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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ, ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 
КОМПОНЕНТИ 

Мета: забезпечення здобувачів вищої освіти, майбутніх менеджерів шоу-
бізнесу, необхідними знаннями та навичками для професійної діяльності у сфері 

підготовки та проведення масових та спеціальних заходів шоу-бізнесу, організації 
та забезпечення ефективного здійснення концертних турів відомих зірок і 

артистів-початківців. 
Завдання: формування теоретичних знань і практичних навичок з організації  

та проведення масових та концертно-гастрольних заходів в сфері шоу-бізнесу, 

пояснення та розкриття системи практичної діяльності концертно-гастрольного 
спрямування, а також застосовування отриманих знань під час практичної роботи. 

Предмет: засвоєння загальних закономірностей, принципів формування, 
функціонування та розвитку системи управління роботою з артистом і 

концертною організацією в сфері шоу-бізнесу. 
Здобувач вищої освіти повинен знати: 

 основні  методи роботи по організації та проведенню подій та видовищ; 

 динаміку історичного процесу, закономірності розвитку Star-менеджменту, 
концертно-гастрольної діяльності, подій та видовищ у сфері масової культури; 

 практичні основи роботи для створення масових та концертно-гастрольних 

заходів шоу-бізнесу; 

 основні терміни, принципи, закономірності і тенденції розвитку подій і 

видовищ в Україні та світі цілі маркетингової політики розподілу; 

 сутність та особливості букінгу організацій і/або їхніх менеджерів, які 

займаються концертно-гастрольною діяльністю. 

 
Здобувач вищої освіти повинен вміти: 

 організовувати та проводити  масові, та концертно-гастрольні заходи шоу-
бізнесу; 

 логічно мислити та застосовувати це мислення при вирішенні практичних 

ситуацій; 

 надавати аргументовані висновки; 

 оволодіти прийомами аналізу та критики; 

 розробляти власні комунікаційні звернення до цільової аудиторії; 

 знаходити джерела фінансування для успішної реалізації запланованих заходів; 

 прогнозувати розвиток подій та видовищ у сфері масової культури в Україні та 

світі. 

 
Передумови вивчення освітньої компоненти 

Передумов для вивчення освітньої компоненти «Star-менеджмент і букінг» 

немає. 
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2. СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 
 

№ 

з/п 
Назва розділу і теми 
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Розділ 1. Star-менеджмент як запорука успішної концертно-гастрольної діяльності  

1.1. Сутність, цілі, становлення та розвиток Star-

менеджменту в Україні та світі 
9 1 2    6 

1.2. Концертна програма, як об’єкт управління Star-
менеджменту  

11 1 2    8 

1.3. Планування та реалізація концертно-

гастрольного туру 
13 1 4    8 

1.4. Особливості організації роботи на майданчиках 12  4    8 

 Разом за 1 розділ  45 3 12    30 

Розділ 2. Букінг як організація та управління роботою артиста  

2.1. Створення іміджу артиста та його складові  11 1 2    8 

2.2. Формування команди артиста. Професійні 
вимоги, якості 

11 1 2    8 

2.3. Фінансові джерела букінгу. Спонсорство, бартер, 

меценатство 
13 1 4    8 

2.4. Основні форми та засоби просування артиста 10  4    6 

  Разом за 2 розділ 45 3 12    30 

 Разом за 3 семестр 90 6 24    60 

  Всього 90 6 24    60 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ КОМПОНЕНТИ 
 

РОЗДІЛ 1. STAR-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ 

КОНЦЕРТНО-ГАСТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

ТЕМА 1.1. СУТНІСТЬ, ЦІЛІ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК STAR-

МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
 

Star-менеджмент як робота менеджера в умовах творчого середовища щодо 

перевірки належного рівня та супроводу артиста в ході виконання проекту, робота 
з артистом, володіння основними механізмами та структурою управління як 

творчими, так і іншими супровідними процесами. Star-менеджмент як система 
управління організаціями сфери розваг і шоу-бізнесу. Історизм становлення та 

розвитку Star-менеджменту. 
Процеси диференціації  синкретичної художньої культури та їх значення для 

формування професійної артистичної культури. Концерт (від латин. Concerto – 
змагаюсь) як публічний виступ артистів за певною, завчасно продуманою 

програмою. Неоднозначність поняття «концерт» залежно від жанрової 
спрямованості. Перші концертні змагання на теренах художнього виконавства 

(музика і танці) в епоху античності. Концерти співаків-кефаристів в 
Стародавньому Римі, їх розважальний характер. Творчість вагантів, менестрелів 
та мінезингерів у добу пізнього Середньовіччя.  

Виникнення сучасних форм концертів та особливості їх проведення (Європа 
ХVІІ-ХVІІІ ст.). Публічні (Лондон, Англія – остання чверть ХVІІ ст. і Париж, 

Франція – перша третина ХVІІІ ст.) та не публічні (закриті) концерти. Приватні 
концерти. Перші комерційні (платні) концерти (ХVІІ ст.). Церкви, палаци, театри, 

аристократичні салони, трактири – місця для проведення концертів. Розквіт і 
структурування концертних форм розважального характеру (ХІХ ст.). Поява ревю 

як театралізованих концертів (Франція, 1830р.).  
Англія – батьківщина перших форм (1832р.) розважальних естрадних 

концертних програм. Салон-театри, паб-театри, мюзик-холи як особливі форми 
концертних програм та місця для їх проведення. Еволюція естрадних форм: від 

концертів бродячих груп до мюзик-холів. Необхідність функціонального 
поєднання концертних виступів з комерційною діяльністю трактирів та 

ресторанів. Кафешантан, кафе-концерти як форми організації дозвілля різних 
соціальних груп. Врахування потреб та інтересів цих груп при формуванні 
концертних програм і театрально-видовищних заходів.  

Філармонія (фр. Phil Harmonic) – концертна організація, що пропагує 
музичні твори. Виникнення перших філармоній у Берліні, Лондоні, Нью-Йорку. 

