
 



 



1. Мета дисципліни 

 Мета викладання менеджменту соціально-культурної діяльності – 

формування системного уявлення про принципи, методи і засоби управління 

в галузі культури та мистецтва, з поглибленим вивченням специфіки 

менеджменту в сфері арт-індустрії; формування умінь щодо аналізу 

проблемного поля соціально-культурної ситуації й прийняття ефективних 

управлінських рішень. Курс спрямований на формування у студентів 

теоретичних знань та умінь в сфері менеджменту соціально-культурної 

діяльності, які можна успішно реалізувати у своїй професійній діяльності. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на дисципліни: 

«Історія світової художньої культури», «Історія образотворчого мистецтва» та 

має взаємозв’язки з дисципліною «Професійне презентування художніх 

проектів».  

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною  

ПРН7. Здатність 

спілкуватися з 

представниками 

інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з 

інших галузей 

знань/видів 

економічної 

діяльності). 

 

1. За способом 

передачі 

навчального 

матеріалу: 

- вербальні: 

лекції, практичні 

заняття 

(обговорення та 

опитування); 

- наочні: 

візуальний 

супровід лекцій та 

практичних 

занять 

(презентація 

PowerPoint, 

відеоряд). 

2. За типом 

пізнавальної 

діяльності 

студентів: 

- репродуктивний;  

- частково-

пошуковий метод. 

3. За ступенем 

керування 

навчальним 

процесом: 

Поточні оцінки 

за відповіді на 

практичних 

заняттях; 

оцінка 

виконання 

самостійної 

роботи 

студентів; 

тестове 

завдання; 

диференційо-

ваний залік. 

ПРН7.1. Розуміти 

особливості функціонування 

арт-ринку як складної 

системи міжгалузевих 

зв’язків. 

ПРН7.2. Знати основних 

суб’єктів арт-ринку. 

 



- під 

керівництвом 

викладача; 

- самостійна 

робота студентів. 

ПРН8. Здатність 

діяти соціально 

відповідально та 

свідомо. 

 

1. За способом 

передачі 

навчального 

матеріалу: 

- вербальні: 

лекції, практичні 

заняття 

(обговорення та 

опитування); 

- наочні: 

візуальний 

супровід лекцій та 

практичних 

занять 

(презентація 

PowerPoint, 

відеоряд). 

2. За типом 

пізнавальної 

діяльності 

студентів: 

- репродуктивний;  

- частково-

пошуковий метод. 

3. За ступенем 

керування 

навчальним 

процесом: 

- під 

керівництвом 

викладача; 

- самостійна 

робота студентів. 

Поточні оцінки 

за відповіді на 

практичних 

заняттях; 

оцінка 

виконання 

самостійної 

роботи 

студентів; 

диференційо-

ваний залік. 

ПРН8.1. Уміти бути 

критичним та 

самокритичним. 

ПРН8.2. Уміти діяти на 

підставі етичних суджень. 

 

ПРН20. 

Адаптувати 

творчу 

(індивідуальну 

або колективну) 

діяльність до 

вимог і умов 

споживача. 

1. За способом 

передачі 

навчального 

матеріалу: 

- вербальні: 

лекції, практичні 

заняття 

(обговорення та 

опитування); 

- наочні: 

візуальний 

супровід лекцій та 

практичних 

занять 

Поточні оцінки 

за відповіді на 

практичних 

заняттях; 

оцінка 

виконання 

самостійної 

роботи 

студентів;  

диференційо-

ваний залік. 

ПРН20.1. Знати основні 

технології менеджменту 

соціально-культурної 

діяльності, що 

застосовуються в арт-сфері. 

ПРН20.2. Знати основи 

створення успішного арт-

проекту. 

ПРН20.3. Вміти презенту-

вати художні твори на 

вітчизняних і міжнародних 

виставках, результати 

мистецтвознавчого 

дослідження в українських 



(презентація 

PowerPoint, 

відеоряд). 

2. За типом 

пізнавальної 

діяльності 

студентів: 

- репродуктивний;  

- частково-

пошуковий метод. 

3. За ступенем 

керування 

навчальним 

процесом: 

- під 

керівництвом 

викладача; 

- самостійна 

робота студентів. 

