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Назва курсу Організація, планування, управління театральною справою 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра театрознавства та акторської 

майстерності 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 026 Сценічне мистецтво (Театрознавство) 

Викладачі курсу Гарбузюк Майя Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

театрознавства та акторської майстерності, Швидко Вікторія, асистент кафедри 

театрознавства та акторської майстерності  

Контактна 

інформація 

викладачів 

viktoria.shvydko@gmail.com 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щосереди, від 15.00 до 16.00: 

(вул. Валова, 18, ауд. 22)  

Провадяться он-лайн консультації. Для цього відбувається комунікація через 

електронну скриньку викладача або в спеціально створеній групі в соцмережах 

Сторінка курсу http://kultart.lnu.edu.ua/course/orhanizatsiia-planuvannia-upravlinnia-teatral-

noiu-spravoiu 

Інформація про курс 

 

 

Курс розроблено для опанування студентами знань та навиків у сфері 

організації, планування та управління театральною справою.  

Теоретична складова курсу передбачає знайомство із базовими 

юридичними документами у галузі театральної справи, які регулюють 

діяльність у сфері театральної культури, та низкою нових підходів у 

сучасному менеджменті культури, театру зокрема. Практична складова 

передбачає також опанування базових новиків у сфері проектної 

діяльності, з досвідом розробки, подальшої реалізації, керівництва 

проектів у театральній сфері.   

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Організація, планування, управління театральною 

справою» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 026 Сценічне 

мистецтво (Театрознавство) для освітньої програми «Театрознавство» 

другого (магістерського) рівня освіти, яка викладається в І семестрі в 

обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі курсу Дати студентам базові знання про процеси організації, управління, 

планування у театральному виробництві. Навчити їх основним умінням 

у створенні проектів, поданні грантових заявок, роботі командою та ін.  

Створити умови для особистісного розвитку слухачів як лідерів груп та 

як членів проектної команди. Розвинути навички комунікування. 

Збільшити досвід створення власних проектів, їх розробки та  

просування.  

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література:  

Актуальні проблеми організації театральної справи. Київ, 1994. 

Безгін І. Глядач і театр: соціодинаміка взаємовідносин [Текст] : соціол. 

дослідж. за наук. темою "Шляхи удосконалення організаційно-творчої 

діяльності київських театрів і формування глядацької аудиторії" / І. Д. 

Безгін [и др.]. Київ: Компас, 2006. 

http://kultart.lnu.edu.ua/course/orhanizatsiia-planuvannia-upravlinnia-teatral-noiu-spravoiu
http://kultart.lnu.edu.ua/course/orhanizatsiia-planuvannia-upravlinnia-teatral-noiu-spravoiu
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%BD%20%D0%86$


 

Безгін І. Театр і глядач в сучасній соціокультурній реальності [Текст] / І. 

Д. Безгін [и др.]. - К. : Київський держ. ін-т театрального мистецтва ім. 

І.К.Карпенка-Карого, 2002 . Ч. 1 : Соціально-художні виміри 

українського театру: ретроспектива, стан, тенденції. - [Б. м.] : [б.в.], 

2002.  

Безгін О. І. Система управління театральною справою : навч. пос. Київ, 

2003.  

Безгін І. Мистецтво і ринок. Київ, 2005.  

Безгін О.І. (керівник), Бернадська Г.Є., Берунова Л.О., Кочарян І.С., 

Успенська О.Ю. Матеріальна підтримка культурних проектів: світовий 

досвід та можливості застосування в Україні. Київ, 2010. 

Кучин В. С. Впровадження принципів маркетингової діяльності в роботі 

організацій театрального мистецтва // Зовнішня торгівля: право, 

економіка, фінанси. 2012. № 3. С. 164-169. 

Кольбер Ф. Маркетинг культури і мистецтва / пер. з агл. Львів, 2004.  

Ленглі С. Театральний менеджмент і продюсерство. Американський 

досвід / С. Ленглі / переклад з англ. за ред. І. Д. Безгіна. — К. : Компас, 

2000. 

Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее (The 

Rise of The Creative Class and How It's Transforming Work, Leisure, 

Community and Everyday Life). Классика-XXI, 2005. 

Флорида Р. Homo creativus. Як новий клас завойовує світ. Київ: «Наш 

формат», 2018. 

Вуд Д., Когон К., Блейкмор С. Керування проектами для неофіційних 

менеджерів /пер з англ. Марина Євсеєнко, Ольга Кожушко. Видавнцтво 

Фабула. 2019.  

Тіль П.Від нуля до одиниці! Нотатки / пер. Роман Обухів. Київ: Наш 

Формат, 2015.  

Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль / пер. з англ. 

Богдан Шумилович. Львів: Літопис, 2008.  

  

Додаткова література:  

Клименюк М.М., Безус А.М. Доказовий менеджмент: введення в теорію 

: монографія. Київ: АМУ, 2015.  

 

 

Інтернет-джерела. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2605-15 

http://intkonf.org/marinka-n-o-funktsionuvannya-teatriv-ukrayini-v-umovah-

rinkovoyi-ekonomiki/ 

https://teatrarium.com/nova-systema-teatralna-galuz-maskamrad/ 

Маркетинг в сфере театрального искусства [Електронний ресурс]. 

Режим доступу : http://theatre-

teorema.ucoz.com/publ/stati_o_teatre_i_teatralnoj_zhizni/marketing_v_sfere_ 

teatralnogo_ iskusstva/3-1-0-6 

https://nstdu.com.ua/publication/zimova-shkola-teatralnogo-menedzhmentu/ 

https://nstdu.com.ua/union/ 

 

 

Тривалість курсу 120 год.  

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин практичних 

занять та 88 годин самостійної роботи 

Очікувані результати Після завершення цього курсу студент буде :  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%BD,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/Homo_creativus._%D0%AF%D0%BA_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%94_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://fabulabook.com/writer/dzhejms-vud/
https://fabulabook.com/writer/kori-kogon/
https://fabulabook.com/writer/syuzett-blejkmor/
http://intkonf.org/marinka-n-o-funktsionuvannya-teatriv-ukrayini-v-umovah-rinkovoyi-ekonomiki/
http://intkonf.org/marinka-n-o-funktsionuvannya-teatriv-ukrayini-v-umovah-rinkovoyi-ekonomiki/
https://teatrarium.com/nova-systema-teatralna-galuz-maskamrad/
http://theatre-teorema.ucoz.com/publ/stati_o_teatre_i_teatralnoj_zhizni/
http://theatre-teorema.ucoz.com/publ/stati_o_teatre_i_teatralnoj_zhizni/
https://nstdu.com.ua/publication/zimova-shkola-teatralnogo-menedzhmentu/
https://nstdu.com.ua/union/


навчання -  

Ключові слова  

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Мета, зміст, завдання курсу. Управління театральною справою як 

складова театрознавчої діяльності. 

Тема 2. Структура театрального виробництва та його особливості. 

Тема 3. Закон України про театр та театральну справу.  

Тема 4. Контрактна система у сучасному театрі: переваги, недоліки, 

виклики. 

Тема 5. Загальний менеджмент і його специфічні риси в сфері культури і 

мистецтва. 

Тема 6. Стратегічний менеджмент у сфері культури і мистецтва  

Тема 7. Ресурси стратегічного менеджменту у сфері культури і мистецтва 

Тема 8. Менеджмент у сфері виконавських мистецтв і кінематографії  

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 

мовознавства, розуміння джерел української мови 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

тьюторство, студентська розробка і постава інтермедійних сценок), 

дискусія 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і 

операційних систем, доступу до мережі Інтранет. 

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. 

 

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. 

 

https://stud.com.ua/42665/menedzhment/zagalniy_menedzhment_yogo_spetsifichni_risi_sferi_kulturi_mistetstva#772
https://stud.com.ua/42665/menedzhment/zagalniy_menedzhment_yogo_spetsifichni_risi_sferi_kulturi_mistetstva#772
https://stud.com.ua/42689/menedzhment/strategichniy_menedzhment_sferi_kulturi_mistetstva#489
https://stud.com.ua/42701/menedzhment/resursi_strategichnogo_menedzhmentu_sferi_kulturi_mistetstva#497
https://stud.com.ua/42731/menedzhment/menedzhment_sferi_vikonavskih_mistetstv_kinematografiyi#333


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. Театр як виробничий процес. 