Концертно-гастрольна діяльність філармонії. Дворянські, купецькі та офіцерські 
збори як привілейовані клуби для організації концертів. Проблема еротизму в 

мистецтві та особливості його втілення в концертно-гастрольних видовищах. 
Афродіта Пандемос та Афродіта Уранія: від еротизму в мистецтві – до мистецтва 

еротизму. Бурлеск (американське мистецтво народних розваг) як основа сучасного 
бізнесу розваг. Стриптиз-шоу та кабаре – перші форми втілення еротизму в 
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мистецтві концертного шоу. Гастролі (нім. Gast – гість, Rolle – роль) – виступи 
актора або театрального колективу поза місцем їх постійної діяльності.  

 
ТЕМА 1.2. КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА, ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ STAR-

МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Завдання Star-менеджменту, як ті види робіт, які необхідно виконати для 
досягнення поставлених перед творчою організацією цілей. Star-менеджмент як 
діяльність, що використовує три основні інструменти, або сформований ними 

механізм впливу на людей – ієрархію, організаційну культуру і ринок. Ієрархія в 
менеджменті як тип службових відносин між управлінськими працівниками, який 

відображає їх підпорядкованість і розміщення в системі управління від вищого до 
нижчого рівня. Організаційна культура як механізм використання вироблених і 

визнаних суспільством цінностей, норм поведінки, моральних настанов, ритуалів, 
поведінки, моральних традицій, зумовлених нормами і принципами моралі, етики, 

естетики та права. Ринок як сукупність наявних і потенційних споживачів 
розважальних продуктів. 

Поняття і ціль концерту. Визначення і походження терміну; еволюція 
поняття «концерт» в історичній ретроспективі. Концерт, як опосередковане творче 

змагання. Форма концерту як структура заходу. Основні форми концертів. 
Концерт-лекція – зручна форма для надання глядачу інформації, проілюстрованої 
художніми номерами. Особливості даної форми. Збірний концерт, як форма 

концерту. Професійний підхід до підготовки. Тематичний концерт – 
підпорядкованість змісту обраній темі: особливості роботи. Концерт-огляд – поява 

та метаморфози: злободенні виступи французьких артистів, радянські агітбригади, 
сатиричні концерти. Концерт-огляд як основа для появи гала-концертів та шоу-

програм.  
Театралізований концерт, як найбільш популярна концертна форма. 

Виникнення та вдосконалення. Використання специфічних театральних засобів 
виразності в концерті. Авторський концерт, концерт-мітинг, естрадний концерт – 

характерні особливості форм. Творчість найбільш відомих режисерів-
постановників концертів. 

 
 

ТЕМА 1.3. ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕРТНО-ГАСТРОЛЬНОГО 
ТУРУ 

 

Планування як вид управлінської діяльності, який визначає цілі та шляхи їх 
досягнення. Визначення цілей організації та шляхів їх реалізації  як функція 

планування. Прийоми та методи організаційного планування. Цілі стратегічного 
планування як процес встановлення місії і цілей організації, аналіз середовища та 

стану організації, оцінку стратегічних альтернатив, вибір стратегії. Стратегія як 
загальна концепція того, в який спосіб досягаються цілі організації, вирішуються 

проблеми, які стоять перед нею і розподіляються призначені для цього ресурси. 
Визначенням загальних напрямів діяльності організації, відповідно до яких 

забезпечується досягнення цілей, розширення і укріплення позицій організації  як 
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завершальний етап формування стратегії. Можливість наближення до досягнення 
головної мети, вирішення одночасно кількох інших проблем, отримання 

найбільших вигод, запобігання збиткам продовженням стратегічного планування і 
способом реалізації стратегії з метою забезпечення виконання місії організації , як 

процес ранжування стратегічних завдань. Бюджет організації як зіставлення 
планів доходів і видатків на найближче майбутнє (місяць, квартал, рік). Сутність 

тактики організації. Завдання політики організації. Сутність стратегічного 
планування концертно-гастрольної діяльності як вибору концептуальної 
парадигми. Перспективне та актуальне планування. Концертно-гастрольний тур як 

форма концертно-гастрольної діяльності. Основні принципи планування, 
організації та проведення концертно-гастрольних турів. Етапи концертно-

гастрольного туру: підготовчий, початковий, робочий (основний), завершальний.  
Схематичне та графічне планування роботи концертно-гастрольного туру 

Календарні плани різного призначення і спрямування. Складання робочого плану 
та робочого кошторису концертно-гастрольного туру Складання контрактів: з 

артистами, авторами, працівниками дирекції. Юридичні гарантії та дозвіл органів 
влади, адміністрації та спеціалізованих служб. Сервісне обслуговування артистів 

та учасників концертно-гастрольного туру. Організація та проведення репетицій: 
режисура, світловий дизайн, звукова настройка, хронометраж, оформлення. 

Технічне забезпечення концертно-гастрольного туру (звук, світло, сцена, 
піротехніка) – доставка до місця проведення концерту, монтаж, демонтаж. 
Використання спеціальних ефектів для підсилення драматургії концерту. 

Особливості функцій охорони: зовнішньої, внутрішньої, персональної; державної 
та приватної. Планування, організація та проведення презентації туру. 

Інформаційна, промоційна та рекламна стратегія в структурі концертно-
гастрольного туру. Організація та проведення прес-конференції в містах 

проведення концертно-гастрольного туру. Самофінансування та шляхи 
повернення коштів : від реалізації квитків; спонсорські кошти або матеріальні 

цінності, одержувані на підтримку гастрольного заходу; кошти або матеріальні 
цінності, одержувані від реалізації прав на запис та трансляцію даного 

гастрольного заходу ЗМІ (радіо, телебачення); від реалізації супутніх атрибутів та 
атрибутики. Підбиття підсумків проведення концертно-гастрольного туру. 

Проведення підрахунків. Фінансова та інші види звітності. 
 