і міжнародних проектах. 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Менеджмент соціально-культурної діяльності 

 

Змістовий модуль 1.1. Менеджмент мистецтва в соціально-культурній 

динаміці 

Умови формування менеджменту соціально-культурної діяльності. 

Основні категорії менеджменту соціально-культурної діяльності. Арт-

менеджмент в системі менеджменту соціально-культурної діяльності. 

Соціальна роль митця як виробника художнього продукту в різні історичні 

періоди. Інституційні зміни в сфері мистецтва протягом всієї історії. Фігура 

незалежного посередника-торгівця на перших художніх ринках Європи. 

Фактори становлення художнього ринку: промислова революція, зростання 

споживчої аудиторії, формування законодавчої бази, зародження «публічної 

сфери», фактична активність художнього ринку. 
 

Змістовий модуль 1.2. Арт-менеджмент в системі сучасної арт-індустрії 

Структура сучасного арт-ринку (концепція А. Пуатвена): ринок 

«сувенірного мистецтва», ринок аматорів мистецтва, спекулятивний ринок, 

престижний ринок. Рівні сучасного арт-ринку (концепція Ю. Автономова): 

нижчий рівень – «первинний ринок», на якому окремі художники пропонують 

власні роботи галереям, виставкам місцевого значення, дрібним дилерам і 

приватним колекціонерам (децентралізований характер); середній рівень – 

«вторинний ринок», зосереджений навколо великих міст-центрів мистецтв, 

учасниками якого є досить відомі художники, респектабельні галеристи, 

державні музеї й приватні колекціонери; вищий рівень – міжнародний ринок 

творів мистецтва, інституціональною основою якого є аукціони зі світовим 



ім’ям. Модель класичної ринкової комунікації: митець (виробник художнього 

продукту), експерт-фахівець (оцінщик художнього продукту), посередник 

(продавець художнього продукту), покупець, публіка. Роль торговців 

мистецтвом в системі художніх комунікацій на сучасному арт-ринку. Місце 

аукціонних будинків в інституційній системі арт-ринку. Фактори 

ціноутворення на твори мистецтва. Зростання ролі мережевих технологій у 

розвитку сучасної арт-індустрії: інноваційні моделі ведення арт-бізнесу. 

 

Змістовий модуль 1.3. Технології арт-менеджменту 

Функціонування мистецтва в умовах ринку. Культурний капітал як 

фундаментальне поняття в економіці мистецтва (П. Бурдьє). Категорія 

«цінність» в економіці мистецтва (концепція Д. Тросбі). Предмет 

образотворчого мистецтва як об’єкт інвестування. Сутність символічного 

капіталу в економіці мистецтва (П. Бурдьє).  

Бренд – комерційний соціальний міф. Марка (символ, ім’я, будь-яка 

пізнавана характеристика) як основа бренду. Брендинг – процес створення і 

розвитку бренду. Головні функції брендингу. Ідентичність і позиціонування 

бренду. Особливості побудови бренду в сфері мистецтва. Особа творця – 

ключова складова бренду в сфері мистецтва. Ідентичність художнього бренду: 

атрибути (техніко-технологічні властивості твору, особистість його автора), 

знаково-символічна складова. Специфіка позиціонування бренду в сфері 

образотворчого мистецтва. Досвід створення бренду «Сальвадор Далі». 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу  
 

Змістові модулі  

Кількість годин 

усього 
лек. практ. лаб. сам. 

роб. 

МОДУЛЬ 1 (6 семестр) 120 34 17  69 

Змістовий модуль 1.1. 30 12 4  14 

Змістовий модуль 1.2. 30 10 7  13 

Змістовий модуль 1.3. 45 12 6  27 

Індивідуальне завдання      

Підсумковий контроль 15    15 

 

6. Теми лекцій 
 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1.1. 

1.1.1. Теоретичні 

засади менеджменту 

соціально-культурної 

діяльності 

- умови формування 

менеджменту соціально-

культурної діяльності; 

- основні категорії менеджменту 

соціально-культурної діяльності; 

4 



- функції соціально-культурної 

діяльності; 

- поняття та зміст невиробничої 

сфери. 