2. Театр як комунікативний процес. 

3. Організація, планування, управління тетральною справою як освітня 

дисципліна та практична діяльність. 

4. Головні структурні особливості театрального виробництва. 

5. Адміністрація театру. 

6. Творчий склад театру. 

7. Цехи театру. 

8. Допоміжні служби театру. 

9. Закон про театри... як документ, який регулює стосунки у театральній 

сфері. 

10. Основні розділи та статті Закону. 

11.Приклади практичного застосування Закону. 

12. Передумови введення конктратної системи в українському театрі.  

13. Працівники театру, що переобираються за контрактом. 

14. Процедура проведення конкурсу. 

15. Вимоги до претендентів. 

16. Переваги та недоліки чинної контрактої системи. 

17. Приклади успішного та невдалового проведень конкурсів у театрах 

України. 

18. Поняття і основні концепції менеджменту  

19. Організація як об'єкт управління 

20. Специфіка менеджменту в сфері культури і мистецтва  

21. Оцінка ефективності менеджменту у сфері культури і мистецтва 

22. Планування фінансово-господарської діяльності у театрі. 

23. Актуальні проблеми театрально-концертної сфери  

24. Керівник як гарант стійкості театру  

25. Управління трупою театру  

26. Планування в театрі  

27. Базова структура проекту - основні фази проекту 

28. Форми та формати проектів. Запит на культурні проекти: фонди, 

культурна політика, середовище. 

29. Формування команди: функції, сутруктура команди 

30. Аналіз проекту - методи, тести, механізми 

31. Грантові системи та їхня специфіка (конкретні приклади) 

32. Що таке місія, візія та мета проекту? Способи формування 

33. Цільова аудиторія - процес таргетування, залучення, комунікація 

(основний сценарій процесу) 

34. Як моніторити розвиток проекту? (основні способи перевірки 

ефективності в процесі тривання проекту) 

35. Що таке менеджмент? Які відмінності між проектним та 

інституційним менеджментом? 

https://stud.com.ua/42665/menedzhment/zagalniy_menedzhment_yogo_spetsifichni_risi_sferi_kulturi_mistetstva#65
https://stud.com.ua/42668/menedzhment/organizatsiya_obyekt_upravlinnya#96
https://stud.com.ua/42673/menedzhment/spetsifika_menedzhmentu_sferi_kulturi_mistetstva#74
https://stud.com.ua/42675/menedzhment/otsinka_efektivnosti_menedzhmentu_sferi_kulturi_mistetstva#29
https://stud.com.ua/42676/menedzhment/planuvannya_finansovo_gospodarskoyi_diyalnosti#52
https://stud.com.ua/42731/menedzhment/menedzhment_sferi_vikonavskih_mistetstv_kinematografiyi#33
https://stud.com.ua/42733/menedzhment/kerivnik_garant_stiykosti_teatru#10
https://stud.com.ua/42735/menedzhment/upravlinnya_trupoyu_teatru#46
https://stud.com.ua/42737/menedzhment/planuvannya_teatri#49


36. Креативні індустрії як плацдарм для культурного менеджменту: 

плюси і мінуси теорії Флориди 

37.Зробити SWOT-аналіз запропонованого проекту 

38. Проаналізувати проект за методом SMART 

39. Розібрати і пояснити структуру грантової заявки 

40. Сформулювати варіант концепції на запропоновану ідею  

41. Сформулювати базовий план дій для реалізації проекту із заданої 

ідеї. 

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 І. МЕТА, 

ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ 

КУРСУ. 

УПРАВЛІННЯ 

ТЕАТРАЛЬНОЮ 

СПРАВОЮ ЯК 

СКЛАДОВА 

ТЕАТРОЗНАВЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

1. Театр як 

виробничий процес. 

2. Театр як 

комунікативний 

процес. 