ТЕМА 1.4. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ НА МАЙДАНЧИКАХ 
 

Функції роботи концертних менеджерів на майданчиках. Види майданчиків-

концертні, форматні тощо. Види локацій: специфічні, інноваційні тощо. Технічне 
оснащення майданчиків. Логістичне забезпечення майданчика. Дозволи. Робота з 

адміністраціями та іншими державними структурами. 
Оренда майданчиків. Публічні простори та специфіка роботи з ними. 

Вуличні заходи. Робота в парках. Штучне та природнє середовище. Специфіка 
звуку та світла.  

Види кастингів-локаційні, форматні, телевізійні. Специфіка роботи кастинг-
менеджерів у загальному просторі та в шоу-бізнесі. Пошук персонажів, акторів, 
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артистів по ТЗ від компаній та режисерів. Референси. Підбір персоналу. Навчання 
персоналу. Формування команди. Творчий пошук. 

Розкриття технічних засобів. Сутність знімальних програм, команди 
оснащення концертно-гастрольної діяльності на творчих майданчиках, 

планування технічних засобів роботи на локаціях. Світло та світлові ефекти. Звук і 
особливості роботи відповідальних за звуковий потік. Монітори та специфіка 

роботи з ними. Сцена та її монтаж. Піротехнічні засоби. Екрани. Електрика. 
Генератори.  

Техніка безпеки на майданчику.  
 

РОЗДІЛ 2. БУКІНГ ЯК ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ 

АРТИСТА 
 

ТЕМА 2.1. СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ АРТИСТА ТА ЙОГО СКЛАДОВІ 
 

Сутність іміджу артиста та його значення в організації букінгу. Складові вирішення 
стратегічного направлення іміджу. Промоушн-стратегії та розробка бачення артиста 

людьми та його аудиторією. Процес формування персонального бренду зірки з 
урахуванням вимог вітчизняного та зарубіжного ринків. 

Диференціація мистецтв (музичного, хореографічного, драматичного) та її 
вплив на формування характеру, іміджу та манери виконання артиста. Артист як 
центр загальної уваги та зразок для наслідування. Роль світла, візуальних ефектів 

та декорацій у розкритті концептуального образу артиста. Імідж артиста: характер, 
зовнішність, манера виконання та поведінки. Вимоги до забезпечення 

професійних та побутових умов проведення концертно-гастрольного туру. Правові 
та організаційні засади відносин артиста – антрепренера, артиста – агента. 

Етично-психологічні аспекти взаємовідносин артиста та організаторів 
концертно-гастрольного туру. Персональний контракт артиста: права та обов’язки, 

авторські права, додаткові та особливі умови. Специфіка участі артиста в 
різнофункціональних концертно-гастрольних турах, прес-конференціях та 

презентаціях. Артист та його робота з прихильниками (фанатами). 
 

 
ТЕМА 2.2. ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ АРТИСТА. ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ, 

ЯКОСТІ 
 

Команда артиста та значення кожного члена команди як структурна ніша 

роботи в шоу-бізнесі. Тлумачення позицій як: менеджер концертній, тур-
менеджер, PR-менеджер, адміністратор то що. 

Створення першого концертного агентства (1880р., Берлін, Г.Вольф) – 
початок Star-менеджменту як форми бізнесу в культурі та мистецтві. Ієрархія 

менеджменту в культурно-мистецькій діяльності: менеджмент вищого рівня 
(державні установи культури та мистецтв), менеджмент середнього рівня 

(державні мистецькі установи, некомерційні мистецькі організації, приватні 
організації), менеджмент першого рівня (безпосередні організатори-менеджери 

послуг в культурі та мистецтві). Структура менеджменту концертно-гастрольної 
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діяльності – визначення і теоретичне обґрунтування мети і завдання діяльності 
організації або фірми під час підготовки та організації проведення гастрольного 

туру; створення колективу (команди) для досягнення поставленої мети. Функції 
менеджера (планування, організація, мотивація, контроль). Основні етапи 

діяльності менеджера під час організації концертно-гастрольного туру: 
визначення концептуальної мети, оцінка ситуації, визначення шляхів і методів 

досягнення мети (організації концертно-гастрольної діяльності), досягнення мети. 
Особисті якості менеджера: здатність бути лідером, педантизм, уміння довести 
справу до кінця, талант спілкування з людьми, терпимість, здатність ефективно 

делегувати свої повноваження, працездатність та відповідальність. Менеджер як 
лідер. Самоменеджмент – послідовне застосування випробуваних методів роботи 

у повсякденній практиці для оптимального і змістовного використання часу.  
Відмінності в роботі агента та персонального менеджера артиста. Агент як 

особа, яка шукає бізнес-партнерів. Функціональні обов’язки агента. 
Персональний менеджер артиста як особа яка щоденно працює над розвитком, 

керівництвом та плануванням кар’єри артиста (підготовка гастролей, організація 
побуту артиста тощо). Генеральний менеджмент організації концертно-

гастрольної діяльності: стратегічне планування (довгострокове та 
короткострокове), добір кадрів, прийняття рішень (планування, організація, 

мотивація, контроль; наявність адекватної інформації), делегування повноважень.  
 

ТЕМА 2.3. ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА БУКІНГУ. СПОНСОРСТВО, БАРТЕР, 

МЕЦЕНАТСТВО 
 

Фінансова та комерційна діяльність становлення  організацій шоу-бізнесу. 
Регламентація комерційної діяльності у сфері шоу-бізнесу: Основний Закон 

України “Про культуру”, Закон України “Про підприємництво в Україні”. 
Відмінність фінансування заходів шоу-бізнесу від фінансування закладів культури 

і мистецтв. Фінансове забезпечення проектів і шоу-програм. Джерела 
фінансування: державне, торговельно-промислове, від приватних осіб. Форми 

залучення коштів: пожертвування - добровільна, як правило, одноразова 
матеріальна чи фінансова безвідплатна допомога, що надається з гуманітарною 

метою; меценатство – альтруїстична безвідплатна тривала діяльність окремих 
осіб, з метою систематичної фінансової підтримки певного творчого колективу чи 

