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ВСТУП

На  сучасному  етапі  становлення  та  розвитку  сучасної  освіти  в  галузі

культури  і  мистецтва  актуальним  є  підготовка  фахівців,  що  мають

компетентності  менеджерів  у  цій  сфері.  Саме  на  них  покладена

відповідальність  за  формування  сучасної  тенденції  розвитку  української

культури,  підняття  її  на  новий  якісний  рівень,  активізація  діяльності

комерційної складової української культури.

Мета вивчення  навчальної  дисципліни  –  надання  студентам  знань  про

суть  управління  організацією  у  сфері  культури,  розкриття  основ  теорії,

методології  та  практики  менеджменту  за  умов  дії  ринкового  механізму

господарювання. 

Завдання навчального  курсу  –  набуття  комплексу  знань  і  формування

компетентностей  щодо  вибору  нових  форм  і  методів  управління  під  час

створення  цілісної,  ефективної  та  гнучкої  системи  управління  організацією

сфери культури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

–  основи  теорії  менеджменту:  сутність,  роль  і  методичні  основи

менеджменту, закони та принципи менеджменту, еволюційний розвиток теорії

та практики менеджменту; 

–  зміст  існування  організацій  сфери  культури,  склад  елементів  та  їх

взаємозв язки, а також діяльність у сучасних економічних умовах; ᾽

– процеси, методи менеджменту, специфіку їх реалізації у сфері культури;

уміти:

– чітко визначати місію та цілі організацій сфери культури; 

–  раціонально  використовувати  ресурси  організації  із  застосуванням

принципів, функцій і методів управління; 

– розрізняти та вміти будувати різні типи структур управління, приймати

ефективні рішення.
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1 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарські заняття 1-2

Тема. Система роботи з персоналом

Мета: схарактеризувати персонал у сфері культури і  кадрову політику;

проаналізувати вимоги до працівників сфери культури і проблеми їх підготовки;

з’ясувати  зміст  і  методи підбору компетентного персоналу;  схарактеризувати

вимоги  до  розстановки  кадрів;  проаналізувати  санкції,  оцінку  й  атестацію,

вимоги до перепідготовки й підвищення кваліфікації. 

Короткі теоретичні відомості

Рівень роботи залежить не стільки від фінансів і  матеріально-технічної

бази, скільки від людей (персоналу), які працюють в установах культури. Робота

з персоналом повинна давати практичні відповіді на питання:

‒ для чого, яких і скільки необхідно працівників (кадрова політика);

‒ звідки  взяти  компетентних  професіоналів,  як  їх  знайти  (підготовка  і

підбір);

‒ як їх використовувати найкращим чином (розстановка);

‒ як їх оцінювати (оцінка й атестація);

‒ як  досягти  їх  ефективної  роботи  і  зацікавленого  ставлення  до  справи

(стимулювання і мотивація);

‒ як підтримувати  необхідний  рівень  професіоналізму  працівників

(перепідготовка та підвищення кваліфікації).

Персонал  установ культури – це  категорія  працівників,  яким в  силу їх

здатностей,  професійних  знань  і  умінь,  досвіду  і  компетентності  доручено

здійснювати  діяльність  установ  культури  і  керівництво  ними.  У  персоналі,

зайнятому  у  сфері  культури,  виділяються  керівники,  на  яких  покладається

організація,  планування,  контроль  та  інші  функції  менеджменту  в  усій  його

повноті  по лінії  адміністративного підпорядкування;  фахівці,  що здійснюють

функціональне  керівництво  –  вироблення  та  реалізацію  рішень  по

найважливіших напрямах змісту роботи (художній керівник, головний режисер,
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старший  методист  і  т.  д.),  а  також  технічний  і  молодший  обслуговуючий

персонал  (секретарі,  друкарки,  вахтери  і  т.  д.).  У  свою  чергу,  керівники

розрізняються  за  рівнем  управління:  вищий  (державний  рівень),  середній

(регіональний  і  міський  рівні)  і  нижча  ланка  (рівень  закладів  культури  і  їх

підрозділів).

До  завдань  менеджера  по  роботі  з  персоналом  входить  зробити

працівників здатними до спільних дій,  надати їхнім зусиллям ефективності  і

результативності, знівелювати властиві людям індивідуальні недоліки.

Особливо  важко  працювати  з  людьми  творчими,  яких  не  можна

змушувати постійно звітувати за кожен крок.

На  менеджерів  також  лежить  відповідальність  за  оцінку  роботи

співробітників,  визначення  необхідної  винагороди  за  результати  роботи,

організацію діяльності  і  контроль за її  здійсненням,  розв’язання конфліктних

ситуацій і вироблення компромісних рішень і т. д.

Організація  роботи  з  персоналом  включає  в  себе  вироблення  кадрової

політики, підготовку, підбір і розстановку кадрів, їх оцінку, перепідготовку та

підвищення кваліфікації, стимулювання, формування і розподіл мотивації.

Під  кадровою політикою розуміють  основні  принципи,  що визначають

вимоги до персоналу, якості і кількості компетентних працівників.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Кадрова  політика і  особливості

персоналу організації сфери культури».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3.  Підготувати  доповідь  на  тему:  «Зміст  і  методи  підбору

компетентного персоналу».

Завдання 4. Поставити питання до доповідача.

Завдання 5. Проаналізувати документи ,що подаються при працевлаштуванні в

організацію сфери культури.

Завдання  6. Підготувати  10  запитань  до  претендента  на  посаду, які  можна

задати на співбесіді. 
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Контрольні питання

1. Охарактеризуйте персонал у сфері культури і кадрову політику. 

2.  Проаналізуйте  вимоги  до  працівників  сфери  культури  і  проблеми  їх

підготовки. 

3. З’ясуйте зміст і методи підбору компетентного персоналу. 

4. Схарактеризуйте вимоги до розстановки кадрів. 

5.  Проаналізуйте  санкції,  оцінку  й  атестацію,  вимоги  до  перепідготовки  й

підвищення кваліфікації.

Література: [5, с. 1–20; 7, с. 5–45; 13, с. 5–38; 9, с. 46–48; 4, с. 7–10].

Семінарські заняття 3-4

Тема. Управління супротивом

Мета:  схарактеризувати  примусові  нововведення;  познайомитися  з

адаптивним нововведенням; з’ясувати специфіку кризового нововведення.

Короткі теоретичні відомості

Сучасний менеджмент багато в чому має інноваційний характер.