1.1.2. Арт-

менеджмент в 

структурі 

менеджменту 

соціально-культурної 

діяльності 

- мистецька діяльність як об’єкт 

управління; 

- арт-менеджмент: специфіка, 

основні терміни та поняття; 

- специфічні функції арт-

менеджменту: інноваційно-

креативна, комунікативно-

інтегративна, трансляційно-

аксіологічна, соціально-проектна. 

2 

1.1.3. Еволюція 

художнього ринку 

 

- соціальна роль митця як 

виробника художнього продукту 

в різні історичні періоди;  

- інституційні зміни в сфері 

мистецтва протягом історії 

(Стародавній Єгипет, Стародавня 

Греція, Стародавній Рим, 

Середньовіччя, Відродження); 

- передумови виникнення арт-

ринку (XVI ст.); 

- конкурентна боротьба на 

вільному художньому ринку як 

чинник його подальшого 

розгортання; 

- фігура незалежного 

посередника-торгівця на перших 

художніх ринках Європи; 

- фактори становлення 

художнього ринку: промислова 

революція, зростання споживчої 

аудиторії, формування 

законодавчої бази, зародження 

«публічної сфери», фактична 

активність художнього ринку. 

6 

Змістовий модуль 1.2. 

1.2.1. Сучасний арт-

ринок 

- структура сучасного арт-ринку 

(концепція А. Пуатвена): ринок 

«сувенірного мистецтва», ринок 

аматорів мистецтва, 

спекулятивний ринок, 

престижний ринок; 

2 



- рівні сучасного арт-ринку 

(концепція Ю. Автономова): 

«первинний ринок», «вторинний 

ринок», «міжнародний ринок». 

1.2.2. Суб’єкти арт-

індустрії 

 

- модель класичної ринкової 

комунікації: митець (виробник 

художнього продукту), експерт-

фахівець (оцінщик художнього 

продукту), посередник 

(продавець художнього 

продукту), покупець, публіка; 

 - місце аукціонних будинків в 

інституційній системі арт-ринку; 

- організація та правила 

проведення аукціонних торгів; 

- головні суб’єкти аукціонних 

торгів: аукціоніст, аукціонатор, 

ліцитатор, покупець; 

- «Англійський» та 

«Голландський» типи аукціонів; 

 - фактори ціноутворення на 

твори мистецтва; 

- роль галереї в системі художніх 

комунікацій; 

- постать незалежного куратора у 

парадигмі сучасних арт-ринкових 

відносин. 

4 

1.2.3. Трансформація 

арт-індустрії в умовах 

четвертої 

промислової 

революції: 

діджиталізація 

- роль мережевих технологій у 

розвитку сучасної арт-індустрії; 

- інноваційні моделі ведення арт-

бізнесу: оцінка творів мистецтва 

завдяки сучасному програмному 

забезпеченню, електронні 

платформи для ринкового 

прогнозування цін на твори 

мистецтва, блокчейн-технології 

(підтвердження провенансу 

творів мистецтва, захист 

авторських прав), електронні 

логістичні платформи для 

пошуку оптимальних маршрутів 

транспортування творів 

мистецтва, онлайн-торгівля, 

цифрова конвергенція 

4 



аукціонного та дилерського 

ринків. 

Змістовий модуль 1.3. 

1.3.1. Принципи 

функціонування 

сучасного арт-ринку 

- культурний капітал як 

фундаментальне поняття в 

економіці мистецтва (П. Бурдьє); 

- категорія «цінність» в економіці 

мистецтва (концепція Д. Тросбі);  

- предмет образотворчого 

мистецтва як об’єкт 

інвестування; 

- сутність символічного капіталу 

в економіці мистецтва 

(П. Бурдьє); 

- символічний обмін 

(Ж. Бодрійяр); 

- економіка символічного обміну. 

4 

1.3.2. Технологія 

брендингу в арт-

менеджменті 

 

- бренд – комерційний 

соціальний міф; 

- марка (символ, ім’я, будь-яка 

пізнавана характеристика) як 

основа бренду; 

- брендинг – процес створення і 

розвитку бренду; 

-  ідентичність і позиціонування 

бренду, особливості побудови 

бренду в сфері мистецтва; 

- Особа творця – ключова 

складова бренду в сфері 

мистецтва; 

- три рівні існування художнього 

бренду: відносини, культура і 

міфологія; 

- «суть» бренду. 

