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Назва курсу Арт-менеджмент  

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра філософії мистецтва 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво,  

028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

Викладачі курсу Дядюх-Богатько Наталія Йосипівна, кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри філософії мистецтва 

Контактна інформація 

викладачів 

ndbogatko@gmail.com 

Консультації по курсу 

відбуваються 

щовівторка, 10.10-11.30 год. (вул. Валова, 18, кафедра філософії 

мистецтва). Можливі он-лайн консультації, для цього слід писати на 

електронну пошту викладача. 

Інформація про курс 

 

 

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв формування 

цілісного уявлення про арт-менеджмент, творчі індустрії, форми 

організації творчої діяльності, ринок культурної продукції і соціально-

культурних послуг, технологію арт-менеджменту, диверсифікація, 

маркетинг культурних проектів, просування культурних проектів, 

фандрейзинг, спеціальну подія і ін.. Вивченню навчальної дисципліни 

передує вивчення бакалаврського курсу дисциплін, а також 

«Інституційна підтримка культурних кластерів» та  «Корпоративна 

культура в соціокультурній діяльності» тощо. На дисципліні студент 

має засвоїти основні поняття та відповідну термінологію, зрозуміти 

зв’язки арт-менедженту з творчим середовищем суспільства; отримати 

знання про особливості специфіки візуально-просторових індустрій у 

системі художньої діяльності людства; сформувати уміння 

використовувати отримані теоретичні знання у для практичного 

застосування. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Арт-менеджмент» є завершальною нормативною 

дисципліною зі спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної 

діяльності для освітньої програми «Менеджмент соціокультурної 

діяльності», рівня освіти - магістр, яка викладається в обсязі 3 кредити / 

90 год. (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою дисципліни «Арт-менеджмент» є формування у студентів 

професійних знань, навичок і умінь в області арт-менеджменту і 

виховання у них відповідних професійних і особистісних якостей, 

необхідних фахівцям і керівникам державних і муніципальних 

структур в сфері соціально-культурного роботи. Курс присвячений 

вивченню розвитку сфери творчої індустрії в Україні і в світі, 

теоретичних аспектів арт-менеджменту і особливостей його розвитку в 

Україні, практики створення і реалізації соціально-культурних проектів 

в умовах ринкових відносин і можливих напрямків її вдосконалення. 

Це допоможе студентам оволодіти належним рівнем методичної 

готовності до професійної діяльності, виховати високий рівень 

культури спілкування у менеджменті соціокультурної діяльності.  

Результати навчання 

(компетентності) 

Компетенції соціально-особистісні: 

- розуміти і бути готовим пояснити види подій, особливості їх управління; 

- створювати аналіз видів діяльності креативних індустрій з різних 

культурних регіонів і для потреб різних соціальних груп; 

Загально-наукові компетенції: 

- вміння узагальнювати та аналізувати інформацію про аналоги; 



- розуміти і правильно визначити основні етапи, терміни з дисципліни Івент-

менеджмент, елементів оформлення свята; 

- здатність аналітично провести попереднє дослідження контенту та визначити 

вікові особливості майбутнього споживача та особливості для втілення 

замовлення; 

- здатність враховувати інклюзію в процесі; 

- здатність індивідуально продумувати інформаційні та мистецькі стратегії з 

урахуванням попиту ринку. 

Інструментальні компетенції: 

- грамотно і доцільно застосовувати у виконанні проектів засоби 

комп’ютерного програмного забезпечення, Інтернет мережею; 

Професійні компетенції: 

- готовність демонструвати шанобливе ставлення до історичного спадку і 

культурних традицій (регіональних і світових); 

- здатність креативно адаптуватися до соціально-професійних змін, 

опановувати різноманітні види діяльності у соціокультурного менеджменту; 

- враховувати чинні держані акти і Закони України для проектування цілей. 

Тривалість та обсяг 

курсу 

90 год. З них 32 годин аудиторних занять (з них 16 годин  лекцій,  16 

годин практичних) та 58 години самостійної роботи.  

Формат курсу Очний  

Тематичний план 

дисципліни 

Тема 1. Введення в дисципліну. 

Тема 2. Мистецтво як форма організації творчої діяльності. 

Тема 3. Світовий і український арт-менеджмент. 

Тема 4. Управлінський і виробничі аспекти арт-менеджменту. 

Тема 5. Організаційні аспекти і мотивація діяльності у арт-менеджменті 

Тема 6. Механізми фінансування у арт-менеджменті. 

Тема 7. Маркетингові комунікації у творчій індустрії. 

Тема 8. Технології збуту в креативній економіці. 

Тема 9. Професійні обов'язки та особистісні якості арт-менеджера. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру, 

усний 

Критерії оцінювання  Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням:  

Поточний та модульний контроль (50 балів) + усний іспит 

(презентація проекту, 50 балів) = РАЗОМ 100 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Питання до заліку Для отримання заліку необхідно представити власний проект 

управління арт-подією. Враховується володіння професійною 

термінологією, креативність та інклюзивність проекту, знання 

необхідних компонентів для визначення кошторису події, врахувати 

юридично-правові норми, охоплення різних культурних регіонів і 

потреб різних соціальних груп. 

Політика курсу 

 

Під час навчання студентам організовуються умови для створення та 

оформлення власних  креативних інтелектуально-мистецьких проектів. 

Не допускається використання чужої інтелектуальної власності, 

відслідковується викладачем плагіат. Допускаються пропуски з 

поважних причин, виконання окремих індивідуальних завдань не за 

зазначеним планом, зважаючи на особливості творчого процесу. 

Рекомендована 

література  

1. Артемьева Т.В. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы 

в сфере культуры и образования: Учебное пособие./ Т.В.Артемьева, 

Г.Л.Тульчинский – СПб.: Издательство Лань; Издательство ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ, 2010. – 288с.  

2. Лифшиц А. С. Управленческие решения: учебное пособие по специальности 

"Менеджмент организации" / А. С. Лифшиц.-Москва: КноРус, 2009.-244 с. - 

ISBN 978-5-390-00518-7.  

3. Переверзев М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебное 

пособие/ М.П.Переверзев, Т.В.Косцов. Москва: Инфра-М, 2014 – 189 с.  



4. Толстикова И.И. Мировая культура и искусство: учебное пособие. М.: 

Альфа-М:ИНФРА-М, 2011.  

5. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учеб. пособие. / 

Г.Л.Тульчинский, Е.Л. Шекова - 5-е изд., испр. и доп. – СПб.: Лань: Планета 

музыки, 2013. – 541 с. 

6. Тульчинский Маркетинг в сфере культуры: Учебное пособие. / 

Г.Л.Тульчинский, Е.Л.Шекова– СПб.: Издательство Лань; Издательство 

Планета музыки, 2009. – 496 с.  

7. Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в 

рекламе, связях с общественностью и журналистике [Электронный ресурс] : 

Уч. пос. / Ф. И. Шарков. - М.: Дашков и К, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-394-

00783-5. ЭБС "Знаниум" Режим доступа: http:// 

http://znanium.com/bookread.php?book=414955 
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