Організація й управління нововведенням складають предмет спеціальної

дисципліни  інноватики. У змісті інноваційного менеджменту існує проблема,‒

принципово важлива, якщо не центральна в контексті роботи з персоналом ‒

управління супротивом.

Супротив   усвідомлена  чи  несвідома  протидія  нововведенню,  яке‒

нерідко зводить нанівець фінанси і зусилля, витрачені на розробку і реалізацію

програм і проектів.

Супротив нововведенню може виходити з двох джерел: усередині самої

фірми  і  ззовні.  У  зв’язку  з  цим  розрізняються  відповідно  ‒

внутрішньофірмовий супротив і супротив середовища. Управління супротивом

середовища (ринкового та соціального) забезпечується за допомогою стратегії

просування   насамперед,  методами  public  relations.  Внутрішньофірмовий‒

супротив можливий подвійної природи.

По-перше, це супротив персоналу, конкретних працівників фірми.
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По-друге,  це  може  бути  організаційний  супротив,  коли  нововведенню

протидіють  не  так  окремі  люди,  скільки  організаційні  структури:  характер

повноважень, розподіл обов’язків і прав, зафіксовані в положеннях, статутах і

посадових інструкціях.

Технологія  нововведення  користується  трьома  основними  методами

управління  внутрішньофірмовим  супротивом:  примусовим,  адаптивним  і

кризовими нововведеннями.  У реальній  практиці  вони рідко зустрічаються  в

чистому  вигляді.  Кожне  нововведення  в  більшій  чи  меншій  мірі  містить

компоненти кожного з них. 

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Управління супротивом».

Завдання 2. Поставити запитання до доповідача.

Завдання 3. Пояснити поняття «супротив».

Завдання 4. Підготувати доповідь на тему: «Технологія нововведення».

Завдання 5. Поставити запитання до доповідача.

Завдання 6. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Кроки  по  управлінню  опором

персоналу в процесі організаційної трансформації».

Завдання 7. Поставити запитання до доповідача.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте поняття «примусове нововведення».
2. Охарактеризуйте риси адаптивного нововведення.
3. Проаналізуйте специфіку кризового нововведення.

Література: [ 3, с. 25; 4, с. 10; 19, с.18; 20, с. 33; 23, с. 52].

Семінарські заняття 5-6

Тема. Лідерство і стилі керівництва

Мета: з’ясувати основні поняття лідерства; схарактеризувати стилі 

керівництва.

Короткі теоретичні відомості

8



Лідерство   це  прояв  влади,  здатність  впливати  на  поведінку  інших‒

людей.  Не  слід  думати,  що в  менеджменті  існує  тільки влада  керівника над

підлеглими.  Тому  на  практиці  лідерство  в  менеджменті  полягає  в  здатності

вибудовувати  баланс  влади  керівника  і  підлеглих.  При  цьому  ефективне

лідерство  виявляється  обумовленим  добровільним  визнанням  підлеглими

авторитету керівника. 

Згідно найбільш загальної типології стилів керівництва розрізняються два

стилю  керівництва:  стиль  «X»  і  стиль  «Y».  Особливості  кожного  з  них

визначаються вихідної установкою у відношенні керівника до підлеглих. Якщо

він  бачить  у  них  безвідповідальних  нероб,  які  прагнуть  при  першій  же

можливості  ухилятися від роботи, то він є представником стилю «X».  Такий

керівник акцентуватиме увагу на контролі за процесом діяльності підлеглих, на

беззаперечному  виконанні  прийнятих  ним  одноосібно  рішень,  на  жорсткому

стимулюванні персоналу. 

Якщо  ж  керівник  бачить  у  підлеглих  партнерів,  які  прагнуть  до

професійної,  ділової  та  особистісної  самореалізації,  він  буде  представником

стилю «Y», бачити своє завдання він буде, перш за все, у пошуку і формуванні

спільних  інтересах  персоналу, у  створенні  оптимальних  умов  формування  і

розвитку позитивної мотивації до спільної діяльності, розвитку ініціативи.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Лідерство  як  необхідна  вимога

успішного керівника».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Стилі  керівництва:  стиль  «X»  і

стиль «Y».

Завдання 4. Поставити питання до доповідача.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте стилі керівництва.
2. Поясніть графічну модель П. Херсі.

Література: [ 3, с. 25; 4, с. 10; 19, с.18; 20, с. 33; 21, с. 52].
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Семінарські заняття 7-8

Тема. Стимулювання й мотивація 

Мета: дослідити поняття «стимулювання й мотивація»; окреслити види й

методи стимулювання. 

Короткі теоретичні відомості

Ефективність  роботи  з  персоналом  багато  в  чому  визначається

можливістю  спонукання  працівників  до  активної  і  продуктивної  трудової

діяльності.  Цей  аспект  роботи  з  персоналом  традиційно  пов’язується  зі

стимулюванням.

У  практику  і  в  літературу  міцно  увійшло  традиційне  розрізнення

стимулювання,  з  одного  боку,  на  матеріальне  і  моральне,  і  з  іншого   на‒

стимулювання в плані  заохочення  і  стимулювання в плані  покарання.  Таким

чином,  зазвичай  відрізняються  чотири  види  стимулювання  і  відповідні  його

методи:

‒ матеріальне  заохочення:  премії,  переведення  на  більш

високооплачувану посаду, цінні подарунки;

‒ матеріальне  покарання:  депреміювання,  переведення  на

низькооплачувану роботу, штрафи, відрахування;

‒ моральне заохочення: подяка в наказі й усна, публікація про успіхи в

ЗМІ,  подання  до  нагороди,  фотографії,  грамоти,  вимпели,  почесні

звання;

‒ моральне покарання: догани усні й письмові, ставлення керівництва і

колег.

Мотивація   це  система  внутрішніх  факторів  (рушійних  сил),  що‒

спонукають  людину  до  діяльності,  які  надають  цій  діяльності  певну

спрямованість і зміст.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Види і методи стимулювання».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.
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Завдання 3. Підготувати доповідь на тему «Зміст мотивації і види мотивів».

Завдання 4. Поставити питання до доповідача.

Завдання 5. Проаналізувати поняття стимулювання й мотивації.

Контрольні питання

1. Проаналізуйте модель мотивації Маслоу.

2. Охарактеризуйте структуру мотивації.

3. Проаналізуйте відносин мотивації й успіху.

Література: [4, с. 25–48; 7, с. 5–45; 10, с. 5–38; 11, с. 46–48; 12, с. 7–10].

