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Опис освітньої компоненти 

 «Star-менеджмент і букінг» є вибірковою освітньою компонентою 
підготовки здобувачів вищої освіти, метою якої  є формування у майбутніх 

менеджерів соціокультурної діяльності розуміння всього спектру нелегких 
проблем безпосереднього функціонування концертно-гастрольної діяльності та 

побудови плідних взаємовідносин між менеджером та артистом – наявною або 
майбутньою зіркою. Разом з тим, здобувачі вищої освіти зможуть 

безпосередньо ознайомитися і усвідомити для себе важливі моменти щодо 
планування та реалізації концертних турів артиста, особливості їхньої 

діяльності на концертних майданчиках, вивчать особливості створення іміджу 
артиста та формування його команди, зрозуміють способи забезпечення 

фінансової складової та особливостей правових взаємовідносин, просування 
артиста.  

Ключові слова: Star-менеджмент, концерт, організаційна культура, 

планування, стратегія, тактика, концертно-гастрольний тур, робота на 
майданчику, кастинг, рейдер, технічні засоби, імідж артиста, букінг, 

персональний контракт артиста, команда артиста, самоменеджмент, 
фінансування, бізнес-план, просування, реклама, зв’язки з громадськістю, 

стимулювання продажу, синтетичні засоби просування.  
 

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

немає. 
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Тематичний план освітньої компоненти 

 
Розділ 1. Star-менеджмент як запорука успішної концертно-гастрольної 

діяльності 
1.1. Сутність, цілі, становлення та розвиток Star-менеджменту в Україні та світі 
1.2. Концертна програма, як об’єкт управління Star-менеджменту 

1.3. Планування та реалізація концертно-гастрольного туру 
1.4. Особливості організації роботи на майданчиках 

Розділ 2. Букінг як організація та управління роботою артиста 
2.1. Створення іміджу артиста та його складові 

2.2. Формування команди артиста. Професійні вимоги, якості 
2.3. Фінансові джерела букінгу. Спонсорство, бартер, меценатство  

2.4. Основні форми та засоби просування артиста 
 

Технічне і програмне забезпечення 
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання 
домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження 
тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом освітньої 
компоненти та виконання передбачених видів освітньої діяльності в умовах 

дистанційного навчання Zoom, Googl Meet, Googl Клас, Moodl. 
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Політика вивчення освітньої компоненти 

Освітня компонента передбачає роботу в колективі. 
Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (онлайн) режимі за 
погодженням із керівником освітньої компоненти, з презентацією виконаних 

завдань під час консультації викладача. 
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 
Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 
оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 
доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

здобувач вищої освіти повинен вказати джерело, використане під час 
виконання завдання. Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і 

допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями. 
У разі виявлення факту плагіату здобувач вищої освіти отримує за 

завдання 0 балів і повинен повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час онлайн тестування. 
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