виконавця; спонсорство – особливий вид фінансової підтримки культурних акцій, 
розрахований на певний ефект (як правило – рекламу) від вкладеної суми; 
інвестиції – вкладання фінансів у підприємство, фірму, організацію заходів ШБ з 

метою отримання прибутку.  Можливості самофінансування. Шляхи повернення 
коштів. Реінвестиції. Принцип етапності фінансування і звітності. Бізнес -план як 

один із складових документів, що визначає стратегію фірми, відповідно до її 
загальної концепції.  Бізнес-план як втілення економічного і фінансового аспекту 

стратегії, як техніко-економічне обґрунтування конкретних заходів. Значення 
бізнес-плану у веденні переговорів з майбутніми партнерами (інвесторами, 

спонсорами тощо). Професійна спеціалізована презентація проекту: аналіз мети, 
аналіз аудиторії, планування презентації, розробка головної ідеї, планування часу 

та структури, вибір стиля. Можливі економічні моделі реалізації проектів та 
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особливості їх оподаткування. Юридичний супровід проектів. Фінансові звіти. 
Перспективні економічні наслідки. 
 

ТЕМА 2.4. ОСНОВНІ ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ПРОСУВАННЯ АРТИСТА 

 

 Просування як будь-яка форма повідомлень, що організація, яка просуває 

артиста, використовує для інформування, переконання, нагадування про себе, свої 
продукти. Особливості та завдання маркетингової політики просування артиста. 
Комплекс просування як набір засобів впливу на цільові сегменти ринку або інші 

контактні аудиторії з метою формування прихильного ставлення до артиста. 
Особливості просування в соціокультурній сфері.  

Реклама як неперсоніфікована мистецька форма передачі, оплачуваної 
рекламодавцем інформації, з використанням спеціальних носіїв, що спрямована на 

інформування, нагадування та переконання наявних і/або потенційних споживачів, 
щодо сприйняття артисту. Рекламний процес та його складові. Добір засобів 

виразності в рекламі залежно від пропонованих продуктів. 
Стимулювання продажу як короткотермінові заходи для заохочення учасників 

маркетингових комунікацій до купівлі, одержання додаткової інформації або з метою 
подальшого перепродажу цих продуктів. Процес стимулювання продажів. 

Персональний продаж як усна презентація продукту в процесі бесіди з одним або 
кількома покупцями (фактичними чи потенційними) з метою укладання угоди щодо 
його купівлі. Процес персонального продажу. Зв’язки з громадськістю як комплекс дій 

некомерційного характеру, спрямованих на формування, підтримку або відновлення 
позитивного іміджу артиста. Програма зв’язків з громадськістю. Прямий маркетинг як 

вид маркетингу, який використовує засоби реклами для прямого звернення до 
потенційного споживача (прихильника) з метою досягнення відгуку. 

Шоу-програми як синтетичні засоби політики просування. Брендинг як 
синтетичний засіб політики просування. Спонсорство як синтетичний засіб політики 

просування. Сутність і завдання інтегрованих маркетингових комунікацій як концепції 
планування маркетингових комунікацій, яка виходить з необхідності оцінки 

стратегічної ролі їх окремих напрямів (реклами, стимулювання збуту, зв'язків з 
громадськістю тощо) та пошуку оптимального поєднання для забезпечення чіткості, 

послідовності та максимізації впливу комунікаційних програм за допомогою 
несуперечливої інтеграції всіх окремих повідомлень. 

 
4. ТЕМИ І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 
Тема 1.1. Сутність, цілі, становлення та розвиток Star-менеджменту в 

Україні та світі 

План 
1. Star-менеджмент як система управління організаціями сфери розваг і шоу-

бізнесу.  
2. Історизм становлення та розвитку Star-менеджменту. 

3. Процеси диференціації  синкретичної художньої культури та їх значення для 
формування професійної артистичної культури.  

4. Виникнення сучасних форм концертів та особливості їх проведення .  
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5. Організація гастрольної діяльності. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 7, 10, 12, 14, 25, 27. 
 

Тема 1.2. Концертна програма як об’єкт управління Star-менеджменту 

План 

1. Star-менеджмент як комплекс дій для досягнення поставлених перед творчою 
організацією цілей.  

2. Ієрархія в менеджменті як тип службових відносин між управлінськими 

працівниками.  
3. Організаційна культура організації.  

4. Поняття, ціль і різновиди концерту.  
5. Еволюція розвитку концерту як культурно-розважального феномену. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22. 

 
Тема 1.3. Планування та реалізація концертно-гастрольного туру 

План 
1. Планування як вид управлінської діяльності.  

2. Стратегія як концепція того, в який спосіб досягаються цілі організації.  
3. Сутність тактики організації.  
4. Концертно-гастрольний тур як форма концертно-гастрольної діяльності.  

5. Планування роботи концертно-гастрольного туру.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:3, 4, 7, 12, 14, 24, 28. 
 

Тема 2.1. Створення іміджу артиста та його складові  

План 

1. Сутність іміджу артиста та його значення в організації букінгу.  
2. Процес формування персонального бренду зірки. 

3. Артист як центр загальної уваги та зразок для наслідування.  
4. Вимоги до забезпечення професійних та побутових умов проведення 

концертно-гастрольного туру.  
5. Правові та організаційні засади відносин артиста – антрепренера, артиста – 

агента. 
6. Етично-психологічні аспекти взаємовідносин артиста та організаторів 

концертно-гастрольного туру.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 8, 9, 13, 16, 25, 28. 
 

Тема 2.2. Формування команди артиста. Професійні вимоги, якості  

План 
1. Команда артиста та значення кожного члена команди як структурна ніша роботи 

в шоу-бізнесі.  
2. Ієрархія менеджменту та функції менеджера в культурно-мистецькій 

діяльності та букінгу.  
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3. Основні етапи діяльності менеджера під час організації концертно-
гастрольного туру.  

4. Самоменеджмент як послідовне застосування випробуваних методів роботи у 
повсякденній практиці для оптимального і змістовного використання часу.  