3. Організація, 

планування, 

управління 

тетральною справою 

як освітня дисципліна 

та практична 

діяльність. 

4. Вимоги, структура 

та специфіка курсу. 

5. Джерела, література 

для навчання. 

лекція Актуальні проблеми 

організації театральної 

справи. Київ, 1994. 

Безгін І. Глядач і театр: 

соціодинаміка 

взаємовідносин [Текст] : 

соціол. дослідж. за наук. 

темою "Шляхи 

удосконалення 

організаційно-творчої 

діяльності київських 

театрів і формування 

глядацької аудиторії" / І. 

Д. Безгін [и др.]. Київ: 

Компас, 2006.  

http://intkonf.org/marinka-

n-o-funktsionuvannya-

teatriv-ukrayini-v-

umovah-rinkovoyi-

ekonomiki/ 

 

Опрацюват

и видання. 

Виявити 

найважливі

ші позиції. 

Підготуват

ись до 

семінару. 

04.09-

11.09.20

19 

2 / 

10.09

.2019 

/ 2 

год. 

Навіщо театру 

проектний 

менеджмент?  

1. Форми та формати 

проектів.  

практич-

не заняття 

Кольбер Ф. Маркетинг 

культури і мистецтва / 

пер. з агл. Львів, 2004.  

Ленглі С. Театральний 

менеджмент і 

продюсерство. 

Опрацюват

и 

літературу, 

підготуват

ись до 

семінарськ

12.09.-

18.09.20

19 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%BD%20%D0%86$
http://intkonf.org/marinka-n-o-funktsionuvannya-teatriv-ukrayini-v-umovah-rinkovoyi-ekonomiki/
http://intkonf.org/marinka-n-o-funktsionuvannya-teatriv-ukrayini-v-umovah-rinkovoyi-ekonomiki/
http://intkonf.org/marinka-n-o-funktsionuvannya-teatriv-ukrayini-v-umovah-rinkovoyi-ekonomiki/
http://intkonf.org/marinka-n-o-funktsionuvannya-teatriv-ukrayini-v-umovah-rinkovoyi-ekonomiki/
http://intkonf.org/marinka-n-o-funktsionuvannya-teatriv-ukrayini-v-umovah-rinkovoyi-ekonomiki/


2. Запит на культурні 

проекти: фонди, 

культурна політика, 

середовище. 

3. Партнерство і 

вектори взаємодії  

4. Грантова заявка: 

розбір структури 

Американський досвід / 

С. Ленглі / переклад з 

англ. за ред. І. Д. Безгіна. 

— К. : Компас, 2000. 

 

ого 

заняття. 

3 / 

20.09

.2019 

/ 2 

год 

ТЕМА 2. СТРУКТУРА 

ТЕАТРАЛЬНОГО 

ВИРОБНИЦТВА ТА 

ЙОГО 

ОСОБЛИВОСТІ. 

1. Типова структура 

виробницва. 

2. Головні структурні 

особливості 

театрального 

виробництва. 

3. Адміністрація 

театру. 

4. Творчий склад 

театру. 

5. Цехи театру. 

6. Допоміжні служби 

театру. 

 

 Безгін О. І. Система 

управління театральною 

справою : навч. пос. 

Київ, 2003.  

 

Безгін І. Мистецтво і 

ринок. Київ, 2005.  

 

https://www.zankovetska.c

om.ua/ 

http://nashteatr.lviv.ua/ 

https://teatrlesi.lviv.ua/ 

https://kurbas.lviv.ua/ 

https://opera.lviv.ua/ 

https://lvivpuppet.com/ 

 

 

Опрацюват

и 

літературу. 

Опрацюват

и сайти 

львівських 

театрів, 

порівняти 

структуру 

театрів. 

19.09. 

25.09.20

19 

4 / 

24.09

.2019 

/ 2 

год. 

Концепція та опис 

проекту: розбір 

SWOT-аналіз проекту  

 

практич-

не заняття 

Вуд Д., Когон К., 

Блейкмор С. Керування 

проектами для 

неофіційних менеджерів 

/пер з англ. Марина 

Євсеєнко, Ольга 

Кожушко. Видавнцтво 

Фабула. 2019.  