Семінарські заняття 9-10

Тема. Культура менеджменту. Культура організації як система

Мета:  дати  визначення  культури  організації;  з’ясувати  особливості

інерційності  системи  культури  фірми;  проаналізувати  модель  комплексу

культури  фірми;  визначити  зміст  культури  менеджменту  організації;

познайомитися  з  поняттям  фірмового  стилю  і  поняттям  інформаційного

дизайну;  з’ясувати  важливість  комплексу  дизайну  середовища  і  зовнішнього

вигляд  персоналу  та  необхідність  їх  відповідності  специфіці  організації;

проаналізувати організаційну культуру.

Короткі теоретичні відомості

Організація, фірма – це не тільки спосіб ведення господарської діяльності,

методи, механізми, способи отримання доходів. Це і те, як будуються відносини

між людьми, які правила роботи і життя вони поділяють, що, на їхню думку,

добре, а що погано і багато іншого, що відрізняє одну організацію від іншої,

зумовлює її існування і розвиток. Йдеться про способи їх поведінки, норми і

цінності,  що  визначають  їх  життя,  пов'язане  з  цією  організацією,  коротше

кажучи, про культуру фірми. 

Як  система  життєдіяльності  культура  фірми  –  у  системі  цінностей,

традиціях, нормах поведінки всього персоналу. Вона репрезентує відносини не

тільки між членами організації, але й комплекс уявлень про їїпризначення, цілі,

результати її діяльності, їх оцінок.
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Мова йде не просто про «клімат» або «стилі керівництва», а про більш

глибинний аспект, тому що визначає і клімат, і стиль відносин. Саме культура

фірми  визначає  рівень  консолідації  колективу  фірми,  його  цілісність,

корпоративність. 

Культура  фірми  та  її  складові,  тобто  організаційна  і  корпоративна

культура, фірмовий стиль є найбільш повним та інтегральним виразом культури

управління і роботи, особистої культури менеджерів фірми та її персоналу. Тому

культура фірми повинна бути предметом пильної уваги з боку менеджменту. Він

не тільки повинен відповідати культурі фірми, не тільки залежить від неї, а й

може впливати на її  формування та  розвиток.  Для цього менеджери повинні

вміти аналізувати культуру фірми й управляти її змінами.

Не слід тільки забувати, що культура фірми – система вельми інерційна,

не  піддається  простому  маніпулюванню.  Вона  складається  роками,  а  то  й

десятиліттями, значною мірою визначаючи характерний для організації  стиль

управління і  прийняття рішень.  Культура складається і  змінюється в процесі

людської діяльності. Люди, взаємодіючи один з одним, з плином часу формують

і розвивають норми і переконання, які роблять сильний вплив на їх подальшу

поведінку.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Культура організації».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Підготувати доповідь на тему «Культура менеджменту організації».

Завдання 4. Поставити питання до доповідача.

Завдання  5.  Проаналізувати  складові  фірмового  стилю  будь-якої  організації

сфери культури.

Контрольні питання

1. Проаналізуйте визначення культури організації. 

2. Охарактеризуйте особливості інерційності системи культури фірми. 
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3. Обґрунтуйте важливість комплексу дизайну середовища і зовнішнього вигляд

персоналу  та  необхідність  їх  відповідності  специфіці  організації;

проаналізувати організаційну культуру.

Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с. 46–48; 9, с. 7–10].

Семінарські заняття 11-12

Тема. Корпоративна культура як бренд-інтегрований менеджмент

Мета:  дослідити  особливості  корпоративної  культури  як  бренд-

інтегрованого менеджменту.

Короткі теоретичні відомості

Брендінг  це не тільки зовнішня PR. Зрозуміло, адресатами брендового‒

меседжу,  «чарівної  історії  про  магічний  артефакт»,  є  споживачі  та  інші

контактні групи соціального середовища. Звичайно ж, бренд неможливий без

цінностей  споживачів,  яким  він  адресований.  Як  уже  зазначалося,  бренд

буквально втілює ці цінності. Однак корениться бренд не зовні.

У бренду є коріння  у душах людей, які народжують цей бренд. Саме‒

вони  формують  бренд,  виробляють  відповідний  товар  і  транслюють  його

споживачеві  і  суспільству. Іншими словами,  життєздатний  бренд  неможливо

створити без людей, які поділяють цінності бренду, без трансляції серед них і

ними цих цінностей, без їх організації в єдину команду на основі цих цінностей.

Взаємозв’язок  іміджу  і  бренду  з  культурою  фірми  особливо  актуальна  для

сучасного бізнесу.

Брендінг починається з самовизначення топ-менеджменту організації. І з

самовизначення досить глибокого, на рівні екзистенційному, смисложиттєвому,

на рівні базових життєвих цінностей.

Базові  цінності  бренду  повинні  закладатися  не  лише  в  організацію

маркетингу (від досліджень до організації  реклами і  збуту),  але й у систему

підбору персоналу, формування і  розвитку корпоративної  культури.  Сильний

бренд  завжди сильна корпоративна культура.‒

Завдання до теми
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Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Корпоративна культура як бренд-

інтегрований менеджмент».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Підготувати  доповідь  на  тему  «Організаційна  культура  та  її

компоненти».

Завдання 4. Поставити питання до доповідача.

Завдання 5. Проаналізувати позитивні та негативні риси брендінгу.

Завдання 6. Проаналізувати бренд будь-якої організації сфери культури.

Контрольні питання

1. Проаналізуйте бренд-інтегрований менеджмент. 

2. Охарактеризуйте фірмовий стиль компанії. 

3. Проаналізуйте цілі та види брендінгу.

Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 12, с. 5–38; 11, с. 46–48; 9, с. 7–10].

Семінарські заняття 13-15

Тема. Менеджмент музейної справи

Мета:  схарактеризувати  проблеми  та  можливості  музею  в  сучасному

світі; з’ясувати особливості музею як культуроутворюючого елементу території;

визначити  комунікаційну  політику  музею;  проаналізувати  підприємницьку

діяльність музею.

Короткі теоретичні відомості

Музейний  менеджмент  –  це  система  знань  про  теорію  і  практику

управління  музеєм  і  музейним  персоналом.  За  хронологічним  критерієм

виділяється стратегічний, тактичний та оперативний менеджмент. За аспектом

управлінської  праці  загальний  (адміністрування),  виробничо-технологічний,

людських ресурсів, комерційно-фінансовий, маркетинговий та ін.