5. Відмінності в роботі агента та персонального менеджера артиста.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:2, 3, 5, 7, 9, 12, 17, 25. 
 

Тема 2.3. Фінансові джерела букінгу. Спонсорство, бартер, меценатство 

План 
1. Фінансова та комерційна діяльність становлення  організацій шоу-бізнесу.  

2. Основні Закони України, що регламентують підприємницьку діяльності у сфері 
шоу-бізнесу.  

3. Фінансове забезпечення і форми залучення коштів для реалізації  проектів і 
шоу-програм.  

4. Бізнес-план як втілення економічного і фінансового аспекту стратегії . 
5. Професійна спеціалізована презентація проекту. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 4, 8, 11, 14, 26, 29. 

 
5. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Тема 1.1. Сутність, цілі, становлення та розвиток Star-менеджменту в 

Україні та світі 

Мета: забезпечити базові знання і розуміння шляхом дослідження передумов 
виникнення Star-менеджменту в світовому просторі та в Україні. Виявити чинники, 

які вплинули на виникнення феномену та становлення концертно-гастрольної 
діяльності. 

Завдання 
1. Дослідити історію становлення світової концертно-гастрольної діяльності 

(доповідь чи презентація). 
2. Підготувати доповідь чи презентацію на тему: «Зародження концертно -

гастрольної діяльності на пострадянському просторі». 
3. Дослідити  сучасний стан концертно-гастрольної діяльності в Україні 

(підготувати доповідь чи презентацію). 
4. Дослідити еволюцію розвитку діяльності в концертно-гастрольному секторі та 
підготувати порівняльну таблицю цих процесів в Україні та будь-якій іншій країні 

світу. 
5. Віднайти та продемонструвати додаткові відео-матеріали щодо становлення 

світової структури Star-менеджменту. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 7, 10, 12, 14, 25, 27. 
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Тема 1.2. Концертна програма, як об’єкт управління Star-менеджменту 

Мета: забезпечити вміння щодо виокремлення та дослідження специфіки 

концертних номерів, оволодіти навичками постановки концертного номеру в 
межах концертної програми. 

Завдання 
1. Засвоїти поняття та професійні терміни, які застосовуються при постановці 

концертних номерів.  
2. Проаналізувати динаміку та видовищність світових концертних номерів.  
3. Розробити концертний номер для сольного концерту свого улюбленого артиста.  

4. Визначити форми, методи та прийоми, які застосовуються при побудові 
концертної програми. 

5. Переглянути на вибір естрадний концерт світового або українського шоу-
бізнесу. Розібрати його композицію та архітектоніку. 

6. Розробити структуру особистого концерту для запропонованого артиста.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22. 
 

Тема 1.3. Планування та реалізація концертно-гастрольного туру 
Заняття 1-2 

Мета: набуття практичних навичок щодо розробки проектної документації 
концертно-гастрольного туру та документації, що сприяє його проведенню. 

Завдання 

1. Розробити  спонсорський  та партнерський пакет документів для їх залучення 
до реалізації концертно-гастрольного туру. 

2. Розробити проектну документацію концертно-гастрольного туру (за вибором 
викладача та здобувача вищої освіти)необхідну на етапі його планування. 

3. Розробити персональний контракт артиста на час його участі в концертно -
гастрольному турі. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 4, 7, 12, 14, 24, 28. 

 
Тема 1.4. Особливості організації роботи на майданчиках 

Заняття 1-2 

Мета: створити педагогічні умови для забезпечення знань і навичок щодо 

визначення і добору ефективних локацій відповідно до висунутих завдань.    
Завдання 

1. Локація на відкритому просторі. Знайти варіанти оренди в соціальних мережах, 

дізнатись ціну. 
2. ТРЦ Знайти варіанти оренди в соціальних мережах, дізнатись ціну.  

3. Водяний транспорт. Знайти варіанти оренди в соціальних мережах, дізнатись 
ціну. 

4. Пошук та вибір локацій в середовищі рекреаційно-відпочинкових закладів. 
З’ясування передумов можливої співпраці та підготовка перемовин щодо 

укладання договірних документів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 7, 8, 13, 17, 23. 
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Тема 2.1. Створення іміджу артиста та його складові 

Мета: створити передумови для розуміння особливостей іміджу артиста шляхом 
дослідження сучасного стану та положення артистів шоу-бізнесу на світовому та 

вітчизняному ринках. Навчитись методам та креативному мисленні при підготовці 
артистів як продукту з точки зору концертно-гастрольної діяльності.  

Завдання 
1. Дослідити фактори які впливають на репертуар та імідж артиста. 
2. Охарактеризувати та проаналізувати як продукт шоу-бізнесу артиста світового 

шоу-бізнесу. 
3. Охарактеризувати та проаналізувати як продукт шоу-бізнесу артиста 

українського шоу-бізнесу. 
4. Підготувати доповідь чи презентацію із зазначеними концертними 

майданчиками під концертно-гастрольний тур для артиста (за вибором викладача 
чи за особистим вибором). 

5. Гра «Концертний директор-Артист». На прикладі обраного одногрупника, 
розробити план концертно-гастрольного туру для нього, як для артиста-початківця 

на ринку шоу-бізнесу будь-якої країни світу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 8, 9, 13, 16, 25, 28. 
 

Тема 2.2. Формування команди артиста. Професійні вимоги, якості  

Мета: визначення основних функцій, прав та обов’язків суб’єктів і об’єктів  
концертно-гастрольного туру. 

Завдання 
1. Шляхом опрацювання інформаційних джерел та лекційного матеріалу 

визначити функції і обов’язки: продюсера; директора; концертного директора; 
тур-менеджера. 

адміністратора артиста; особистого асистента; ПР менеджера. 
2. Охарактеризувати діяльність та функції організаторів концертно-гастрольного 

туру (доповідь/презентація). 
3. Охарактеризувати діяльність, функції, права та обов’язки партнерів та 

спонсорів концертно-гастрольного туру. 
4. Визначити основні види та функції підрядників при організації концертно -

гастрольного туру. 
5. Скласти договір між організаторами концертного проекту та підрядниками.  
6. Розробити спонсорську та партнерську пропозицію для їх залучення до 

реалізації концертно-гастрольного туру. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 5, 7, 9, 12, 17, 25. 
 
