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Змістовий модуль 1.  

Історія розвитку і методологічні аспекти менеджменту. 

Змістовий модуль 2.  

Закони, принципи, функції і методи менеджменту. 

Змістовий модуль 3.  

Процес управління та загальні функції менеджменту 
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Керівництво та його забезпечення в організації. 
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Методичні рекомендації для студентів (частина 1,2) 

сформовані з метою полегшення засвоєння знань з окремих тем 

навчальних змістових модулів у процесі вивчення дисципліни 

«Основи менеджменту: Менеджмент шоу-бізнесу». 

Програма передбачає набуття студентами теоретичних та 

практичних навичок в управлінні мистецькими організаціями 
(школами, студіями, клубами, колективу)  різних форм власності та 

різної правової форми з урахуванням напрямів хореографічного 

мистецтва та специфіки їх функціонування в умовах ринкових 
відносин. 

Мета навчальної дисципліни - формування у студентів 

уявлення про менеджмент в цілому, про його роль в системі 
мистецької та соціокультурної діяльності та забезпечення 

ефективності роботи організації; ознайомлення студентів з різними 

напрямками менеджменту як в галузі планування, контролю, 
організації, мотивації і багато іншими, з їх взаємозв’язком і 

взаємообумовленістю; навчання студентів вирішенню різних 

управлінських задач і виробничих ситуацій, у т.ч. і в умовах 
недостатності інформації і часу.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

ознайомлення з сутністю і методологічними основами менеджменту; 
вивчення законів, закономірностей і принципів менеджменту; 

навчання стилям керівництва і лідерства в менеджменті; вивчення 

загальних і конкретних функцій та методів менеджменту.  
Об'єкт навчальної дисципліни – закономірності та принципи 

управління мистецькими (хореографічними) організаціями.  

Предметом вивчення дисципліни є теоретичні, прикладні, 
організаційні, економічні і методичні підходи до управління 



творчими структурами (танцювальними школами, клубами, студіями, 

колективами, тощо).  

Міждисциплінарні зв'язки. Програма нормативної навчальної 
дисципліни «Основи менеджменту: Менеджмент шоу-бізнесу» 

пов’язана з дисциплінами, які характеризують об’єкт управління або 

окремі його функції та базується на знаннях з таких нормативних 
дисциплін, як «Теорія і методика викладання», «Методика роботи з 

хореографічним колективом», «Педагогіка дозвілля» і є підґрунтям 

для вивчення дисциплін менеджерського циклу. 
У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під 

час лек- ційних занять та виконання самостійних завдань. Найбільш 

складні питання винесено на розгляд і обговорення під час 
семінарських занять. Також велике значення в процесі вивчення та 

закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі види занять 
розроблені відповідно до кредитно-трансферної системи організації 

навчального процесу. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен:  

знати:  
 сутність основних понять і категорій менеджменту та управління; 

 історію розвитку менеджменту;  
 сутність методів менеджменту;  

 види мистецьких організацій;  

 зміст та характеристики різних типів організаційних структур;  
 основи планування, здійснення мотивація та контроль;  

 природу рішень та їх місце у сфері менеджменту;  

 суть процесу керівництва та лідерства;  
 стилі керівництва;  

 сфери виникнення комунікацій та їх види; підходи до визначення 

ефективності управління;  

вміти:  
 аналізувати творчі ситуації;  

 розробляти, обґрунтовувати та реалізувати управлінські 
рішення; характеризувати взаємовідносини функцій управління;  

 побудувати виробничу й організаційну структуру управління;  

 володіти сучасними прийомами та методами керівництва 
колективом; визачати та оцінювати ефективність управління.  

 У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага 

приділяється оволодінню студентами професійними 
компетентностями. 


