
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 
Менеджмент шоу-бізнесу 
Тип дисципліни:  
вибіркова. 
Семестр:  
другий. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, практичні заняття – 16; 
самостійна робота – 58. 
Лектор:  
доктор економічних наук, професор Свінцов О.М. 
Результати навчання: 
Знати:  

 типи й види організації в сфері шоу-бізнесу; 
 фінансовий, організаційно-правовий,творчо-управлінській, PR-блок керівництва шоу-бізнесом; 
 зміст діяльності продюсера; 
 фандрайзінг і фінансовий менеджмент. 

Уміти: 
 досягати власних бізнесових цілей; 
 проектувати високий рівень професійної та громадянської свідомості продюсера; 
 захищати культурні та економічні інтереси України у конкурентному ринковому середовищі.  

Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Методика виконання сучасного спортивного танцю 
 Стильові різновиди сучасного хореографічного мистецтва 
 Сценографія хореографічного твору 

Зміст навчальної дисципліни:  
Принципи організації шоу-бізнесу. Шоу-бізнес в сучасній соціокультурній «системі координат». 

Вплив шоу-бізнесу як соціального феномену на явища і процеси життєдіяльності. Розгляд процесу 
функціонування менеджменту шоу-бізнесу в сучасному соціокультурному просторі з урахуванням власної 

специфічної різноманітності. Ділові і виробничі відносини в індустрії шоу-бізнесу. Етика особи в 
організаціях. Соціальна відповідальність в організації. Керування соціальною відповідальністю. Значення 
культури. Чинники культури. Керування культурою організації. Теорії лідерства. Континуум поведінки 
лідера. Творчість в організаціях. Творчий процес. 
Рекомендована література:  
основна: 
1. Гаґоорт Ґ. Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль / пер. з англ. Шумилович Б. – Львів: 

Літопис, 2008. – 360 с. 

2. Гриценко О. Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в сучасному світі. –  К.: УЦКД, 
2000. – 228 с. 

3. Кіндрацька Г. І. Основи стратегічного менеджменту: Навч. посібник. – Львів: Кінпатрі ЛТД, 2000. – 264 
с.   

допоміжна 
4. Кольбер Ф., Нантель Ж., Білодо С., Річ Дж. Д. «Маркетинг у сфері культури та мистецтв». Перекл. з 

англ. Яринич С. – Л.: Кальварія, 2004. – 240 с. 
Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  

 поточний контроль: обговорення тем на практичних заняттях, виконання самостійної роботи та 
колоквіум; 

 підсумковий контроль: залік у другому семестрі; 
 100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  
українська. 
Кафедра:  
економіки та менеджменту. 
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