Основний  постулат  стратегічного  музейного  менеджменту  можна

сформулювати так: виживання і розвиток музею на довготривалу перспективу

залежить від здатності музею своєчасно передбачати зміни суспільних запитів,

споживацької  мотивації  та  ринкової  кон’юнктури  і  відповідним  чином

14



адаптувати  свою  адміністративно-обслуговуючу  структуру  і  спектр

номенклатури музейного продукту.

Сьогодні  в  Україні  бракує  досвідчених  менеджерів  вищої  та  середньої

ланок управління музейними установами та їх об’єднаннями, які займалися б

розробкою  і  втіленням  у  життя  довготермінових  стратегій  розвитку  й

комерційної  прибутковості  музеїв  ,поповнення  їх  колекцій,  проведення

публічної  діяльності  й  участі  у  глобальних  системах  соціальної  комунікації.

Існує  проблема  укомплектування  штату  музейних  керівників  менеджерами

нових  підрозділів:  розвитку,  маркетингу,  PR і  реклами.  Умови  ринкових

відносин вимагають вводити посаду заступника директора з маркетингу.

Однак хибно вважати, що сучасні музеї мусять очолити керівники нового

ґатунку  –  спеціалісти  з  менеджменту  й  економіки.  Музей  –  це  установа

культури,  установа,  перед  якою стоїть  завдання  збереження,  популяризації  й

передачі  наступним  поколінням  нашої  культурної  спадщини.  Ця  обставина

завжди вимагатиме від  керівництва музеїв специфічних професійних знань з

історії,  археології,  мистецтвознавства,  етнології  й  культурології.  А  от  друга

вища освіта  для повноцінного керівництва музеєм має  охоплювати вивчення

циклу базових дисциплін з економіки,  менеджменту, маркетингу, соціології  й

туризмології.

В умовах суспільної трансформації традиційних музейних цінностей та

орієнтирів  діяльності  менеджер  українського  музею  насамперед  має  бути

стратегом.  Сучасні  суспільно-нігілістичні,  фінансово-ресурсні  й  ринкові

виклики вимагають  від  нього розробки  чіткої  стратегії  і  політики  існування

музею  на  довготермінову  перспективу,  координації  його  мети,  виявлення

сильних і слабких сторін, оцінки загроз і перспектив. 

Стратегічні зусилля музейного менеджменту в сучасних умовах повинні

зосереджуватися у площинах:

- вироблення нової методології (мережевого менеджменту);
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- вироблення стратегії фінансового менеджменту (проблеми формування

джерел  наповнення  бюджету  музею  та  раціонального  ринкового  розподілу

фінансових потоків);

- розвитку сфери маркетингу та некомерційних комунікацій;

-  розвитку  інноваційної  сфери,  перетворення  музею  із  консервативної

установи  із  «застиглими  в  часі»  експозиціями  й  сонними  доглядачами  у

затінених закутках залів на безперервно-інноваційні (обновлювальні) емоційно-

експресивні осередки культурної комунікації й естетичного дозвілля;

- розвитку сфери гостьового сервісу, в т. ч. його якісного (інформація +

позитивний емоційний заряд) та етичного аспектів.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Менеджмент  сучасної  музейної

справи як необхідна вимога сучасності».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Підготувати повідомлення на тему: «Актуальні питання сучасного

менеджменту музейної справи» на основі наукових публікацій. 

Завдання 4. Проаналізуйте продукти і послуги сучасних музеїв в Україні і за

рубежем.

Завдання 5. Схарактеризувати  проблеми  та  можливості  музею  в  сучасному

світі.

Завдання 6. Проаналізувати  особливості  менеджменту  будь-якого  сучасного

музею світу.

Завдання 7. Визначити комунікаційну політику місцевого музею, порівняти її з

найкращим світовим досвідом.

Контрольні питання

1. Схарактеризуйте проблеми та можливості музею в сучасному світі. 
2. З’ясуйте особливості музею як культуроутворюючого елементу території.

3.  Визначіть  комунікаційну  політику  місцевого  музею,  порівняйте  її  із

найкращим світовим досвідом.

4. Проаналізуйте підприємницьку діяльність музею.
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Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 10, с. 5–38; 11, с. 46–48; 13, с. 7–10].

Семінарські заняття 16-18

Тема. Менеджмент бібліотечної справи

Мета:  з’ясувати  роль  бібліотеки  в  нових  реаліях  інформаційного

суспільства;  проаналізувати  виробничо-організаційну  структуру  бібліотеки;

схарактеризувати  інноваційні  процеси  в  бібліотечній  справі;  визначити

специфіку методичного центру як інструменту бібліотечного менеджменту. 

Короткі теоретичні відомості

Роль бібліотек у культурному житті суспільства багато в чому зумовлена

їх  загальнодоступністю,  можливістю  безкоштовного  користування

інформаційно-бібліотечними  ресурсами.  На  цьому  заснована  соціально-

адаптаційна функція бібліотек, їх стабільний вплив на суспільну свідомість та

культуру.

Бібліотека  як  культурний  інститут  характеризується  сьогодні

ускладненням  функціональної  спрямованості  діяльності.  Уперше  в  історії

кардинально  переглядаються  самі  основи  існування  традиційних  бібліотек,

постає  питання  про  розширення  бібліотечного  простору.  Для  того  щоб

бібліотека  могла  залишатися  життєздатним  і  необхідним  суспільству

соціальним  інститутом,  потрібно  трансформація  свідомості  професійного

співтовариства та професійної етики бібліотекарів.

Громадським  призначенням  бібліотеки  було  і  залишається  збереження

накопичених  людством  знань,  зразків  і  цінностей  місцевої,  національної  та

світової  культури,  зафіксованих  у  письмових  джерелах.  Крім  письмових

джерел, книг (у тому числі рідкісних і цінних), у фондах бібліотек зберігаються

грамплатівки,  диски  і  касети  із  записами  музичних  творів,  творів

кіномистецтва, художнього слова. Це, по суті, комора пам'яті людства.

Бібліотека  виконує  стратегічну  функцію  цитаделі,  зберігаючи

інформацію, необхідну в разі соціальних потрясінь або техногенних аварій, що

забезпечує необхідний запас міцності і дозволяє відновити виробництво.
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Крім  зберігання  інформації,  бібліотека  здійснює  її  систематизацію  та

організовує  навігацію  в  світі  інформації  та  знань,  поширює  культурну

спадщину.  У  сучасних  умовах  інформаційного  суспільства  бібліотека

переступає  межі  реального  фізичного  простору,  переходячи  в  простір

віртуальне,  виступаючи  в  ролі  повноправного  суб'єкта  інформаційного

простору. Вона працює з неконтрольованим і некерованим потоком електронної

інформації,  забезпечує  звернення  знання,  його  збереження  і  гарантію

дотримання  довготривалих  стандартів  електронних  документів,  стабільність

електронного середовища.

