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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Проскуріна Марія Олегівна – доктор економічних наук, доцент. Стаж науково- педагогічної 

роботи у закладах вищої освіти складає 12 років. В 2012 р. захистила кандидатську дисертацію 

на тему «Розвиток теорій циклічності в світовій економічній думці ІІ половини ХХ – початку 

ХХІ ст.» в ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана. В 2019 р. захистила докторську дисертацію на 

тему: «Державна політика економічного розвитку культурної індустрії». Член робочої групи з 

проведення огляду витрат державного бюджету у сфері культури в частині фінансової підтримки 

національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і 

державних циркових організацій при Міністерстві культури і інформаційної політики України 

(2021). Експерт Конкурсної комісії для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ в 

апараті Міністерстві культури і інформаційної політики України (2021). Була експертом 

Українського культурного фонду (2020). Розробила інформаційний посібник GREAT Ukraine. 

Прийняла участь в дослідних проєктах «Державна цільова програма підтримки та розвитку 

народних художніх промислів», «Культурні і креативні індустрії в Україні: сучасний стан, 

потреби та тенденції» та ін. Українського центру культурних досліджень. Виступала спікером на 

тематичних бізнес-заходах та конференціях (Kyiv Music Days, Collisium, 4 People та ін.). Була 

керівником групи по розробці спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності». 

Голова ГО «Спілка експертів креативних індустрій України». 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета: вивчення дисципліни є опанування студентами основних теоретичних засад 

менеджменту та маркетингу, вивчення світового досвіду і його адаптація в українських умовах; 

вироблення та набуття практичних навичок для ефективної поетапної роботи у створенні 

культурних продуктів різних форм і жанрів та їх популяризація. 

Завдання: опанування студентами основних теоретичних та практичних засад 

менеджменту та маркетингу спираючись на світовий та вітчизняний досвід; навчити студентів  

аналізу ринків культурних продуктів, а також діяти в умовах конкурентного середовища; 

застосовувати знання та навички з фандрейзингу для реалізації культурно-мистецького бізнес- 

проєкту. 

Предмет: система методів та принципів менеджменту і маркетингу в мистецтві. 
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ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 
дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,0 
Рік підготовки – І 

Кількість кредитів ECTS 
– 4,0 

Рік підготовки – І 

Модулів – 1 Семестр – 2 Модулів – 1 Семестр – 2 

Змістових модулів – 2 Лекції – 16 Змістових модулів – 2 Лекції – 4 

Загальна кількість 

годин – 120 
Практичні – 14 

Загальна кількість 

годин – 120 
Практичні – 2 

Індивідуальні – 0 Індивідуальні – 0 
Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 6 

Семестрових годин для 

заочної форми навчання: 

аудиторних – 6  
Самостійна робота – 

90 
Самостійна робота – 

114 

Форма контролю – 
залік 

Форма контролю – 
залік 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ                    ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі і 

проблеми у галузі сценічного мистецтва або у процесі навчання, що 

передбачає проведення дослідження або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов та вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2. Здатність застосовувати фундаментальні знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК6. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК9. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК10. Здатність працювати як в команді так і автономно. 

ЗК12. Здатність розробляти та управляти проектами. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності  (СК) 

1. Здатність до комплексного розв’язання складних професійних 

проблем в галузі сценічної інноваційної діяльності при глибокому 

переосмисленні наявних та створенні нових цілісних знань та 

професійної практики. 

2. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової 

художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва. 

5. Здатність до розуміння та комплексного оцінювання 

фундаментальних засад культурно-мистецьких процесів. 

10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних 

ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній 
діяльності. 
2. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань. 
3. Володіти державною мовою України, культурою висловлювання, вмінням логічно будувати 
власне мовлення (письмове та усне). 
5. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, вільно застосовувати можливості 
інформаційних технологій у професійній діяльності. 
8. Виявляти здатність до генерування нових ідей. 
9. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й 
приймати обґрунтовані рішення для їх розв’язання. 
16. Вміти знаходити адекватні засоби презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 
діяльності. 
17. Знати історію відповідної галузі світового й українського сценічного мистецтва, особливості 



організації сценічної справи у межах різних історичних (культурних) епох. П 22. Вміти 
використовувати можливості новітніх інформаційних і цифрових технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого результату. 

23. Володіти професійною лексикою, грамотно використовувати її у подальшій професійній 

діяльності. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Загальні методи навчання з навчальної дисципліни: 

 словесні (лекція, бесіда, розповідь, пояснення); 

 наочні (ілюстрація, демонстрація відеоматеріалів); 

 практичні (практичні роботи, написання рефератів), виконання творчих самостійних 

завдань; 

 репродуктивний, котрий полягає у формуванні та безпосередньому втіленні власних 

творчих ідей та задумів студента у ході мистецької практики; 

 самостійна робота, пов’язана з опануванням світу культури та креативу. 
Для закріплення матеріалу, удосконалення навичок студенти повинні систематично, протягом 
всього курсу виконувати програму самостійної роботи. У робочій програмі для самостійного 
опрацювання пропонуються теми, що сприяють поглибленому засвоєнню матеріалу та 
водночас вимагають від студентів творчого підходу та індивідуальної роботи вивчених 
теоретичних питань 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
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Модуль  1 

Змістовий модуль 1. Менеджмент і маркетинг та їх специфіка у сфері мистецтва 

Тема 1.1. Економіка культури та 

мистецтва 
25 3 2  20 22 1 1  20 

Тема 1.2. Менеджмент і  

маркетинг в мистецтві 25 3 2 
 

20 20 
   

20 

Тема 1.3. Середовище мистецького 

проєкту 
14 2 2  10 21 1   20 

Разом за змістовим модулем 1 64 8 6  50 63 2 1  60 

Змістовий модуль 2. Управління мистецьким проєктом 

Тема 2.1. Планування мистецького 

проєкту 
15 2 2  10 22 1 1  20 

Тема 2.2. Фінансування

 мистецького           проєкту 14 2 2 
 

10 10 
   

10 

Тема 2.3. Ризики та способи їх 

подолання 
14 2 2  10 10    10 

Тема 2.4. Маркетингова політика 

комунікації 
14 2 2 

 
10 15 1 

  
14 

Разом за змістовим модулем 2 56 8 8  40 57 2 1  54 

Усього годин 120 16 14  90 120 4 2  114 

Підсумковий контроль ЗАЛІК 
 



 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS 

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 
 

Система накопичення балів 
 

Вид контролю 
Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна кількість 

балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 300 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 

 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем “залік” 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за 

кожен): кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота) = 

результат заліку. 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 
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2016. 322 с. 
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом цього курсу з огляду на складність дисципліни. В умовах 

дистанційного навчання форма проведення спілкування - он-лайн. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання 

завдання в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей 

бути он-лайн або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 
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Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання студентом додаткового завдання в межах 

теми, даного викладачем. Всі завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – 

всі практичні мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані 

шляхом завантаження робіт у Google Classroom.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без 

посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Студент 

зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за 

всіма темами та розвине критичне мислення. 
 

 


