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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Пархоменко Ірина Ігорівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри. Має досвід у створенні подій, їх 

координації та модерації, є автором більше 25 наукових публікацій. 

Брала безпосередню участь у таких проєктах як музичне фентезі-шоу «Володарі Стихій», «Жива історія: пам’ять 

про Чорнобиль», Київ-етно-мюзік-фест «Віртуози фолку». Наразі є членкинею Всеукраїнської професійної 

спілки працівників музичної індустрії (2020). А також співзасновницею ГО «Асоціація експертів з креативних 

індустрій України» (2021). 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Дисципліна « Основи економіки, менеджменту та маркетингу в мистецтві» сприяє формуванню у майбутніх 

фахівців ґрунтовних економічних знань, розвитку економічного мислення і культури, засвоєнню базових 

методів пізнання економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних 

проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю у закладах культури і мистецтв.  

Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів системних знань наукових основ економіки культури та 

глибоке розуміння теоретичних засад і практичних аспектів розвитку цього напряму економічних досліджень, 

а також оволодіння майбутніми фахівцями навичками самостійної роботи й використання економічних методів 

і прийомів у соціокультурній діяльності. 

Завданнями є: 

- набуття студентами знань з теоретичних та методологічних основ економіки культури, опанування 

концептуальних положень з функціонування економічної сфери на ринкових засадах; 

- формування в студентів уявлень щодо сутності та особливостей економічних законів у сфері культури, 

моделювання процесів економічного розвитку культури; 

- набуття студентами навичок аналізу ефективності у соціально-культурній сфері та управління якістю надання 

культурних послуг; 

-  формування знань із теоретичних основ та практичних навиків із менеджменту та маркетингу.  

 

 



ОПИС КУРСУ 

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – 4 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – 4 

Модулів – 1 Семестр – 7 Модулів – 1 Семестр – 7 

Змістових модулів – 3 Лекції – 32 Змістових модулів – 3 Лекції – 8 

Загальна кількість 

годин – 120 
Практичні – 28 

Загальна кількість 

годин – 120 
Практичні – 4 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента –  2 год.  

  

Самостійна робота – 60 Семестрових годин 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

 

Самостійна робота – 108 

Індивідуальні – 0 Індивідуальні – 0 

Форма контролю – 

7 семестр – екзамен  

Форма контролю –  

7 семестр – екзамен 
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері сценічного мистецтва 

із застосуванням теорій та методів мистецтвознавства, театральної педагогіки, 

психології творчості, культурології. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, техніки і технологій. 

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі створення 

сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у складі творчої групи в 

процесі його підготовки. 

СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності. 

СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями 

в процесі реалізації художньої ідеї,  осмислення та популяризації творчого 

продукту. 

СК11.Здатність до спілкування з широкою професійною та науковою спільнотою 

та громадськістю з питань сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із 

представниками інших творчих професій. 

СК13. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проєкти з метою 

популяризації сценічного мистецтва в широких верствах суспільства, в тому числі 

і з використанням можливостей театральної преси, телебачення, Інтернету. 



СК 17. Здатність враховувати економічні, організаційні та правові аспекти 

професійної діяльності. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР01. Визначати взаємозв’язок цінностей громадянського суспільства із засадами розвитку сфери культури й 

мистецтва в Україні. 

ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення до розв’язання 

відповідних задач професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва. 

ПР06. Аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх розв’язання. 

ПР20. Організовувати та керувати професійним розвитком осіб та груп, розробляти та реалізовувати творчі 

проєкти. 

ПР19. Управляти складною професійною діяльністю у сфері сценічного мистецтва з урахуванням правових, 

економічних та етичних аспектів. 

ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та проєктів у сфері сценічного мистецтва, доносити до 

фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід.  

 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами навчання з навчальної дисципліни «Основи режисури естрадно-циркового номеру» є лекційні заняття 

(12 годин), практичні заняття (48 годин) та самостійна робота студента (60 годин) 

Методи навчання – словесні, наочні та практичні.  

Словесні методи – викладання основ теорії, історії і термінології режисури.  

Наочні методи – демонстрація відео та інших наочних посібників з метою підвищення ефективності сприйняття 

навчального матеріалу. 

Практичні методи – переважно спрямовані на створення номерів, шоу-програм на задану тему, а також на 

розвиток якостей режисера. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1.  Вступ до дисципліні.  
Культура як сфера економічних 
відносин. Економічні закони в сфері 

культури. 

8 4 2  4 8 2   6 

Тема 2.  Культура та мистецтво як вид 

економічної діяльності в системі 
національної економіки: історія та 

сучасність. 

8 2 2  4 8    8 

Тема 3.  Культурна діяльність та 

культурні послуги. 
8 4 2  4 8    8 

Тема 4.   Особливості сфери культури 

та економіка культури. 
8 2 2  4 10 2   8 

Тема 5.   Система господарювання у 

сфері культури та її базові елементи. 
10 2 2  6 8    8 

Поточний контроль 

Разом за змістовим модулем 1 42 14 10  22 42 4 -  38 



Змістовий модуль 2.  

Тема 6.    Особливості економічного 

розвитку культурної сфери в Україні. 

 

10 2 2  6 12 2   10 

Тема 7.   Роль управління персоналом 

в системі сучасного менеджменту. 
10 2 2  6 12    12 

Тема 8.   Управління творчим 

проектом в сфері музичного 
мистецтва. 

14 4 4  8 12    12 

Поточний контроль 

Разом за змістовим модулем 2 36 8 8  20 36 2 -  34 

                           Змістовий модуль 3.  

Тема 9.   Сутність, значення та 

особливості розвитку мистецького 

маркетингу та менеджменту. 

12 4 2  6 14 2   12 

Тема 10.   Маркетингове середовище 

організацій культури і мистецтва. 
16 4 4  8 14  2  12 

Тема 11.  Маркетингове ціноутворення 

сфери культури і мистецтва. 
14 2 4  8 14  2  12 

Поточний контроль 

Разом за змістовим модулем 3 42 10 10  18 42 2 4  36 

Усього годин 120 32 28  60 120 8 4  108 

Форма контролю Екзамен Екзамен 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82−89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0–34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Система накопичення балів 

Вид контролю 
Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна кількість 

балів 

Поточний/ Модульний 

контроль 
3 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр на 1 МК 400 

Екзамен 1 max 100 

Формула до екзамену 

400:4*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

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

дистанційного навчання форма проведення спілкування - онлайн. 

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). 

https://www.academia.edu/49154872/Креативна_економіка_та_креативні_індустрії
https://www.dnmczkmo.org.ua/dajdzhest-kultura-i-regiony


 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання здобувачем 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). Здобувач зобов’язаний опрацьовувати 

джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма темами та розвине критичне мислення. 