Тема 2.3. Фінансові джерела букінгу. Спонсорство, бартер, меценатство 

Заняття 1-2 

Мета: набуття здобувачами вищої освіти навичок щодо фінансового забезпечення 
заходів концертно-гастрольної діяльності, а також основ юридичного захисту. 

Завдання 
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1. Визначити та охарактеризувати форми та методи залучення коштів в концертно -
гастрольній діяльності. 

2. Розробити презентацію концертного проекту або концертно-гастрольного туру 
для залучення джерел фінансування. 

3. Підготувати доповідь на тему: «Державне фінансування концертно-
гастрольного туру» (на прикладі певної країни).  

4. Дослідити джерела фінансування концерту, концертного туру. 
5. Визначити сутність  юридичної підтримки концертного проекту на світовому та 
вітчизняному ринках. 

6. Проаналізувати Законодавство України щодо регулювання концертно-
гастрольної діяльності. 

7. Провести порівняльний  аналіз законодавчої бази з питань регулювання 
концертно-гастрольної діяльності України та будь-якої іншої країни. 

8. Розробити принципові угоди та контракти з партнерами, підрядниками, 
спонсорами, артистами та працівниками дирекції відповідно до моделі 

проведення заходу шоу-бізнесу (за вибором викладача та здобувачів вищої освіти). 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 4, 8, 11, 14, 26, 29. 
 

Тема 2.4. Основні форми та засоби просування артиста 
Заняття 1-2 

Мета: набуття здобувачами вищої освіти навичок щодо розробки та поширення  

рекламно-інформаційної кампанії артиста та концертного туру в межах програми 
просування.  

Завдання 
1. Проаналізувати рекламно-інформаційну кампанію до обраного концерту на 

світовому та вітчизняному ринках шоу-бізнесу. 
2. Розробити проект рекламно-інформаційної кампанії заходу шоу-бізнесу (за 

вибором викладача та здобувача вищої освіти) за такою схемою: 
- вид заходу; 

- концепція рекламно-інформаційної кампанії; 
- організатори інформаційного поля; 

- етапи реклами; 
- види реклами; 

- виготовлення рекламного звернення; 
- вибір засобів масової інформації та складання графіка розміщення реклами; 
- контроль за організацією проведення кампанії; 

- оцінка ефективності рекламної кампанії. 
3. Визначити актуальні прийоми рекламної кампанії до конценртно-гастрольного 

туру. 
4. Підготувати спітч до прес-конференції з нагоди концертного туру. 

5. Розробити програму зв’язків з громадськістю артиста або концертної організації 
(за самостійним вибором). 

6. Обрати і охарактеризувати основні напрями та учасників стимулювання попиту 
в обраному вами вище проекті. 
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Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 5, 7, 8, 13, 19, 27. 
 

6. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Тема 1.1. Сутність, цілі, становлення та розвиток Star-менеджменту в 
Україні та світі 

Теоретичні питання 
1. Виникнення сучасних форм концертів та особливості їх проведення. 
2. Організація гастрольної діяльності. 

Практичні завдання 
1. Дослідити еволюцію розвитку діяльності в концертно-гастрольному секторі та підготувати 

порівняльну таблицю цих процесів в Україні та будь-якій іншій країні світу. 
2. Віднайти та продемонструвати додаткові відео-матеріали щодо становлення світової 

структури Star-менеджменту. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 7, 10, 12, 14, 25, 27. 
 

Тема 1.2. Концертна програма, як об’єкт управління Star-менеджменту 

Теоретичні питання 

1. Поняття, ціль і різновиди концерту.  
2. Еволюція розвитку концерту як культурно-розважального феномену. 

Практичне завдання 

1. Переглянути на вибір естрадний концерт світового або українського шоу-
бізнесу. Розібрати його композицію та архітектоніку. 

2. Розробити структуру особистого концерту для запропонованого артиста.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22. 
 

Тема 1.3. Планування та реалізація концертно-гастрольного туру 

Теоретичні питання 

1. Концертно-гастрольний тур як форма концертно-гастрольної діяльності.  
2. Планування роботи концертно-гастрольного туру. 

Практичне завдання 
Розробити персональний контракт артиста на час його участі в концертно-гастрольному турі. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 4, 7, 12, 14, 24, 28. 
 

Тема 1.4. Особливості організації роботи на майданчиках 

Теоретичні питання 

1. Сутність та завдання технічних засобів.  
2. Техніка безпеки на майданчику. 

Практичне завдання 
Пошук та вибір локацій в середовищі рекреаційно-відпочинкових закладів. З’ясування 

передумов можливої співпраці та підготовка перемовин щодо укладання договірних 
документів. 
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Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 7, 8, 13, 17, 23. 
 

Тема 2.1. Створення іміджу артиста та його складові 

Теоретичні питання 

1. Правові та організаційні засади відносин артиста – антрепренера, артиста – агента. 
2. Етично-психологічні аспекти взаємовідносин артиста та організаторів концертно-

гастрольного туру. 
Практичне завдання 

Гра «Концертний директор-Артист». На прикладі обраного одногрупника, розробити план 

концертно-гастрольного туру для нього, як для артиста-початківця на ринку шоу-бізнесу 
будь-якої країни світу. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:1, 3, 8, 9, 13, 16, 25, 28. 

 
Тема 2.2. Формування команди артиста. Професійні вимоги, якості  

Теоретичні питання 
1. Самоменеджмент як послідовне застосування випробуваних методів роботи у 

повсякденній практиці для оптимального і змістовного використання часу. 
2. Відмінності в роботі агента та персонального менеджера артиста. 

Практичні завдання 
1. Скласти договір між організаторами концертного проекту та підрядниками. 
2. Розробити спонсорську та партнерську пропозицію для їх залучення до 

реалізації концертно-гастрольного туру. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 5, 7, 9, 12, 17, 25. 
 