Тіль П.Від нуля до 

одиниці! Нотатки / пер. 

Роман Обухів. Київ: Наш 

Формат, 2015.  

  

Опрацюват

и 

літературу. 

Підготуват

ись до 

семінарськ

ого 

заняття. 

 

5 / 

04.10

.2019 

/ 2 

год. 

ТЕМА III. ЗАКОН 

УКРАЇНИ ПРО 

ТЕАТРИ ТА 

ТЕАТРАЛЬНУ 

СПРАВУ.  

1. Закон про театри... 

як документ, який 

регулює стосунки у 

театральній сфері. 

2. Основні розділи та 

статті Закону. 

3.Приклади 

практичного 

лекція https://zakon.rada.gov.ua/l

aws/show/2605-15 

 

https://teatrarium.com/nov

a-systema-teatralna-galuz-

maskamrad/ 

 

Опрацюват

и Закон 

України 

про театр... 

Вивчити 

головні 

терміни. 

Їхнє 

тлумачення

, а також 

ключові 

статті 

Закону. 

26.09-

02.10. 

2019 

https://www.zankovetska.com.ua/
https://www.zankovetska.com.ua/
http://nashteatr.lviv.ua/
https://teatrlesi.lviv.ua/
https://kurbas.lviv.ua/
https://opera.lviv.ua/
https://fabulabook.com/writer/dzhejms-vud/
https://fabulabook.com/writer/kori-kogon/
https://fabulabook.com/writer/syuzett-blejkmor/
https://teatrarium.com/nova-systema-teatralna-galuz-maskamrad/
https://teatrarium.com/nova-systema-teatralna-galuz-maskamrad/
https://teatrarium.com/nova-systema-teatralna-galuz-maskamrad/


застосування Закону. 

6 / 

08.10

.2019 

/ 2 

год. 

Формування команди 

та сфери 

відповідальності. 

SMART-тест проекту 

групова 

робота 

Вуд Д., Когон К., 

Блейкмор С. Керування 

проектами для 

неофіційних менеджерів 

/пер з англ. Марина 

Євсеєнко, Ольга 

Кожушко. Видавнцтво 

Фабула. 2019.  

Тіль П.Від нуля до 

одиниці! Нотатки / пер. 

Роман Обухів. Київ: Наш 

Формат, 2015.  

 

Опрацюват

и 

літературу.  

Підготуват

ись до 

семінару. 

03.10.-

09.10.20

19 

7 / 

18.10

.2019 

/ 2 

год. 

ТЕМА 4. 
КОНТРАКТНА 

СИСТЕМА У 

СУЧАСНОМУ 

ТЕАТРІ: ПЕРЕВАГИ, 

НЕДОЛІКИ, 

ВИКЛИКИ. 

 

1. Передумови 

введення конктратної 

системи в 

українському театрі.  

2. Працівники театру, 

що переобираються за 

контрактом. 

3. Процедура 

проведення конкурсу. 

4. Вимоги до 

претендентів. 

5. Переваги та 

недоліки чинної 

контрактої системи. 

6. Приклади 

успішного та 

невдалового 

проведень конкурсів у 

театрах України.  

лекція https://zakon.rada.gov.ua/l

aws/show/2605-15 

 

https://teatrarium.com/nov

a-systema-teatralna-galuz-

maskamrad/ 

 

Ленглі С. Театральний 

менеджмент і 

продюсерство. 

Американський досвід / 

С. Ленглі / переклад з 

англ. за ред. І. Д. Безгіна. 

— К. : Компас, 2000. 

 

Опрацюват

и Закон 

України 

про театр... 

та 

Положення 

про 

конкурси. 

Знати 

головні 

вимоги та 

процедуру 

проведення 

конкурсів 

на 

заміщення 

вакантних 

посад у 

театрі. 

Підготуват

ись до 

семінару 

10.10. – 

16.10.20

19.  

8 / 

22.10

.2019 

/ 2 

год. 