Систематизація  та  каталогізація  письмових  джерел,  довідково-

бібліографічна  робота,  залучення  ресурсів  інших  установ  і  бібліотек,

задоволення  інформаційних  потреб  людей  –  усі  ці  традиційні  бібліотечні

функції  залишаються,  як  і  раніше,  основою  інформаційних  та  знаннєвих

процесів у сучасному світі.

Усе  більш  помітною  стає  роль  бібліотеки  як  «громадського  місця».

Бібліотеки надають свої приміщення для проведення публічних зібрань, стають

майданчиками для обговорення нагальних проблем сучасного життя, залучаючи

фахівців  з  різних  галузей,  інтегруючи  інтелектуальні  ресурси  місцевого

співтовариства  для  вирішення  злободенних  питань.  Прагнучи  до  посилення

свого публічного статусу, бібліотеки вживають заходів і до того, щоб зробити це

публічне  місце  максимально  комфортним,  намагаючись  обзавестися  власним

кафе, затишною м'якими меблями, щоб люди хотіли провести тут своє дозвілля,

сховатися від пресингу технологічного світу.

У контексті  міський культурного середовища бібліотеки цілком можуть

виконувати  функції  міського  громадського  простору,  в  якому  буде

консолідуватися місцеве співтовариство.

Надаючи  доступ  до  інформаційних  мереж,  забезпечуючи  можливість

взаємодії  городян  один  з  одним,  з  представниками  владних  структур,  із

засобами масової інформації, з соціальними службами, приватним бізнесом та

громадськими організаціями, бібліотека створює умови для комунікації різних
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соціальних груп. Тим самим бібліотека перетворюється на центр суспільного

життя.

Умовою  успішної  модернізації  бібліотек  є  інновації  в  технічній  та

гуманітарній  сфері.  Шукаючи  гідну  альтернативу  втечі   читача  в  Інтернет,

багато  бібліотек  посилено  розвивають  соціальні  функції,  задовольняють

найрізноманітніші потреби місцевого населення, перетворюючись на справжні

центри спільноти. Такі бібліотеки, розвернувшись особою від фондів до читача,

повертають  його,  оскільки  думають  про  його  реальні  потреби  і  проблемах

набагато  більше,  ніж  про  своє  власне  досягнення  успіху.  Не  секрет,  що  в

подібних  бібліотеках  пріоритети  істотно  змінюються:  книги  та  інформаційні

ресурси починають існувати в щільному оточенні лекцій, виставок, зустрічей з

письменниками,  театральних  інсценівок,  розвиваючих  гуртків,  дозвіллєвих

заходів, а часто – прямих соціальних послуг: у бібліотеках створюються ігрові

кімнати для дітей, чиї батьки займаються в читальних залах, пункти правової

допомоги населенню, кімнати дозвілля для пенсіонері

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Специфіка  менеджменту

бібліотечної справи».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Підготувати повідомлення на тему: «Актуальні питання сучасного

менеджменту бібліотечної справи» на основі наукових публікацій. 

Завдання 4. Проаналізуйте продукти і послуги сучасних бібліотек в Україні і за

рубежем.

Завдання 5. Схарактеризувати проблеми та можливості бібліотеки в сучасному

світі.

Завдання 6. Проаналізувати  особливості  менеджменту  будь-якої  сучасної

бібліотеки світу.

Завдання 7. Визначити комунікаційну політику місцевої бібліотеки, порівняти

її з найкращим світовим досвідом.
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Контрольні питання

1. З’ясуйте роль бібліотеки в нових реаліях інформаційного суспільства.
2. Проаналізуйте виробничо-організаційну структуру бібліотеки.
3. Схарактеризуйте інноваційні процеси в бібліотечній справі. 
4.  Визначіть  специфіку  методичного  центру  як  інструменту  бібліотечного

менеджменту.

Література: [3, с.1–20; 5, с. 5–45; 8, с. 5–38; 10, с. 46–48; 12, с. 7–10].

Семінарські заняття 19-20

Тема. Менеджмент дозвіллєвої справи

Мета:  з’ясувати  історію  клубних  установ;  проаналізувати  специфіку

клубного менеджменту; схарактеризувати клубні  установи в аспекті  ідеології

держави.

Короткі теоретичні відомості

Історія  культурно-дозвіллєвих  (клубних)  установ  в  Україні  бере  свій

початок  з  кінця  XIX  – початку  XX  ст.  Першими клубними закладами  були

робочі клуби і народні будинки. Вони включали в себе бібліотеку з читальнею,

недільну школу, глядацький зал для проведення концертів, лекцій і театральних

вистав,  книготорговельну  лавку  і  чайну.  Кошти  на  існування  цих  закладів

давали земства, організації міського самоврядування, товариства грамотності, а

також приватні особи.

Активна  культурна  політика,  що  проводилася  радянською  державою  з

самого  початку  свого  існування,  була  націлена  на  якнайшвидшу  ліквідацію

масової  безграмотності,  на  культурне  і  політичне  просвітництво  народу.

Централізована  мережа  клубних  установ  була  найбільш  підходящим

інструментом  здійснення  цієї  політики.  Кількість  робочих  клубів  стрімко

зростала,  у  селах  з'являлися  хати-читальні;  розширюючись  по  всій  країні,

клубні установи набували все нових форм: червоні юрти та яранги, агітаційні

поїзди і пароплави.

Говорячи  про  менеджмент  в  установах  клубного  типу,  необхідно

відзначити  зовсім  особливу  природу  цього  менеджменту,  що  принципово
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відрізняється  від  менеджменту  в  сферах  професійного  мистецтва,  у  сфері

музейної та бібліотечної справи. 

Усі  без  винятку  установи  культури існують і  функціонують,  по-перше,

заради  свого  відвідувача,  по-друге,  за  обов'язкової  участі  свого  відвідувача.

