості освіти, розширення освітніх послуг для 
здобувачів освіти, яке базується на успішних практиках випускників закладу 
минулих років.

У той же час вивчення професійних траєкторій випускників минулих 
років не є формальним продовженням такого досвіду в якісно нових умовах. 
Особливістю освітньої діяльності Університету у цій галузі є:

- залучення до групи забезпечення освітньої програми випускників 
минулих років, які вже успішно працюють у сфері управління 
соціокультурними проєктами,

- узагальнення креативного досвіду підготовки фахівців цієї сфери у 
інших університетах України та закордону, і насичення змісту освітньої 
програми новими методичними підходами до процесу формування загальних та 
фахових компетентностей випускників;

- поглиблення технологічної складової освітнього процесу в рамках даної 
спеціальності за рахунок посилення вивчення інформаційно-технологічних 
освітніх компонент на основі діджиталізації процесів управління 
соціокультурною сферою. Це можливо на основі інтеграції та раціонального 
використання потенціалу багатьох структурних підрозділів Університету, у 
першу чергу, факультету інформаційних технологій;

- удосконалення складових практичної підготовки здобувачів вищої 
освіти на основі проведення наскрізної практики здобувачів протягом усіх 
чотирьох років навчання на освітній програмі та збільшення питомої ваги 
практичної підготовки у загальному обсязі освітньої програми;

- реалізація зв'язків із потенційними роботодавцями випускників 
освітньої програми як її зовнішніми стейкхолдерами для упровадження



елементів дуальної освіти та гарантованого подальшого працевлаштування 
випускників;

- розвиток у випускників освітньої програми національної свідомості та 
поваги до унікальної самобутньої культурної спадщини, прагнення 
популяризації її у сучасному мистецтві.

В цьому полягає основний фокус освітньої програми «Менеджмент 
креативних індустрій», що започатковується у Навчально-науковому інституті 
управління та бізнес-освіти Державного університету економіки і технологій.

Отже, впровадження першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» - є важливим та 
необхідним кроком для Державного університету економіки і технологій в 
рамках сучасної реформи вищої освіти. Введення в дію освітньої програми 
освітнього рівня «бакалавр» є актуальним і зорієнтованим на сучасний ринок 
праці, дозволить здійснювати підготовку менеджерів у сфері соціокультурної 
діяльності нового покоління з компетентностями, яких потребує сучасне 
суспільство. Університетську та організаційну основу для практичної реалізації 
нової освітньої програми буде забезпечувати існуюча кафедра управління 
бізнесом.

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 028 «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 
базується та повністю відповідає законам України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», іншим нормативно-правовим актам, Статуту Державного університету 
економіки і технологій, внутрішнім нормативно-правовим актам з питань 
організації і діяльності освітнього процесу.



Код та найменування спеціальності: 028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності.

Рівень вищ ої освіти: перший (бакалаврський).

Офіційна назва освітньої програми:
Освітньо-професійна програма: «Менеджмент креативних індустрій».

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно- 
накопичувальної системи:

- на базі повної загальної середньої освіти - 240 кредитів ЄКТС;
- на базі ступеня «молодший бакалавр» ( «молодший спеціаліст») 

заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 
кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки 
молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

- на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти 
має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, 
отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти

Термін навчання:
- на базі повної загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;

- на базі диплома «молодшого спеціаліста», «фахового молодшого 
бакалавра», «молодшого бакалавра» - 1 рік 10 місяців, 2 роки 10 місяців.

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 
навчання (в разі наявності): основна мета освітньої діяльності Університету 
за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти є підготовка менеджерів соціокультурної 
діяльності; створення освітнього середовища, в якому забезпечено атмосферу 
творчості, довіри, без будь-яких форм дискримінації учасників освітнього 
процесу; утвердження людської гідності, чесності, милосердя, доброти, 
справедливості, співпереживання, взаємоповаги і взаємодопомоги, поваги до 
прав і свобод людини; формування активної громадянської позиції, 
патріотизму, поваги до загальнолюдських цінностей, культурних надбань і 
традицій українського народу.

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 
здобувач вищ ої освіти:

Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані завдання та практичні проблеми у соціокультурній сфері, у сфері



освіти та науки, креативної економіки і культуротворчих практик, що 
передбачає застосування теорій та методів менеджменту культури і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК2. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.
ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних 

джерел.
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК9. Здатність працювати в команді.
ЗК10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК11. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК12. Здатність розробляти та управляти проектами.
ЗК13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК14. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК16. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК17. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 
свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК18. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя

Фахові компетентності спеціальності:
СК19. Здатність критично усвідомлювати взаємозв'язок між 

культурними, соціальними та економічними процесами.
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.