Ініціювання проекту: 

місія, візія, цілі 

проекту.  

Формування 

концепції 

семестрового 

проекту.  

практич-

не заняття 

  17.10-

23.10.20

19 

9 / 

01.11

.2019 

/ 2 

год. 

ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ І 

ЙОГО СПЕЦИФІЧНІ 

РИСИ В СФЕРІ 

КУЛЬТУРИ І 

МИСТЕЦТВА. 

 

лекція Маркетинг в сфере 

театрального искусства 

[Електронний ресурс]. 

Режим доступу : 

http://theatre-

teorema.ucoz.com/publ/sta

Опрацюват

и 

літературу.  

Підготуват

ись до 

сменіраськ

24.10.-

30.10.20

19 

https://fabulabook.com/writer/dzhejms-vud/
https://fabulabook.com/writer/kori-kogon/
https://fabulabook.com/writer/syuzett-blejkmor/
https://teatrarium.com/nova-systema-teatralna-galuz-maskamrad/
https://teatrarium.com/nova-systema-teatralna-galuz-maskamrad/
https://teatrarium.com/nova-systema-teatralna-galuz-maskamrad/
https://stud.com.ua/42665/menedzhment/zagalniy_menedzhment_yogo_spetsifichni_risi_sferi_kulturi_mistetstva#772
https://stud.com.ua/42665/menedzhment/zagalniy_menedzhment_yogo_spetsifichni_risi_sferi_kulturi_mistetstva#772
https://stud.com.ua/42665/menedzhment/zagalniy_menedzhment_yogo_spetsifichni_risi_sferi_kulturi_mistetstva#772
https://stud.com.ua/42665/menedzhment/zagalniy_menedzhment_yogo_spetsifichni_risi_sferi_kulturi_mistetstva#772
https://stud.com.ua/42665/menedzhment/zagalniy_menedzhment_yogo_spetsifichni_risi_sferi_kulturi_mistetstva#772
https://stud.com.ua/42665/menedzhment/zagalniy_menedzhment_yogo_spetsifichni_risi_sferi_kulturi_mistetstva#772
http://theatre-teorema.ucoz.com/publ/stati_o_teatre_i_teatralnoj_zhizni/
http://theatre-teorema.ucoz.com/publ/stati_o_teatre_i_teatralnoj_zhizni/


1. Поняття і основні 

концепції менеджменту 

2. Організація як об'єкт 

управління 

3. Специфіка 

менеджменту в сфері 

культури і мистецтва  

4. Оцінка ефективності 

менеджменту у сфері 

культури і мистецтва 

5. Планування 

фінансово-господарської 

діяльності  

ti_o_teatre_i_teatralnoj_zh

izni/marketing_v_sfere_ 

teatralnogo_ iskusstva/3-1-

0-6 

Гагоорт Г. Менеджмент 

мистецтва. 

Підприємницький стиль / 

пер. з англ. Богдан 

Шумилович. Львів: 

Літопис, 2008.  

http://theatre-

teorema.ucoz.com/publ/sta

ti_o_teatre_i_teatralnoj_zh

izni/marketing_v_sfere_ 

teatralnogo_ iskusstva/3-1-

0-6 

https://nstdu.com.ua/public

ation/zimova-shkola-

teatralnogo-

menedzhmentu/ 

https://nstdu.com.ua/union 

 

ого заняття 

10 / 

05.11

.2019 

/ 2 

год. 

Виконання проекту. 

Ціна і цінність. 

Фандрайзинг. 

Матеріальна та 

нематеріальна 

підтримка проекту. 

Ресурси і їхній 

розподіл.  

 

практич-

не заняття 

Успенська О.Ю. 

Матеріальна підтримка 

культурних проектів: 

світовий досвід та 

можливості застосування 

в Україні. Київ, 2010. 

 

 31.10.-

06.11.20

19 

11 / 

15.11

.2019 

/ 2 

год. 