Проте  цьому відвідувачеві  відведена  обмежена  роль.  Значна  частина  творчо-

виробничого процесу  в  цих організаціях  відбувається  без  нього,  він  же стає

учасником тільки на останній стадії цього процесу в якості  глядача,  слухача,

відвідувача виставок, лекцій, заходів. І навіть на цьому етапі, коли без нього не

відбудеться ні спектакль, ні концерт, ні виставка, він виступає в більшій мірі як

об'єкт і в меншій мірі як суб'єкт діяльності організації.

В установі  культурно-дозвіллєвого типу (назвемо його умовно Будинок

культури) той же відвідувач приходить з абсолютно іншою установкою. Тут він

не  пасивний  споглядач  (слухач,  глядач),  а  головна  дійова  особа.  Той  багаж

вражень,  який  він  придбав  у  своєму  житті,  у  тому  числі  й  у  спілкуванні  з

мистецтвом, з книгою, і яку відчув у собі як потенційну творчу енергію, вона

приходить реалізувати у своєму власному творчому акті. Тому головна функція

Будинку  культури,  навіть  призначення  – надати  людині  можливість  творчої

самореалізації.  Тут він виступає насамперед як  суб'єкт діяльності  організації,

активний учасник усіх  художньо-виробничих процесів  і  тільки потім уже як

об'єкт з погляду соціально-педагогічних завдань керівників творчих колективів

Будинку культури .

З того, у яких співвідношеннях виступають категорії «суб'єкт» і «об'єкт»,

видно,  у  якому  напрямі  зосереджені  зусилля  менеджменту.  Завдання

менеджменту полягає  в тому, щоб спланувати,  скоординувати діяльність всіх

суб'єктів,  що  здійснюють  творчо-виробничий  процес. У  театрі,  філармонії,

музеї,  бібліотеці  зусилля  менеджменту  спрямовані  головним  чином  на

співробітників організації, а не на відвідувачів. У Будинку культури саме його

відвідувачі  перетворюються  на  суб'єктів  творчо-виробничого  процесу.  І  тут

справедливо  було  б  назвати  менеджером  кожного  керівника  окремо  взятого

клубного формування: гуртка, студії тощо У кожному з клубних формувань йде
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свій власний творчо-виробничий процес; кожне з них відіграє самостійну роль і

не залежить, як правило, від результатів діяльності іншого формування. Клубні

формування,  таким  чином,  не  є  підрозділами,  що  виконують  строго  певні

функції в рамках єдиного виробничого процесу.

Керівника гуртка, секції можна назвати менеджером, оскільки він виконує

всі функції менеджера: планування, організацію, координацію, стимулювання,

контроль.  При  цьому  члени  цього  гуртка  або  секції  не  є  його  підлеглими,

оскільки вони об'єднані в колектив на основі добровільного бажання та інтересу

до справи і, природно, не отримують ніякої матеріальної вигоди.

Організаційна структура клубного установи представляє:

- ряд клубних формувань (від декількох одиниць до декількох десятків,

що залежить від розмірів фінансування), не пов'язаних між собою виробничими

відносинами, що здійснюють свою власну творчо-виробничу діяльність;

- методичний відділ;

- допоміжні підрозділи: бухгалтерію і технічні служби.

Дирекція клубної установи здійснює загальне керівництво, яке полягає:

- у забезпеченні клубних формувань матеріально-технічними ресурсами,

методичною допомогою (з регіонального Центру народної творчості та ін.);

-  організації  заходів  (концертів,  виставок,  ярмарків,  фестивалів,

спектаклів  і  т.д.),  на  яких  клубні  формування  можуть  продемонструвати

результати своєї діяльності;

-  організації  участі  своїх  клубних  формувань  у  загальноміських

(сільських, районних, регіональних) заходах;

-  встановленні  партнерських  відносин  з  підприємствами й установами,

освітніми організаціями міста (району, регіону і т.д.) з цілями:

- культурного просвітництва;

-  залучення  нових  матеріальних  (у  тому  числі  фінансових)  і

нематеріальних ресурсів;

-  популяризації  діяльності  клубного  установи  та  залучення  нової

аудиторії;
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- залученні нових кваліфікованих кадрів і в підвищенні рівня кваліфікації

старих кадрів;

- забезпеченні виконання установою своєї місії, програм і планів.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Специфіка  менеджменту

дозвіллєвої справи».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Підготувати повідомлення на тему: «Актуальні питання сучасного

менеджменту дозвіллєвої справи» на основі наукових публікацій. 

Завдання 4. Проаналізуйте історію клубних установ в Україні і за рубежем.

Завдання 5. Схарактеризувати  проблеми  та  можливості  клубної  установи  в

сучасному світі.

Завдання 6. Проаналізувати  особливості  менеджменту  будь-якої  сучасної

клубної установи світу.

Завдання 7. Визначити  комунікаційну  політику  місцевої  клубної  установи,

порівняти її з найкращим світовим досвідом.

Контрольні запитання

1. З’ясуйте історію клубних установ. 
2. Проаналізуйте специфіку клубного менеджменту. 
3. Схарактеризуйте клубні установи в аспекті ідеології держави.

Література: [3, с. 1–20; 4, с. 5–45; 6, с. 5–38; 8, с. 46–48; 9, с. 7–10].

Семінарські заняття 21-22

Тема.  Актуальні  проблеми  менеджменту  театрально-концертної

сфери

Мета:  з’ясувати  внутрішні  і  зовнішні  проблеми  українських  театрів;

проаналізувати  внутрішні  і  зовнішні  проблеми  українських  філармоній;
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з’ясувати специфіку сфери концертного менеджменту і його основні завдання;

схарактеризувати  організацію  фінансової  і  громадської  підтримки;

проаналізувати специфіку формування іміджу.

Короткі теоретичні відомості

До  числа  внутрішніх  причин,  що  впливають  на  нинішнє  буття

українського театру, можна віднести наступні.

У багатьох театрах,  у  тому числі  і  в  деяких київських,  відсутні  творчі

лідери  – художні  керівники.  У  нас  зникає  інститут  головних  режисерів.

Режисери  воліють  ставити  спектаклі  в  різних  театрах,  різних  містах,  не

зв'язуючи себе турботами про плеканні свого колективу, своєї власної групи.

У  репертуарі  багатьох  театрів  відсутня  сучасна  драматургія.  Те,  що

називають сучасною драматургією,  – це в кращому випадку експериментальні

твори, які на загальну картину реального впливу не роблять. Зрозумілі тільки

дуже вузькому прошарку людей, такі твори не тільки не є загальнодоступними,

але,  на  жаль,  стоять  іноді  на  межі  здорового  глузду.  У  гіршому  випадку

«сучасність» виражається в тому, що зі сцени просто лунає нецензурна лайка.

