
Інформаційна довідка 
 

Вид і назва: навчальна дисципліна «Менеджмент соціально-культурної діяльності» 

Код: ОК 23 

Тип: обов’язкова 

Рівень: перший (бакалаврський)  

Семестр, в якому викладається: 8 

Кількість кредитів ЄКТС: 4  

Лектор (викладач): канд. наук із соціальних комунікацій Пічугіна Ю.О. 

 

Результати навчання:   

ПРН8. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як джерела 

творчого натхнення) для розроблення композиційних рішень; аналізувати принципи морфології 

об’єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при 

формуванні концепції твору та побудові художнього образу.  

ПРН9.Застосовувати знання з історії мистецтв у професійній діяльності, впроваджувати 

український та зарубіжний мистецький досвід. 

Дисципліни, на які спирається: Основи художньої композиції, Образотворче мистецтво, 

Історія світової художньої культури, Комп’ютерна графіка та моделювання, Теоретичні та 

методичні основи образотворчого мистецтва, Живопис, Кольорознавство, Рисунок та пластичну 

анатомія, Скульптура, Сучасне мистецтво, Арт проектування, 3D моделювання, 

Світлокольоровий дизайн та комп'ютерне моделювання освітлення, Архітектура і синтез 

мистецтв. 

 

Зміст:  

Модуль 1. Менеджмент соціально-культурної діяльності 

Змістовий модуль 1 Менеджмент мистецтва в соціально-культурній динаміці 

Умови формування менеджменту соціально-культурної діяльності. Основні категорії 

менеджменту соціально-культурної діяльності. Артменеджмент 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 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 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».  

 

Форми та методи навчання:   

-  Словесні.  

-  Наочні.  

-  Практичні.  

-  Аналітичні.  

-  Репродуктивні (пояснювально-ілюстративні).  

-  Конспектування лекцій.  

-  Самостійна робота.  

Мова навчання: українська 

 
 