ТЕМА 6. 
СТРАТЕГІЧНИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ У 

СФЕРІ КУЛЬТУРИ І 

МИСТЕЦТВА  

 

1. Стратегічне 

програмування  

2. Проектна діяльність 

установи культури: 

діяльнісно-середовищної 

підхід  

3. Основні вимоги до 

культурному проекту  

4. Культурний проект в 

стратегії розвитку 

території 

5. Мозковий штурм як 

допоміжний інструмент у 

проектуванні 

 

лекція Клименюк М.М., Безус 

А.М. Доказовий 

менеджмент: введення в 

теорію : монографія. 

Київ: АМУ, 2015.  

Кучин В. С. 

Впровадження 

принципів маркетингової 

діяльності в роботі 

організацій театрального 

мистецтва // Зовнішня 

торгівля: право, 

економіка, фінанси. 

2012. № 3. С. 164-169. 

Ленглі С. Театральний 

менеджмент і 

продюсерство. 

Американський досвід / 

С. Ленглі / переклад з 

англ. за ред. І. Д. Безгіна. 

— К. : Компас, 2000. 

 

 

Опрацюват

и 

літературу.  

Підготуват

ись до 

практичног

о заняття 

07.11.20

19–

13.11.20

19 

12 / Промоція проекту практич-   14.11.- 

https://stud.com.ua/42665/menedzhment/zagalniy_menedzhment_yogo_spetsifichni_risi_sferi_kulturi_mistetstva#65
https://stud.com.ua/42665/menedzhment/zagalniy_menedzhment_yogo_spetsifichni_risi_sferi_kulturi_mistetstva#65
https://stud.com.ua/42668/menedzhment/organizatsiya_obyekt_upravlinnya#96
https://stud.com.ua/42668/menedzhment/organizatsiya_obyekt_upravlinnya#96
https://stud.com.ua/42673/menedzhment/spetsifika_menedzhmentu_sferi_kulturi_mistetstva#74
https://stud.com.ua/42673/menedzhment/spetsifika_menedzhmentu_sferi_kulturi_mistetstva#74
https://stud.com.ua/42673/menedzhment/spetsifika_menedzhmentu_sferi_kulturi_mistetstva#74
https://stud.com.ua/42675/menedzhment/otsinka_efektivnosti_menedzhmentu_sferi_kulturi_mistetstva#29
https://stud.com.ua/42675/menedzhment/otsinka_efektivnosti_menedzhmentu_sferi_kulturi_mistetstva#29
https://stud.com.ua/42675/menedzhment/otsinka_efektivnosti_menedzhmentu_sferi_kulturi_mistetstva#29
https://stud.com.ua/42676/menedzhment/planuvannya_finansovo_gospodarskoyi_diyalnosti#52
https://stud.com.ua/42676/menedzhment/planuvannya_finansovo_gospodarskoyi_diyalnosti#52
https://stud.com.ua/42676/menedzhment/planuvannya_finansovo_gospodarskoyi_diyalnosti#52
http://theatre-teorema.ucoz.com/publ/stati_o_teatre_i_teatralnoj_zhizni/
http://theatre-teorema.ucoz.com/publ/stati_o_teatre_i_teatralnoj_zhizni/
http://theatre-teorema.ucoz.com/publ/stati_o_teatre_i_teatralnoj_zhizni/
http://theatre-teorema.ucoz.com/publ/stati_o_teatre_i_teatralnoj_zhizni/
http://theatre-teorema.ucoz.com/publ/stati_o_teatre_i_teatralnoj_zhizni/
http://theatre-teorema.ucoz.com/publ/stati_o_teatre_i_teatralnoj_zhizni/
https://nstdu.com.ua/publication/zimova-shkola-teatralnogo-menedzhmentu/
https://nstdu.com.ua/publication/zimova-shkola-teatralnogo-menedzhmentu/
https://nstdu.com.ua/publication/zimova-shkola-teatralnogo-menedzhmentu/
https://nstdu.com.ua/publication/zimova-shkola-teatralnogo-menedzhmentu/
https://nstdu.com.ua/union/
https://stud.com.ua/42689/menedzhment/strategichniy_menedzhment_sferi_kulturi_mistetstva#489
https://stud.com.ua/42689/menedzhment/strategichniy_menedzhment_sferi_kulturi_mistetstva#489
https://stud.com.ua/42689/menedzhment/strategichniy_menedzhment_sferi_kulturi_mistetstva#489
https://stud.com.ua/42689/menedzhment/strategichniy_menedzhment_sferi_kulturi_mistetstva#489
https://stud.com.ua/42689/menedzhment/strategichniy_menedzhment_sferi_kulturi_mistetstva#96
https://stud.com.ua/42689/menedzhment/strategichniy_menedzhment_sferi_kulturi_mistetstva#96
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19.11

.2019 

/ 2 

год. 

