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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент і маркетинг в 
мистецтві» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 
Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення дисципліни є вивчення основ загального 

менеджменту та маркетингу, їх специфіки в сфері культури і мистецтва, 
питань державного управління сферою культури і мистецтва, 
особливостей менеджменту та маркетингу в культурно-освітньої і 
культурно-дозвільної діяльності. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Диципліни, що забезпечують: Історія української державності та культури, 
Філософія, Історія мистецтва. 
Забезпечувані дисципліни: всі управлінські дисципліни. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовний модуль 1. Менеджмент організацій культури. 
Змістовний модуль 2. Менеджмент окремих сфер культури. 
Змістовний модуль 3. Маркетинг у сфері мистецтва. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: вивчення управлінської діяльності соціально-
культурною сферою в сучасних умовах соціально-економічного розвитку 
України.  
Завдання навчальної дисципліни:  

 формування у студентів поняття про «Менеджмент і маркетинг в 
мистецтві» як комплексну науку, розкриття етапів її розвитку та 
характеристика сучасного стану; 

 ознайомлення основними науковими концепціями менеджменту, 
основними положеннями загального менеджменту, що є 
універсальними для менеджменту в будь-якій сфері діяльності та 
дозволяють надалі розкрити специфіку менеджменту у сфері культури 
і мистецтва; 

 ознайомлення основними науковими концепціями маркетингу, що є 
універсальними для маркетингу в будь-якій сфері діяльності та 
дозволяють надалі розкрити специфіку маркетингу у сфері культури і 
мистецтва; 

 ознайомлення спектра інструментів державного управління сферою 
культури: культурна політика на національному та регіональному 
рівнях, законодавча база, структура державного управління та 
фінансування сфери культури; 
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 розкриття напрямків стратегічного менеджменту культури і мистецтва 
в контексті його взаємодії з культурним середовищем, а саме 
стратегічне програмування, проектна діяльність і маркетинговий 
комплекс установ культури і мистецтва; 

 розкриття ресурсів соціального партнерства - соціальний капітал та 
державно-приватне партнерство, а також нематеріальних ресурсів - 
історична пам'ять та культурні символи; 

 формування у студентів навичок аналізу взаємин закладів культури з 
державними та приватними установами, а також зі споживачами; 

 виявлення сучасних проблем функціонування та розвитку креативної 
індустрії України. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: поняття, сутність і специфіку менеджменту та маркетингу  в сфері 
культури, його функції та принципи; основні наукові концепції 
менеджменту; основні наукові концепції маркетингу; базові відмінні риси 
організацій культури і мистецтва та їх менеджменту; напрямки 
стратегічного менеджменту культури і мистецтва в контексті його взаємодії 
з культурним середовищем; теоретичні й практичні проблеми 
менеджменту та маркетингу культури та мистецтва; культурну політику в 
України та перспективні напрями її розвитку;  типові процедури й рішення 
з управління кадрами; підходи до реалізації альтернативних моделей 
управління; системи обліку, звітності і контролю в діяльності закладів 
культури; організацію управління діяльності керівника;  
вміти: аналізувати стан тенденцій в управлінській технології і перспективні 

напрями їх розвитку; розробляти проекти культурного розвитку окремих 
територій та районів міста; розробляти положення, інструкції та іншу 
організаційну документацію в закладах культури; застосовувати систему 
стимулювання й мотивації працівників; володіти навичками прийняття 
рішень у можливих нестандартних ситуаціях в управлінській діяльності 
закладів культури; визначати ефективність системи управління в 
конкретних закладах культури. 
компетентності: здатність використовувати основні поняття та положення 

дисципліни «Менеджмент і маркетинг в мистецтві» у професійній 
діяльності; володіти основними методами, способами та засобами 
отримання, зберігання та оприлюднення інформації, мати навички роботи 
з комп’ютером як засобом забезпечення інформацією у професійній 
діяльності, здатність працювати у глобальній комп’ютерній мережі; 
здатність використовувати нормативні документи по управлінню та 
веденню діяльності культурних проектів; здатність самостійно знаходити 
та використовувати різні джерела інформації в процесі створення 
культурного проекту, здатність обробляти та інтерпретувати данні, 
необхідні здійснення проектної діяльності; здатність застосовувати 
інноваційні технології у професійній діяльності, а також здатність 
знаходити, аналізувати та опрацьовувати науково-технічну інформацію 
напряму культура з використанням інформаційно-комунікативних 
технологій.  
У процесі засвоєння дисципліни магістрант має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 