Тема 2.3. Фінансові джерела букінгу. Спонсорство, бартер, меценатство 

Теоретичні питання 

1. Бізнес-план як втілення економічного і фінансового аспекту стратегії 
2. Професійна спеціалізована презентація проекту 

Практичні завдання 
1. Провести порівняльний аналіз законодавчої бази з питань регулювання 

концертно-гастрольної діяльності України та будь-якої іншої країни. 
2. Розробити принципові угоди та контракти з партнерами, підрядниками, 

спонсорами, артистами та працівниками дирекції відповідно до моделі 
проведення заходу шоу-бізнесу (за вибором викладача та здобувачів вищої освіти). 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 4, 8, 11, 14, 26, 29. 
 

Тема  2.4. Основні форми та засоби просування артиста 

Теоретичні питання 

1. Напрями використання прямого маркетингу при просування артиста.  
2. Шоу-програми як синтетичні засоби політики просування.  

3. Сутність і завдання інтегрованих маркетингових комунікацій в просуванні артиста. 
Практичні завдання 



 19  

1. Розробити програму зв’язків з громадськістю артиста або концертної організації 
(за самостійним вибором). 

2. Обрати і охарактеризувати основні напрями та учасників стимулювання попиту 
в обраному вами вище проекті. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 5, 7, 8, 13, 19, 27. 

 
7. ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Сутність цілі та завдання Star-менеджменту 
2. Використання спеціальних ефектів та відео проекцій. 

3. Вимоги до сценографії та місця проведення видовища. 
4. Виробнича група проекту та реалізація супутньої продукції. 

5. Джерела фінансування та методика їх залучення. 
6. Драматургічні і технологічні особливості сценарію 

7. Здійснення генерального менеджменту проекту. 
8. Значення світлової драматургії масового заходу. 

9. Ігрові спецзаходи у шоу-бізнесі. 
10. Інформаційні заходи у шоу-бізнесі. 

11. Конкурсні спецзаходи у шоу-бізнесі. 
12. Концепція проекту, робочий план його реалізації та кошторис. 
13. Медіа-служба та управління інформаційним полем проекту. 

14. Мистецькі спецзаходи у шоу-бізнесі. 
15. Мистецькі, промислові та комерційні виставки у шоу-бізнесі. 

16. Організація вікторин, конкурсів та змагань у шоу-бізнесі. 
17. Організація дискотек як спецзаходів шоу-бізнесі. 

18. Організація лотерей, аукціонів та інших ігрових комерційних заходів.  
19. Організація та проведення ток-шоу у шоу-бізнесі. 

20. Особливості роботи адміністративної групи. 
21. Відмінності в роботі агента та персонального менеджера артиста.  

22. Презентації як спецзахід шоу-бізнесі. 
23. Прес-конференції як спецзахід у шоу-бізнесі. 

24. Професійні вимоги до звукопідсилення і звукорежисури. 
25. Робота з аудиторією під час проведення заходу. 

26. Розважальні спецзаходи у шоу-бізнесі. 
27. Спецзаходи у шоу-бізнесі. 
28. Спецзаходи шоу-бізнесу в галузі індустрії розваг. 

29. Створення інформаційного поля проекту та його PR-менеджменту. 
30. Технологія та значення відеозйомок і телетрансляцій видовищ. 

31. Техніка безпеки на майданчику. 
32. Функції служби спонсорів. 

33. Функції та робота служби безпеки під час проведення заходів. 
34. Юридичне забезпечення проекту – угоди, гарантії та дозволи. 

35. Концертно-гастрольна діяльність в системі культури і шоу-бізнесу. 
36. Історичний екскурс джерел зародження і розвитку концертно-гастрольної 

діяльності. 
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37. Структура концертно-гастрольної діяльності – її середовище, елементи та 
зв’язки між ними. 

38. Цілі та завдання букінгу. 
39. Порівняльні характеристики концертно-гастрольна діяльність в різних країнах. 

40. Аналіз актуального стану, традицій і перспектив концертно-гастрольна 
діяльність в Україні. 

41. Завдання української культури і шоу-бізнесу в ділянці концертно-гастрольна 
діяльність. 
42. Персональний менеджмент артиста в плануванні та реалізації його концертно -

гастрольна діяльність. 
43. Принципи та методи роботи артистичної агенції в системі концертно-

гастрольна діяльність. 
44. Сутність діяльності імпресаріо та антрепренерської організації.  

45. Професійні характеристики обов’язків та діяльності організаторів концерту.  
46. Етично-психологічні аспекти діяльності організаторів концертів.  

47. Забезпечення професійних та побутових умов артиста під час проведення 
концертно-гастрольна діяльність. 

48. Маркетингові дослідження в концертно-гастрольна діяльність та форми роботи 
з аудиторією. 

49. Політичний менеджмент в концертно-гастрольна діяльність і забезпечення 
підтримки державних організацій. 
50. Методика координації концертно-гастрольна діяльність артиста з іншими 

заходами в регіоні. 
51. Некомерційні аспекти в організації та проведенні концертно-гастрольна 

діяльність. 
52. Джерела фінансування та отримання прибутків у концертно-гастрольна 

діяльність. 
53. Розрахунок видаткової частини концертно-гастрольна діяльність та складання 

кошторисів. 
54. Концепція туру та робочий план його реалізації. 

55. Правове поле здійснення концертно-гастрольна діяльність і забезпечення 
юридичних гарантій. 

56. Оперативне та стратегічне планування концертно-гастрольна діяльність з 
позицій суб’єктів. 

57. Особливості місцевих та регіональних умов проведення концертно-гастрольна 
діяльність в Україні. 
58. Які зловживання в концертно-гастрольна діяльність. 

59. Значення професійних та етнокультурних стереотипів у міжнародній 
концертно-гастрольна діяльність. 

60. Вихід українських артистів на міжнародну сцену. 
 