(робота в групах): 

цільова аудиторія, 

канали комунікації, 

промо-кампанія 

не заняття  20.11.20

19 

13 / 

29.11

.2019 

/ 2 

год. 

ТЕМА VII. РЕСУРСИ 

СТРАТЕГІЧНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ У 

СФЕРІ КУЛЬТУРИ І 

МИСТЕЦТВА 

1. Соціальний капітал 

2. Державно-приватне 

партнерство  

3. Історична пам'ять 

4. Культурні символи 

лекція Клименюк М.М., Безус 

А.М. Доказовий 

менеджмент: введення в 

теорію : монографія. 

Київ: АМУ, 2015.  

Кучин В. С. 

Впровадження 

принципів маркетингової 

діяльності в роботі 

організацій театрального 

мистецтва // Зовнішня 

торгівля: право, 

економіка, фінанси. 

2012. № 3. С. 164-169. 

Флорида Р. Креативный 

класс: люди, которые 

меняют будущее (The 

Rise of The Creative Class 

and How It's Transforming 

Work, Leisure, 

Community and Everyday 

Life). Классика-XXI, 

2005. 

Флорида Р. Homo 

creativus. Як новий клас 

завойовує світ. Київ: 

«Наш формат», 2018. 

 

 

Опрацюват

и 

літературу. 

Підготуват

ись до 

практичног

о заняття 

21.11.20

27.11.20

19 

14 / 

03.12

.2019 

/ 2 

год. 

Виконання проекту: 

формування 

вербальних та 

візуальних іміджів 

проекту 

Фіксація процесу та 

моніторинг поступу 

Фіналізація процесів 

проекту: проміжне 

звітування.  

Аналіз виконання та 

реорганізація процесу 

 

практич-

не заняття 

  28.11.-

04.12.20

19 

15 / 

13.12

.2019 

/ 2 

год. 

ТЕМА 8. 
МЕНЕДЖМЕНТ У 

СФЕРІ 

ВИКОНАВСЬКИХ 

МИСТЕЦТВ   

1. Актуальні проблеми 

театрально-концертної 

сфери  

2. Керівник як гарант 

стійкості театру  

лекція Кучин В. С. 

Впровадження 

принципів маркетингової 

діяльності в роботі 

організацій театрального 

мистецтва // Зовнішня 

торгівля: право, 

економіка, фінанси. 

2012. № 3. С. 164-169. 

 

Опрацюват

и 

літературу 

Підготуват

ись до 

практичног

о заняття.  

05.12.-

11.12.20

19 
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3. Управління трупою 

театру  

4. Планування в театрі 5. 

Глядач у театрі  

6. Маркетинг в 

театрально-концертних 

організаціях  

 

Безгін І. Театр і глядач в 

сучасній 

соціокультурній 

реальності [Текст] / І. Д. 

Безгін [и др.]. - К. : 

Київський держ. ін-т 

театрального мистецтва 

ім. І.К.Карпенка-Карого, 

2002 . Ч. 1 : Соціально-

художні виміри 

українського театру: 

ретроспектива, стан, 

тенденції. - [Б. м.] : [б.в.], 

2002.  

 

16 / 

17.12

.2019 

/ 2 

год. 

Виконання проекту: 

формування 

вербальних та 

візуальних іміджів 

проекту 

Фіксація процесу та 

моніторинг поступу 

Фіналізація процесів 

проекту: проміжне 

звітування.  

Аналіз виконання та 

реорганізація процесу 

 

групова 

робота 

  12.12.-

18.12.20

19 
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