СК22. Вміння використовувати адекватний професійний інструментарій 
для розробки та оперативного управління соціокультурними проектами.



СК23. Здатність аналізувати і структурувати організаційну, управлінську 
проблеми та знаходити конструктивні рішення.

СК24. Здатність планувати, управляти та контролювати виконання 
поставлених завдань та прийнятих рішень.

СК25. Здійснювати розподіл повноважень і відповідальності на основі їх 
делегування.

СК26. Здатність діяти соціально відповідально.
СК27. Здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі 

вирішення соціальних, культурних, економічних питань.
СК28. Здатність здійснювати ефективні комунікації та розв’язувати 

конфліктні ситуації у професійній діяльності.
СК29. Здатність виявляти, використовувати, інтерпретувати, критично 

аналізувати джерела інформації в області менеджменту соціокультурної сфери.
СК30. Здатність розробляти та впроваджувати сучасні форми 

забезпечення соціокультурного партнерства.
СК31. Здатність розробляти соціокультурні проекти та забезпечувати їх 

операційну реалізацію.
СК32. Здатність організовувати роботу з різними стейкхолдерами 

соціокультурної діяльності.
СК33. Вміння використовувати сучасні методи обробки інформації для 

організації та управління соціокультурними процесами.
СК34. Здатність створювати соціокультурні послуги

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Код н/д

Компоненти освітньо-професійної програми 
(навчальні дисципліни, курсові (проекти) 
роботи, практика, магістерська дипломна 

робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового

контролю

Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки

ОК.1 Економікс 6 залік
ОК.2 Бізнес-інформатика 5 іспит
ОК.3 Психологія 5 іспит
ОК.4 Історія української державності 5 іспит
ОК.5 Іноземна мова 12 залік/іспит
ОК.6 Дизайн мислення 5 залік
ОК.7 Соціологія 4 іспит
ОК.8 Ділова українська мова 4 залік
ОК.9 Сценарна майстерність 4 іспит

ОК.10 Фінанси креативних індустрій 3 залік
ОК.11 Фахова іноземна мова 10 залік/іспит
ОК.12 Цифрова економіка 4 іспит

Разом 67
Цикл професійної підготовки

ОК.13 Тренінг -  курс з ефективних комунікацій та 
командо-утворення 3 залік

ОК.14 Культурологія 3 іспит
ОК.15 Менеджмент 5 іспит
ОК.16 Теорія та історія соціокультурної діяльності 3 залік



Код н/д

Компоненти освітньо-професійної програми 
(навчальні дисципліни, курсові (проекти) 
роботи, практика, магістерська дипломна 

робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового

контролю

ОК.17 Арт-менеджмент 4 іспит
ОК.18 Теорія та історія соціокультурної діяльності 5(вкл.1) іспит
ОК.19 Менеджмент соціокультурної діяльності 4 залік
ОК.20 Мультімедіа та веб-дизайн 6 залік
ОК.21 Маркетинг креативних індустрій 4 іспит
ОК.22 Управління соціальними медіа 3 залік
ОК.23 Менеджмент соціокультурної діяльності 5 (вкл.1) іспит
ОК.24 Комунікативний менеджмент 4 іспит
ОК.25 Спічрайтинг і публічні виступи 5 залік
ОК.26 Мистецтвознавство 5 залік
ОК.27 Дизайн і виставкова діяльність 3 залік
ОК.28 Режисура масових форм 5 іспит
ОК.29 Стратегічні комунікації та PR 4 залік
ОК. 30 Івент-менеджмент 6 іспит
ОК.31 Цифровий маркетинг 6 іспит
ОК.32 Професійні стандарти та етика 3 залік
ОК. 33 Управління продажами 5 іспит
ОК.34 Управління проектами 6( в к Й іспит

Разом 74
Практична підготовка

ОК. 35 Навчальна практика 3 -
ОК. 36 Навчальна практика 4 звіт
ОК.37 Навчальна практика 6 звіт
ОК.38 Практика виробнича 6 звіт

Разом 19
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 160

Вибіркові компоненти ОП (студент обирає 1)
Цикл загальної підготовки

ВК.1 Мистецтво ведення переговорів 5 залік
ВК.2 Статистика для менеджменту 4 залік
ВК.3 Маркетинг 5 іспит
ВК.4 Грантрайтинг 4 залік
ВК.5 Лідерство 5 залік
ВК.6 Юридичне забезпечення культурних проєктів 6 залік
ВК.7 Бухгалтерський облік у креативній індустрії 5 іспит