 володіти навичками міжособистісної взаємодії; 

 будувати ефективну комунікативну взаємодію між всіма суб’єктами 
ринку; 

 дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у 
професійній діяльності; 

 проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;  

 проявляти ініціативність у використанні інноваційних технологій в 
професійній діяльності; 

  гнучкості, адаптивності і здатності змінюватися, тобто вміти поглянути 
на проблему з різною перспективи і при зміні ситуації коригувати свій 
робочий процес; 



 розвивати власне ораторське мистецтво. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 3 

 
Галузь знань 

02 Культура і мистецтво 
 

Нормативна 

 
Спеціальність 022 Дизайн 

 
Семестр 8-й 

Модулів – 5 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 32 год 

Змістових модулів – 3 
Лекції: 
28 год. 

Практичні, 
семінарські:  

4 год. 

Загальна кількість годин – 
90 

Лабораторні: 
                 - 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 4 

Самостійна робота 58 год. 

Модульний контроль 

Вид контролю:  
диференційований залік 

 

 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовний модуль 1. Менеджмент організацій культури 
Тема 1. Сфера культури і менеджмент 
Основні поняття менеджменту. Менеджмент культури. Категорії адміністраторів культури. 

Внесок культури і мистецтва у розвиток сучасного суспільства. 
Сфера культури як сфера послуг. Духовне виробництво. Ринок споживачів і ринок донорів. 

Система державних органів управління культурою. 
 
Тема 2. Функції менеджменту в закладах культури 

Планування як функція менеджменту в закладах культури. Види планування. Принципи 
планування. Стратегічне планування. Піраміда Маслоу. Модель процесу стратегічного планування. 
Цілі закладів культури таїх опис. 

Організація як функція менеджменту. Аспекти організаційної функції. Делегування. 
Відповідальність та повноваження. Організаційні структури управління та їх класифікація. Переваги та 
недоліки організаційних структур управління.  

Контроль у менеджменті та оцінка ефективності закладу. Система поточного контролю. Процес 
контролю та його етапи.  

 
Тема 3. Звʼязувальні процеси у менеджменті 
Прийняття управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень. Аналіз ситуації, 
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визначення проблеми та причини її виникнення. Варіанти рішень. Методи групового ухвалення рішень. 
Процес вироблення раціональних рішень.  

Комунікації в менеджменті. Моделі комунікацій. Класи комунікацій. Методи комунікацій та їх 
характеристика. Модель процесу комунікацій. Зворотній звʼязок. Модель комунікаційного процесу 
Лассуелла. Ефективність комунікаційних мереж. Неформальні комунікації. 

Національні стилі ведення переговорів. Англійський стиль. Американський стиль. Французький 
стиль. Німецький стиль. Італійський стиль. Іспанський стиль. Шведський стиль. Японський 
стиль.Південнокорейський стиль. Китайський стиль. Арабський стиль. Турецький стиль. Російський 
стиль. Ізраїльський стиль.  

Невербальні стосунки в процесі переговорів. Візуальний контакт. Жестикуляція. Міміка. Контакт 
очей. Стилі ведення переговорів з урахуванням національної специфіки. 

Тема 4. Менеджмент персоналу 
Людина і організація. Базисні цінності. Управління персоналом. Функції і методи управління 

персоналом.  
Стилі керівництва. Лідерство.Авторитарний стиль. Демократичний стиль. Система стилів. 

Графічна модель П.Херсі. Неформальне лідерство. Деструктивні лідери та способи боротьби з ними. 
Оцінка персоналу в сучасній організації. Види оцінок. Атестація.  
Мотивація персоналу до ефективної роботи. Модель мотивації А.Маслоу. Структура мотивації. 