4 

1.3.3. Сальвадор Далі: 

успіх бренду 

- особистість Сальвадора Далі; 

- скандал – головний атрибут 

бренду «Сальвадор Далі»; 

- роль Гали (жінки Сальвадора 

Далі) у створенні бренду; 

- клуб творчості Сальвадора Далі 

«Зодіак»; 

- результат позиціонування 

бренду «Сальвадор Далі». 

4 

 

 



7. Теми практичних занять 
 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1.1. 

1.1.1. Професія арт-

менеджер 

- вимоги до професійних 

компетенцій арт-менеджеру, 

сформовані комерційним, 

інформаційно-комунікативним, 

когнітивним, глобалізаційним 

аспектами сучасного суспільства; 

- креативний компонент професії 

арт-менеджер; 

- завдання арт-менеджеру; 

- предметні сфери діяльності арт-

менеджера. 

4 

Змістовий модуль 1.2. 

1.2.1. Арт-ринок в 

Україні 

етапи формування, загальна 

характеристика, регіональна 

специфіка, ключові суб’єкти 

українського арт-ринку 

3 

1.2.2. Аукціонні 

будинки в системі 

сучасного 

художнього ринку 

- найвідоміші аукціонні торги в 

історії людства; 

- найдорожчі лоти; 

- критерії, які визначають 

дорожнечу аукціонних творів 

образотворчого мистецтва; 

- продаж цифрового мистецтва. 

4 

Змістовий модуль 1.3. 

1.3.1. Художник як 

бренд 

аналіз досвіду створення брендів 

відомих художників або 

дизайнерів: Енді Воргол, Дем’єн 

Герст, Такасі Муракамі, Марсель 

Дюшан, Томас Кінкейд, Бенксі, 

Роман Мінін, Гамлет 

Зіньковський, Євгенія Гапчинська. 
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8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

не передбачено 
 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 
 

• Усне та письмове опитування. 

• Проведення тестів за результатами змістових модулів. 

• Захист завдань до самостійної роботи. 

• Підсумковий контроль у вигляді диференційованого заліку. 



Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 (6 семестр) 100    

Змістовий модуль 1.1. 20 2 - 18 

Змістовий модуль 1.2.   25 15 - 10 

Змістовий модуль 1.3.   25 5 - 20 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання, звіти з 

лабораторних занять тощо) 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1.1. 20 

Практичне завдання №1 (усна відповідь) 2 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 18 

Змістовий модуль 1.2. 25 

Практичне завдання №1 (усна відповідь) 2 

Практичне завдання №2 (усна відповідь) 3 

Практичне завдання №3 (доповідь з презентацією) 10 

Завдання до самостійної роботи №1 (виконане завдання) 10 

Змістовий модуль 1.3. 25 

Практичне завдання №1 (доповідь з презентацією) 5 

Завдання до самостійної роботи №1 (реферат з усним захистом) 20 

Підсумковий контроль – диф. залік 30 

Теоретичне питання 1 15 

Теоретичне питання 2 15 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 



0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

 

1. Дистанційний курс дисципліни «Менеджмент соціально-культурної 

діяльності» у віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. — Режим доступу:  

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1059  

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1. Арт-менеджмент как вид управленческой деятельности в сфере искусства 

и культуры : учеб. пос. / Под. ред. Н.И. Аксютика, Е.А. Макаровой. — 

Минск, 2008. — 147 с. https://infopedia.su/18x8bb.html  

2. Бренд-менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / укл. І.В. Струтинська. 

— Тернопіль : Прінт-офіс, 2015. — 204 с. 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/7116/6/Navchalno_metodychnyj_

pidruchnyk.pdf  

3. Бурдье П. Рынок символической продукции [Електронний ресурс] / 

П. Бурдье. — Режим доступу: http://bourdieu.name/book/export/html/51. — 

Назва з екрану. 

4. Дали С. Дневник одного гения / Сальвадор Дали ; пер. с фр. О. Захаровой. 