Цикл професійної підготовки
ВК.8 Господарське право 6 іспит
ВК.9 Іміджелогія і брендінг 4 залік

ВК.10 Авторські та суміжні права 3 залік
ВК.11 Європейська інтеграція 5 іспит
ВК.12 Інтелектуальна власність 6 залік
ВК.13 Менеджмент персоналу 4 іспит
ВК.14 Менеджмент туризму 4 залік
ВК.15 Міжкультурні комунікації 6 залік
ВК.16 Регіональні студії 4 залік
ВК.17 Аудіо та відеодизайн 4 залік

Загальний обсяг вибіркових компонент 80
з а г а л ь н и й  о б с я г  о с в і т н ь о -п р о ф е с і й н о ї 240



Код н/д

Компоненти освітньо-професійної програми 
(навчальні дисципліни, курсові (проекти) 
роботи, практика, магістерська дипломна 

робота )

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового

контролю

ПРОГРАМИ

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується 
надавати:

Освітня кваліфікація: бакалавр з менеджменту соціокультурної діяльності 
Bипyскники програми можуть займати посади та виконувати професійну 

роботу за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 
003:2010 (КП):

1143.4 - Bища посадова особа громадської організації (у галузі культури, 
освіти, благодійності, прав людини та ін.)

1143.4 - Bищі посадові особи інших громадських організацій в соціально- 
культурній сфері

121G.1 - Директор установи (підприємства, організації) культури
1229.6 -  Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту 
1229.б/ 21344 -  Завідувач виставки
1229.б/ 21924 -  Завідувач клубу
1229.б/214б5 -  Завідувач парку культури та відпочинку 
1229.б/22129 -  Завідувач центру (молодіжного)
1229.б/24б22 -  Керівник гуртка 
1229.6/24637 -  Керівник студії, колективу
1229.7 - Генеральний менеджер (управитель)
1319 /81 - Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони 

здоров'я, освіти, культури і т. ін.)
1448.1- Менеджер (управитель) з туризму
1492 - Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту 
149б - Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної 

відповідальності
2447 - Професіонали у сфері управління проектами та програмами 
2413.2 - Професіонал з корпоративного управління
2447.2/5 - Фахівець з управління проектами та програмами у сфері 

матеріального (нематеріального) виробництва
3414 - Консультанти з подорожей та організатори подорожей 
3414/24281 -  Організатор подорожей (екскурсій)
3439 - Організатор громадських заходів
3474/23143 -  Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності
3474/24278 -  Організатор концертів і лекцій
347б -  Організатори у сфері культури та мистецтва
3479 -  Інші фахівці у сфері культури та мистецтва



Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:
Наявність повної загальної середньої освіти.

Порядок оцінювання результатів навчання:
Тестування знань, оцінювання усних відповідей, презентацій на 

практичних заняттях, виконання та захист самостійних індивідуальних робіт; 
курсових робіт, модульних контрольних робіт, складання екзаменів, захист 
звітів з практик, атестаційний екзамен.

Державна атестація: атестаційний екзамен.

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 
чотирибальною шкалою -  4-бальна національна шкала (відмінно, добре, 
задовільно, незадовільно); 2-рівнева національна шкала (зараховано/не 
зараховано); 100-бальна; шкала ЕСТ8 (А, В, С, О, Е, РХ, Б).

Оцінка за 100-бальною 
системою

Оцінка за 
шкалою ЕСТБ

Оцінка за національною шкалою

9 0 - 1 0 0 А ВІДМІННО

8 0 - 8 9 В добре
7 0 - 7 9 С
6 6 - 6 9 Т) задовільно
6 0 - 6 5 Е
2 1 - 5 9 БХ незадовільно (з можливістю повторного 

складання)

0 - 2 0 її незадовільно (з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни)

ПОГОДЖЕНО на засіданні науково-методичної ради 26.05.2022 року (протокол 

№ 11)

Голова науково-методичної ради, .
в.о. проректора з науково-педагогічної роботи,
навчальної роботи та міжнародних зв’язків •/^ '  - "'Сергій ГУШКО

В.о. проректора з науково-педагогічної 
та виховної роботи

Начальник юридичного відділу

Валентин ОРЛОВ

Олена СЛІСАРЕНКО