Оцінка як компонент мотивації. Мотивація та типи особистості. 
Управління конфліктами. Управління опором.Причини конфліктів в організації. Типи причин. 

Види нововведень. Методи діагностування та керування конфліктами. Примусове, адаптивне і кризове 
нововведення.  

Культура менеджменту. Організаційна культура фірми. Інформаційний дизайн. Архітектурний 
дизайн. Зовнішній вигляд співробітників.  

 
Тема 5. Стратегічний менеджмент у сфері культури 

Зміст і сутність стратегічного планування. Види стратегій. Напрями реалізації стратегій. Модель 
стратегічного планування. Місія організації. Матриця вибору стратегічного рішення. Особливості 
стратегічного панування в діяльності закладів культури. 

Інструменти стратегічного планування в закладах культури. Ринкові інструменти стратегічного 
планування. SWOT-аналіз. GAP-аналіз. PEST-аналіз. Матриця БКГ. Поняття життєвого циклу виробів 
і послуг. Конкурентоздатність товарів та посуг на різних стадіях життєвого циклу виробів і послуг. 

 
Змістовний модуль 2. Менеджмент окремих сфер культури 
Тема 6. Менеджмент у театрі 
Менеджмент театральної діяльності. Комерційні театри. Виробничий цикл театральної 

діяльності.  
Планування в театрі. Виробничий цикл театральної діяльності: етапи та дії.  
Організації діяльності театру. Трикутник відносин у театрі. Структура адміністративного апарату 

театру.  
Проблеми організації діяльності оперних театрів в Україні. Форми взаємостосунків з артистами.  
 
Тема 7. Менеджмент у книжковій справі і літературі 
Бібліотечна діяльність: історичний аспект. Просування книги. Форми кникової торгівлі. Завдання 

менеджмера з кульутри в бібліотеці. Сучасні види книг. 
 
Тема 8. Музейний менеджмент 
Музеї в ХХ-ХХІ столітті. Клуб друзів Ермітажу. Зарубіжний досвід.  
Музейний менеджмент. Управління інформацією та управління за допомогою інформації. 

Культурний інформаційний ресурс. 
Музей та Інтернет. Можливості розвитку музею в мережі Інтернет. Використання сучасних 

технологій у музейній справі. Сучасний музей – це могутній освітній центр. 
Відділи розвитку в музеях та їх завдання.  
 
Тема 9. Менеджмент діяльності культурних центрів 

Культурно-просвітницька діяльність. Історичні типи культурних центрів. Сучасна класифікація 
культурних центрів. Сектори культурних центрів. Робота з публікою. 

 
Тема 10. Менеджмент інших видів мистецтва 

Роль менеджменту в телевиробництві. Основні організаційні етапи. Захист проекту від 



комерційних і маркетингових ризиків. Метод диверсифікації. 
Менеджмент фестивалів. Принципи та вимоги до фестивалів міста. Концепція фкстивалів. 

Фестивальний попит.  
Менеджмент в образотворчому мистецтві. Ринок творів образотворчого мистецтва. Вистави як 

основна форма поширення образотворчого мистецтва.  
Менеджмент в сфері культурної спадщини. Культурні цінності. Охорона памʼяток. Туризм. 
 
Змістовний модуль 3. Маркетинг у сфері мистецтва 
Тема 11. Маркетинг як філософія підприємництва 
Поняття та визначення маркетингу. Етапи розвитку. Завдання маркетингу. Маркетинг-мікс. 

Концепції маркетингу. Поглиблена характеристика відмінностей концепцій виробництва та маркетингу.  
 
Тема 12. Аналіз ринкових можливостей та процес сегментації ринку 
Аналіз мікро- і макросередовища. Сегментація ринку. Ніша. Вибір цільових ринків. 

Позиціювання послуг на ринку.  
 
Тема 13. Методи дослідження ринку 
Первинне та вторинне дослідження ринку. Маркетингове дослідження. Первинна інформація. 

Опитування. Види опитування. Недоліки та переваги.  
Політика ціни. Методи ціноутворення. Стратегія в політиці цін. Різні підходи до ціноутворення. 
 