— М. : Эксмо, 2004. — 464 с. https://librebook.me/diary_of_a_genius/vol1/1  

5. Мельник Ю.В. Трансформація світового ринку творів мистецтва в умовах 

четвертої промислової революції / Мельник Ю.В. // Економіка і суспільство. 

— 2018. — Вип. 18. — С. 49–56. 

http://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/8.pdf  

6. Менеджмент соціокультурної діяльності як напрям наукового та 

технологічного знання : підручник : у 2 ч. Частина 1. Дидактика, логіка, 

методологія / О.Ю. Щербина-Яковлева, М.О. Клочко, А.М. Щербина ; за 

заг. ред. О.Ю. Щербини-Яковлевої. — Суми : Сумський державний 

університет, 2019. — 249 с. https://core.ac.uk/download/pdf/231766419.pdf  

7. Моргулец О.Б.  Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб. — К. : Центр 

учбової літератури, 2012. — 384 с. 

https://www.researchgate.net/profile/Oksana-

Morgulets/publication/309652346_Management_in_services/links/581baabe08a

eccc08aea8188/Management-in-services.pdf 

8. Оленіна О.Ю. Аукціонні будинки в системі арт-менеджменту / Оленіна 

О.Ю. // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. [Сер.] Мистецтвознавство : 

зб. наук. пр. — Х., 2012. — № 12. — C. 157–160. 

https://www.visnik.org/pdf/v2012-12-38-olenina.pdf  

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1059
https://infopedia.su/18x8bb.html
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https://www.researchgate.net/profile/Oksana-Morgulets/publication/309652346_Management_in_services/links/581baabe08aeccc08aea8188/Management-in-services.pdf
https://www.visnik.org/pdf/v2012-12-38-olenina.pdf


9. Оленіна О.Ю. Концепція підготовки менеджерів соціокультурної 

діяльності в умовах формування суспільства знань / О.Ю. Оленіна 

// Культура України : зб. наук. пр. — Х., 2013. — Вип. 42 : (спецвип.), Ч. 

2. — C. 41–49.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S

21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2

_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ku_2013_42(2)__11  

10. Оленіна О.Ю. Креатив як інструмент у рішенні завдань позиціювання / 

Оленіна О.Ю. // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. [Сер.] 

Мистецтвознавство. Архітектура : зб. наук. пр. — Х., 2008. — № 14. — 

С. 90–97.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S

21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2

_S21P03=FILA=&2_S21STR=had_2008_14_16  

11. Оленіна О.Ю. Продавці мистецтва як комунікатори на художньому 

ринку / О.Ю. Оленіна // Культура України : зб. наук. пр. — Х., 2013. — 

Вип. 40. — C. 167–176. 

https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/nauk_vid/rio_old_2017/ku/kultura40/23.pdf 

12. Павліченко Н.В. Сучасний український арт-ринок: проблеми і рішення / 

Павліченко Н.В. // МАҐІСТЕРІУМ. Сер. : Культурологія. — 2015. — 

Вип. 59. — С. 57–61. 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6910/Pavlichenko_Such

asnyi_ukrainskyi_art_rynok.pdf  

13. Павліченко Н.В. Художній ринок як культурологічний та економічний 

феномен / Павліченко Н.В. // МАҐІСТЕРІУМ. Сер. : Культурологія. — 

2017. — Вип. 68. — С. 72–75. 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12320/Pavlichenko_Kh

udozhnii_rynok.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

14. Пічугіна Ю.О. Мережева творчість в контексті формування культурного 

капіталу в епоху 4.0 / Ю.О. Пічугіна // Комунальне господарство міст. — 

2020. — Вип. 7(160). — С. 34–39. https://eprints.kname.edu.ua/58358/ 

15. Шумилович Б. Мистецтво як великий бізнес [Електронний ресурс] / 

Богдан Шумилович // Zaxid.net. — Режим доступу:  

https://zaxid.net/mistetstvo_yak_velikiy_biznes_n1494925  

16. Як подати заявку до Українського культурного фонду [Електронний 

ресурс] // Український культурний фонд. — Режим доступу:  

https://ucf.in.ua/p/how_to_apply  

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 
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