Практичні завдання 

Розробити проект кампанії просування заходу шоу-бізнесу (за вибором 

викладача та здобувача вищої освіти) за такою схемою: 
- вид заходу; 

- концепція кампанії просування; 
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- організатори інформаційного поля; 
- види реклами, заходів стимулювання продажів, зв’язків з громадськістю 

тощо; 
- виготовлення рекламного чи іншого комунікаційного звернення; 

- вибір засобів масової інформації та складання графіка розміщення 
звернення; 

- контроль за організацією проведення кампанії; 
- оцінка ефективності кампанії з просування. 

 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Оцінку А (90-100) одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 
атестаційного періоду відвідував всі види навчальних занять, проявив 

зацікавленість в отриманні знань, брав активну участь у підготовці до занять і в 
обговоренні проблемних питань тем навчальної компоненти. Методично 

правильно, своєчасно та в повному обсязі виконував завдання, винесені на 
самостійне опрацювання. У виступах на практичних заняттях продемонстрував 

глибину засвоєння теоретичного матеріалу як на основі інформації лекцій, так і за 
рахунок даних одержаних із зовнішніх джерел. На практичних і/або лабораторних 
заняттях продемонстрував сформовані навички виконання практичних завдань. 

Впродовж навчального періоду та під час підсумкового контролю показав відмінні 
знання. 

Оцінку В (84-89) одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 
атестаційного періоду відвідував всі види навчальних занять, проявив 

зацікавленість в отриманні знань, брав участь у підготовці до занять і в 
обговоренні проблемних питань тем навчальної компоненти. Методично 

правильно та своєчасно виконував завдання, винесені на самостійне опрацювання. 
У виступах на практичних заняттях показав глибину засвоєння теоретичного 

матеріалу на основі інформації лекцій і частково за рахунок даних одержаних із 
зовнішніх джерел. На практичних і/або лабораторних заняттях продемонстрував 

сформовані навички виконання практичних завдань. Впродовж навчального 
періоду та під час підсумкового контролю показав добрі знання.  

Оцінку С (74-83) одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 
атестаційного періоду відвідував навчальні заняття, проявив зацікавленість в 
отриманні знань, готувався до занять і брав участь в обговоренні проблемних 

питань тем навчальної компоненти. Намагався своєчасно і в повному обсязі 
виконувати завдання, винесені на самостійне опрацювання. У виступах на 

практичних заняттях показав здебільшого засвоєння теоретичного матеріалу на 
основі інформації лекцій і частково за рахунок даних одержаних із зовнішніх 

джерел. На практичних і/або лабораторних заняттях продемонстрував добрий 
рівень сформованості навичок виконання практичних завдань. Впродовж 

навчального періоду та під час підсумкового контролю показав переважно добрі 
знання. 
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Оцінку D (66-73) одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 
атестаційного періоду відвідував навчальні заняття, хоча мав і пропуски з різних 

причин, проявив певну зацікавленість в отриманні знань, з певною 
нерегулярністю готувався до занять і намагався брати участь в обговоренні 

проблемних питань тем навчальної компоненти. Завдання, винесені на самостійне 
опрацювання виконував із незначними затримками і/або не в повному обсязі. У 

виступах на практичних заняттях показав засвоєння теоретичного матеріалу 
здебільшого на основі інформації лекцій з незначним вкрапленням даних 
одержаних із зовнішніх джерел чи власного досвіду. На практичних і/або 

лабораторних заняттях продемонстрував неповністю сформовані навички 
виконання практичних завдань. Впродовж навчального періоду та під час 

підсумкового контролю показав задовільні знання. 
Оцінку Е (61-65) одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 

атестаційного періоду відвідував навчальні заняття, хоча мав і пропуски в т.ч. з 
неповажних причин, проявив слабку зацікавленість в отриманні знань, до занять 

готувався нерегулярно, хоча й намагався брати участь в обговоренні проблемних 
питань тем навчальної компоненти. Завдання, винесені на самостійне 

опрацювання, виконував із затримками і/або не в повному обсязі. У виступах на 
практичних заняттях показав слабке засвоєння теоретичного матеріалу, базоване 

на фрагментарній інформації лекцій. На практичних і/або лабораторних заняттях 
продемонстрував частково сформовані навички виконання практичних завдань. 
Впродовж навчального періоду та під час підсумкового контролю показав 

переважно задовільні знання. 
Оцінку FX (21-60) одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 

атестаційного періоду мав значну кількість пропусків навчальних занять в т.ч. з 
неповажних причин, проявив слабку зацікавленість в отриманні знань, до занять 

здебільшого не готувався, інколи намагався брати участь в обговоренні 
проблемних питань тем навчальної компоненти. Завдання, винесені на самостійне 

опрацювання, не виконував, або виконував із значними затримками, не в повному 
обсязі з порушеннями методичних вимог. У виступах на практичних заняттях 

показав слабке засвоєння теоретичного матеріалу, або й повне незнання навіть 
лекційної інформації. На практичних і/або лабораторних заняттях 

продемонстрував несформовані навички виконання практичних завдань. 
Впродовж навчального періоду та під час підсумкового контролю показав 

переважно незадовільні знання. 
Оцінку F (0-20) одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 

атестаційного періоду мав значну кількість пропусків навчальних занять, 

більшість з яких з неповажних причин, не проявив зацікавленості в отриманні 
знань, до занять не готувався, не брав участі в обговоренні проблемних питань тем 

навчальної компоненти. Завдання, винесені на самостійне опрацювання в 
основному не виконував. У виступах на практичних заняттях показав відсутність 

теоретичних знань. На практичних і/або лабораторних заняттях продемонстрував 
несформовані навички виконання практичних завдань. Впродовж навчального 

періоду та під час підсумкового контролю показав незадовільні знання.  
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 
практики 

для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
освітньої 

компоненти 
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8. Reynolds Andy, The Live Music Business  Management and Production of Concerts 
and Festivals. Routledge, 2022. 334 р.  
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Допоміжна література 
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дослідж. за наук. темою "Шляхи удосконалення організаційно-творчої 
діяльності київських театрів і формування глядацької аудиторії". Київ : 
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