Загальнодоступних  п'єс,  написаних  на  сучасні  животрепетні  теми,  хорошим

художньою мовою, у нас практично немає. Життєво важливі проблеми сучасної

дійсності неможливо розкрити за допомогою однієї тільки класики.

Виникає  замкнене  коло.  Під  загрозою  зникнення  стоять  театри  юного

глядача. У фізичному сенсі вони є  – будівлі стоять, театри функціонують. Але

робота з дітьми, підлітками йде на спад. Театри дрейфують у бік розважальних

шоу, ставлять  спектаклі,  які  не  націлені  на  дитячу  аудиторію.  По суті,  вони

відмовилися  від  стратегічного  завдання  відтворення  театральної  аудиторії,

виховання  глядача  завтрашнього  дня.  Втрачаються  традиції,  накопичені

досвідом попередніх поколінь театральних діячів,  що створювали театральне

мистецтво для дітей;  не створюються нові  театри юного глядача.  Причина  –

також  у  відсутності  творчих  лідерів,  стурбованих  створенням  колективу

однодумців, у відсутності адекватної дитячим театрам творчої програми.
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Гастрольна  діяльність  наших  театрів  зведена  до  мінімуму  (у  кращому

випадку  – обслуговування  свого  регіону)  або  відсутній  зовсім.  Гастрольна

діяльність  завжди  свідчила  про  активної  громадської  позиції  театру,  була

показником  його  конкурентоспроможності  та  успішності.  Для  внутрішнього

життя  театру  гастролі  є  енергетичним  стимулом,  привносить  в  театр  цілий

комплекс  позитивних  впливів.  У  відсутність  гастролей  цю  порожню  нішу

займає театральна антреприза. 

Відсутність  гастрольної  діяльності  театрів  призводить  до  культурної

ізоляції малих міст та населених пунктів.

Сформована ситуація  може бути оцінена як  кризова.  Продовження цієї

кризи загрожує регресом інституту театру в цілому.

Як  видно  з  перерахованих  вище  проблем,  ключовим  фактором,

необхідним для функціонування системи та виходу її з кризи, є повернення в

театр режисера-лідера, режисера-керівника, здатного згуртувати свою команду,

готового бути провідником ідей між суспільством і професійним колективом.

Мислячі, з хорошою професійною підготовкою режисери в країні є. Для

того щоб вони повернулися в театр, необхідні дві умови.

Достатній рівень фінансування, який зміг би забезпечити:

-  гідну  заробітну  плату  працівників  театру, щоб  режисер  і  актори  не

відволікалися  на  пошуки  інших  джерел  заробітку, а  могли  зосередитися  на

спільній справі;

-  можливість  нових  постановок,  роботу  з  драматургами,  педагогічну

роботу з юними глядачами, модернізацію театрального господарства і т.д.;

-  можливість гастрольної діяльності  як усередині регіону, так і  по всій

країні.

Перехід від штатного розпису на контрактну систему, яка забезпечувала б:

-  своєчасне  оновлення  трупи,  необхідне  для  формування  кістяка

однодумців;

- стимули для професійного зростання творчого складу.
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Для вдосконалення роботи філармоній необхідна концептуальна програма

на рівні держави. Першочергові дії, які повинні вжити філармонійні організації

для виходу з кризи, такі:

- подолати існуючу роз'єднаність філармоній, яка ускладнює перехід до

нових  форм  діяльності,  оскільки  зараз  кожна  філармонія  змушена  поодинці

шукати нові шляхи розвитку. Інтеграція повинна зіграти тут позитивну роль;

- усвідомити свої сильні сторони, свої ексклюзивні переваги. Наприклад,

у нас багато народних колективів, які користуються в Європі великим успіхом.

Серед  них  є  такі,  які  часто  здійснюють  тривалі  закордонні  поїздки.  Для

симфонічного оркестру, квартету, струнного ансамблю це зробити складніше,

оскільки  європейські  артистичні  профспілки  зацікавлені  в  просуванні  своїх

симфонічних і камерних колективів;

-  проаналізувати  успішний  досвід  і  досвід  існуючих  концертних

колективів у Європі;

-  залучити  до  управління  філармонією  бізнес-консультанта,  допомога

якого необхідна для розробки перспективних напрямів діяльності;

-  освоїти  мультимедійні  канали  комунікації  з  молодою  аудиторією,

насамперед, Інтернет.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Специфіка  менеджменту

театрально-концертної сфери».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Підготувати повідомлення на тему: «Актуальні питання сучасного

менеджменту театрально-концертної сфери» на основі наукових публікацій. 

Завдання 4. Проаналізуйте історію театрально-концертної сфери в Україні і за

рубежем.

Завдання 5. Схарактеризувати  проблеми та можливості театрально-концертної

сфери в сучасному світі.

Завдання 6. Проаналізувати  особливості  менеджменту  будь-якої  сучасної

установи світу театрально-концертної сфери.
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Завдання 7. Визначити комунікаційну політику місцевої установи театрально-

концертної сфери, порівняти її з найкращим світовим досвідом.

Контрольні питання

1. З’ясуйте внутрішні і зовнішні проблеми українських театрів.
2. Проаналізуйте внутрішні і зовнішні проблеми українських філармоній.
3. З’ясуйте специфіку сфери концертного менеджменту і його основні завдання.
4. Схарактеризуйте організацію фінансової і громадської підтримки.
5. Проаналізуйте специфіку формування іміджу.

Література: [2, с. 1–20; 7, с. 5–45; 12, с. 5–38; 14, с. 46–48; 15, с. 7–10].

Семінарські заняття 23-24

Тема. Менеджмент у сфері кінематографії

Мета:  проаналізувати кіно як феномен масової  культури та  інструмент

управління  масовою  свідомістю;  з’ясувати  функції  продюсера  як  ключової

фігури кіновиробництва.

Короткі теоретичні відомості

Кіно  є  найбільш  популярним  видом  мистецтва.  Виникло  в  результаті

розвитку  технічних  засобів,  кіно  вже  на  самій  ранній  стадії  ознаменувало

початок нової епохи в культурі – епохи масового мистецтва. 