Тема 14. Стратегічний маркетинг 

Планування стратегічного маркетингу. Програма закладу культури. Аналіз господарського 
портфеля діяльності організації. Вибір стратегії організації. План маркетингу. Маркетинговий контроль.  

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Менеджмент організацій культури 

1. Сфера культури і менеджмент 6 2    4 

2. Функції менеджменту в закладах культури 6 2 1   3 

3. Звʼязувальні процеси у менеджменті 6 2    4 

4. Менеджмент персоналу 6 2 1   3 

5. Стратегічний менеджмент у сфері 
культури 

6 2    4 

Разом за змістовим модулем 1 30 10 2   18 

Змістовий модуль 2. Менеджмент окремих сфер культури 

6. Менеджмент у театрі 6 2    4 

7. Менеджмент у книжковій справі і 
літературі 

6 2    4 

8. Музейний менеджмент 6 2    4 

9. Менеджмент діяльності культурних 
центрів 

6 2    4 

10. Менеджмент інших видів мистецтва 6 2    4 

Разом за змістовим модулем 2 30 10 -   20 

Змістовний модуль 3. Маркетинг у сфері мистецтва 

11. Маркетинг як філософія підприємництва 7 2    5 

12. Аналіз ринкових можливостей та процес 
сегментації ринку 

8 2 1   5 

13. Методи дослідження ринку 8 2 1   5 

14. Стратегічний маркетинг 7 2    5 

Разом за змістовим модулем 3 30 8 2   20 

Разом 90 28 4 - - 58 

 



ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 2 Функції менеджменту в закладах культури 1 

2 4 Менеджмент персоналу 
Тест: «Чи здатні Ви стати керівником?» 
Тест: «Який Ви тип працівника в команді?» 

1 

3 12 Аналіз ринкових можливостей та процес сегментації ринку. 
Оцініть внутрішні можливості закладу культури. 
Створіть аватар клієнта цього закладу 

1 

4 13 Методи дослідження ринку 
Вирішення ситуаційних задач з поясненнями 

1 

Разом 4 

 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Для якнайповнішого засвоєння матеріалу курсу окрім аудиторних занять (лекційних, практичних 
(семінарських)) значну увагу приділено самостійній роботі студенів. Зокрема, до форм самостійної 
роботи віднесено:  
1. Вивчення додаткової літератури.  
2. Робота з нормативно-правовими документами, що відображають процес розвитку туризму.  
3. Підготовка до практичних (семінарських) занять.  
4. Підготовка до проміжного та підсумкового контролю.  
5. Самостійне опрацювання певних питань (перелік наводиться нижче). 

 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 1 Сфера культури і менеджмент 4 

2 2 Функції менеджменту в закладах культури 3 

3 3 Звʼязувальні процеси у менеджменті 4 

4 4 Менеджмент персоналу 3 

5 5 Стратегічний менеджмент у сфері культури 4 

6 6 Менеджмент у театрі 4 

7 7 Менеджмент у книжковій справі і літературі 4 

8 8 Музейний менеджмент 4 

9 9 Менеджмент діяльності культурних центрів 4 

10 10 Менеджмент інших видів мистецтва 4 

11 11 
Маркетинг як філософія підприємництва 
Бренд як основа маркетингової стратегії 
Створення позитивного іміджу та надійної репутації 

5 

12 12 
Аналіз ринкових можливостей та процес сегментації ринку 
SWOT-аналіз, PEST-аналіз та інші моделі аналізу 
Особливості їх застосування 

5 

13 13 
Методи дослідження ринку 
Підібрати ситуації які підкреслять переваги використання кожного 
методу дослідження ринку 

5 

14 14 
Стратегічний маркетинг 
Конкурентні переваги. Вибір стратегії. 
Особливості використання у сфері культури 

5 

Разом  58 

 

 

 

 
ІНДИВІДУАЛЬНЕ САМОСТІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

 



Індивідуальне самостійне завдання (ІСЗ) є видом позааудиторної індивідуальної діяльності 
студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної 
дисципліни. Завершується виконання студентами ІСЗ прилюдним захистом навчального проекту. 

