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Курс IV 

Форма навчання Денна  

Спеціальність Освітній рівень: перший (бакалаврський)  

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво» 

Освітня програма: «Інструментальне виконавство 

(фортепіано)»,  

«Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, 

народні, духові та ударні інструменти») 

Форма проведення Дистанційна на платформі Hangouts Meet  

відповіді на тестові питання (Moodle) 

Тривалість проведення  1 година 20 хвилин 

Максимальна кількість балів 40  

 

Критерії оцінювання 1 бал за одну правильну відповідь 

Орієнтований перелік тем, 

відображених в тестових 

завданнях: 

 

 

Організаційно-адміністративна діяльність арт-

менеджера (продюсера) 

Управління як основна діяльність арт-менеджера. 

Структурні елементи управління: планування, 

організація, мотивація та контроль. Зміст 

організаційно-адміністративної діяльності. Етапи 

управлінської та організаційної діяльності арт-

менеджера, їх схожість і розбіжність. 

Робота щодо залучення коштів. Фандрейзінг, його 

види. Залучення організацій-донорів, меценатів та 

спонсорів. Створення благодійних фондів і 

громадських організацій.  

Творчо-виробнича діяльність арт-менеджера 

(продюсера)  

Специфіка творчо-виробничої діяльності арт-

менеджера. Етапи планування. Принципи творчо-

виробничої діяльності. Артистичний персонал, 

художня рада, допоміжний персонал, рада трудового 

колективу. Залучення глядацької аудиторії. 

Нормативно-правова діяльність арт-менеджера 

(продюсера) 

Законодавство України в аспекті діяльності арт-

менеджера. Інтелектуальна власність та авторське 



право. Цивільно-правові заходи захисту авторських 

прав. Авторство і співавторство. Права на 

використання. Договір на право використання творів. 

Вільне відтворення примірників твору для навчання. 

Суміжні права. Порушення авторського права і 

суміжних прав. Піратство, плагіат тощо. 

Технології організації  музичних програм 

Реалізація музичного проекту. Організація 

музичного проєкту, що включатиме маркетинг, 

промоушн, управління командою, розробку 

концепції й планування, локації, наповнення 

програми, питання охорони здоров’я та безпеки, 

технічне забезпечення. Концертний менеджмент. 

Специфіка концертної діяльності. Суб’єкти 

концертної діяльності. Глядачі, їх  уподобання. 

Репертуарна політика концертної організації. 

Режисура концертних програм. Інформаційне 

забезпечення (розробка буклетів и програмок, 

флаєрів, афіш, реклам, робота з ЗМІ, створення прес-

релізів тощо).  

Підготовка музичного фестивалю (конкурсу) 

Фестивальний рух в Україні та за кордоном. 

Фестивалі мистецтв і професійні фестивалі. 

Класифікація конкурсів. Професійні та аматорські 

фестивалі і конкурси. Менеджмент та технологія 

підготовки музичного фестивалю (конкурсу). Етапи 

розробки фестивалів та конкурсних проектів. 

Фестивальна команда: оргкомітет і волонтери. 

Розподіл функцій, рівні керівництва, генеральний 

директор і художній керівник: повноваження і сфери 

керівництва.  

Технології організації шоу-програм та івентів. 

Музичний шоу-бізнес у складі арт-індустрії. Шоу-

заходи, їх різновиди та специфіка. Функції 

продюсера у підготовці шоу-програм: стратегічна, 

адміністративна, експертно-інноваційна, соціально-

психологічна, лідерська. Співпраця з партнерами у 

процесі підготовки шоу-програм. Івенти, їх види. 

Технології організації івентів. 

 

 

Екзаменатор    

 

Завідувач 
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