Метою ІСЗ є набуття навичок систематизації, закріплення, розширення теоретичних і 
практичних знань із дисципліни; розвиток навичок самостійної роботи з літературними джерелами та 
збором інформації, а також її обробкою. 

Зміст ІСЗ наступний:  
1) титульний аркуш; 
2) вступ;  
3) основна частина: 

 стислий опис дипломної роботи (до 5 сторінок); 

 провести SWOT-аналіз та PEST-аналіз; 

 провести фінансові розрахунки, які дадуть змогу оцінити окупність проекту;  

 вибрати маркетингову стратегію просування свого продукту та надати пояснення вибору;  
4) висновки;  
5) список використаних джерел;  
6) додатки. 

Вступ має містити обґрунтування актуальності обраної теми, формулювання об'єкта і предмета 
дослідження, мету і зміст поставлених завдань. 

Обсяг готової КР має становити у друкованому варіанті до 30 сторінок. 
Орієнтовна кількість сторінок у розділах: вступ – 1-2 с.; основна частина – 15-20 с.; висновки – 

1-2 с. 
Список використаних джерел необхідно складати у порядку згідно появі посилань на них у тексті 

роботи. Кількість джерел має бути не менше 10. 
 

Шкала оцінювання ІСЗ 

Рівень виконання 
Кількість балів,  

що відповідає рівню 

Оцінка за традиційною 

системою 

Високий 9–10 Відмінно 

Достатній 7–8 Добре 

Середній 5–6 Задовільно 

Низький 0–4 Незадовільно 

 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Міжнародний туризм» 
застосовуються такі методи: 

– методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 
екзамен; 

– методи письмового контролю: письмове тестування, модульна контрольна робота, 
індивідуальна науково-дослідна робота; 

– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 
 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
 

Кількість балів 
ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

Лекції 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Практична робота  1  1        1 1  

Самостійна робота 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Індивідуальна 
робота 

10 

Поточний модульний 
контроль 

(30 б) 
10 10 10 

Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії За національною шкалою 



Екзамен Залік 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ 

1. Основні поняття менеджменту 
2. Сфера культури як сфера послуг 
3. Планування як функція менеджменту в закладах культури 
4. Організація як функція менеджменту 
5. Контроль у менеджменті та оцінка ефективності закладу 
6. Прийняття управлінських рішень 
7. Комунікації в менеджменті 
8. Національні стилі ведення переговорів 
9. Невербальні стосунки в процесі переговорів 
10. Людина і організація 
11. Стилі керівництва.  
12. Лідерство 
13. Оцінка персоналу в сучасній організації 
14. Мотивація персоналу до ефективної роботи 
15. Управління конфліктами. 
16. Управління опором.  
17. Організаційна культура фірми 
18. Зміст і сутність стратегічного планування.  
19. Особливості стратегічного панування в діяльності закладів культури 
20. Інструменти стратегічного планування в закладах культури.  
21. Поняття життєвого циклу виробів і послуг 
22. Менеджмент театральної діяльності 
23. Планування в театрі 
24. Організації діяльності театру 
25. Проблеми організації діяльності оперних театрів в Україні 
26. Менеджмент у книжковій справі і літературі 
27. Музейний менеджмент 
28. Музей та Інтернет 
29. Менеджмент діяльності культурних центрів 
30. Роль менеджменту в телевиробництві 
31. Менеджмент фестивалів 
32. Менеджмент в образотворчому мистецтві 
33. Менеджмент в сфері культурної спадщини 
34. Поняття та визначення маркетингу 
35. Завдання маркетингу 
36. Концепції маркетингу 
37. Поглиблена характеристика відмінностей концепцій виробництва та маркетингу 
38. Аналіз мікро- і макросередовища 
39. Сегментація ринку 
40. Вибір цільових ринків 



41. Позиціювання послуг на ринку 
42. Первинне та вторинне дослідження ринку 
43. Політика ціни.  
44. Методи ціноутворення 
45. Стратегія в політиці цін 
46. Різні підходи до ціноутворення 
47. Планування стратегічного маркетингу 
48. Аналіз господарського портфеля діяльності організації 
49. Вибір стратегії організації 
50. План маркетингу 
51. Маркетинговий контроль 
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