Здатність кіно впливати на величезні маси людей обумовлена технічною

можливістю  тиражування  кінофільму  в  необмеженій  кількості  копій  і

можливістю демонстрації однієї копії фільму одночасно для великої кількості

глядачів.  Мова кіно  – це,  перш за все,  мова візуальних зображень.  Для його

сприйняття необов'язково вміти читати. Це дає кінематографу інформативні та

пропагандистські можливості, що залишають далеко позаду можливості преси. 

Секрет зрозумілості  і привабливості мови кіно  – у його реалістичності,

адже  кінематограф  народився  з  фотографії  і,  як  і  фотографія,  відображає

реальність такою, як вона є. Людина бачить ту ж реальність, що і в житті, тому

він довіряє їй, тому вона захоплює його майже так само, як реальні події життя.

Перехід  нашої  країни  на  ринковий  вид  економіки  змушує  переглядати

систему  управління  кіновиробництвом  і  уважно  вивчати  ту  модель
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менеджменту,  яка  виправдала  себе  в  практиці  західних  країн.  Феномен

масовості  розглядається  в  цій  моделі  з  погляду  комерційних  категорій.

Запускаючи  у  виробництво  кінокартину,  організатори  цього  виробництва

повинні спочатку прорахувати його комерційний успіх, можливий прибуток.

Картина,  орієнтована  на  комерційний  успіх,  повинна  обов'язково

враховувати потреби глядачів у розвазі, відпочинку, прагненні до видовищності.

Ті  соціальні  функції,  які  закладені  в  мистецтві,  засновані  на психологічному

механізмі співпереживання і ототожнення себе з героями твору мистецтва. А це

означає,  що в процесі сприйняття цього твору глядач реалізує свої потреби в

самоствердженні, лідерстві, у перемозі над ворогом, у любові і самопожертві, у

пригодах і різного роду гострих відчуттях. У сучасному кінематографі є чимало

прикладів,  коли  кінокартина  виконує  ці  соціальні  функції,  з'єднуючи

видовищність і цікавість сюжету з глибиною змісту і високим художнім рівнем.

У США ключовою фігурою кіновиробництва є продюсер.

Продюсер – це бізнесмен, здатний зрозуміти перспективу і потреби ринку

і  поєднувати  це  розуміння  зі  знаннями  в  галузі  управління  виробництвом  і

використанням ресурсів у аудіовізуальній сфері з метою отримання прибутку.

Продюсер  фільму  – це  підприємець,  головна  фігура  в  кіно  і  теле-

виробництві, контролююча екранний проект на всіх його стадіях. Він формує

команду, відповідає за фінансування, терміни виробництва.

Є  в  США,  тим  не  менше,  і  незалежні  продюсери,  що  працюють  з

невеликими  студіями  і  прокатними  компаніями.  Вони  не  можуть,  звичайно,

похвалитися великими бюджетами та доходами, як у Голлівуді, але зате вільні у

творчих  та  ідейних перевагах.  Вони можуть  використовувати  для  зйомок  на

договірній основі павільйони Голлівуду, але при цьому вони не втрачають свій

статус незалежних. Незалежні продюсери творять на свій страх і ризик. Вони

самостійно  шукають  ідею  майбутнього  сценарію,  розшукують  підходящого

сценариста,  режисера,  акторів і  всіх  необхідних фахівців,  підбирають натуру

для зйомок, самі складають бюджет, фінансують його, контролюють знімальний

процес, монтаж фільму, організують рекламу і прокат, розподіляють прибуток.
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Часто ними рухає бажання відкрити нове ім'я, здійснити якісь експерименти в

новому жанрі, поставити перед суспільством важливу тему для роздумів і т.д.

Завдяки незалежним продюсерам вийшло в світ багато гідних уваги фільмів, які

поповнили  світової  фонд  кіномистецтва;  багато  зірок  американського

кінематографа дебютували в картинах незалежних продюсерів.

У продюсерському корпусі існують певні спеціалізації.  Так,  виконавчий

продюсер – той,  хто  безпосередньо  керує  постановкою  фільму. Виконавчий

продюсер  є  довіреною  особою  компанії  і  здійснює  ідейно-художній  та

організаційно-фінансовий  контроль  над  постановкою  фільму.  Виконавчим

продюсером може бути сам незалежний продюсер. 

Під керівництвом виконавчого продюсера діють так звані  функціональні

продюсери, кожен  з  яких  відповідає  за  довірену  йому  сферу  творчо-

виробничого процесу.

Формуючий (креативний)  продюсер –  фігура,  найбільш  занурена  у

творчий процес. Він може сам підбирати акторів, переписувати сценарій, часто

ідея сценарію належить саме йому. У процесі  роботи над фільмом він часто

виступає  як  співрежисер.  Як  правило,  що  формує  продюсер  керує

малобюджетним  проектом.  Він  не  розраховує  на  допомогу  фондів,  банків  і

корпорацій та у фінансуванні проекту розраховує тільки на себе. Він не може

запросити для участі в зйомках «зірку», але зате може «запалити» нову: багато

відомі американські актори починали саме в таких проектах.

Асоційований продюсер  входить  в  проект  на  правах  фінансування  або

зовсім без нього, будучи партнером незалежного продюсера як в творчих, так і у

виробничих питаннях. Асоційований продюсер може виступати як режисер.

Лінійний продюсер – зазвичай відповідальний за витрачання фінансових

коштів.  У Голлівуді  його також називають інспектором (ревізором).  Лінійний

продюсер  особисто  проводить  ревізію  технологічної  лінійки  виробництва,

добре  знає  сильні  і  слабкі  сторони  проекту,  часто  його  призначають

відповідальним за найпроблемніший ділянку роботи.

Завдання до теми
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Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Менеджмент  у  сфері

кінематографії».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Проаналізувати історію однієї з найбільш успішних кінокомпаній

світу. Визначити, на Вашу думку, складові її успіху.

Завдання 4. Підготувати доповідь на тему: «Кіно як феномен масової культури

та інструмент управління масовою свідомістю».

Завдання 5. Поставити питання до доповідача.

Завдання 6.  Схарактеризувати  функції  продюсера  як  ключової  фігури

кіновиробництва.

Контрольні питання

1.  Проаналізуйте кіно як феномен масової культури та інструмент управління

масовою свідомістю. 

2. З’ясуйте функції продюсера як ключової фігури кіновиробництва.

Література: [4, с. 1–20; 5, с. 5–45; 12, с. 5–38; 13, с. 46–48; 19, с .7–10].
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2 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Персонал у сфері культури і кадрова політика. 

2. Вимоги до працівників сфери культури і проблеми їх підготовки. 

3. Зміст і методи підбору компетентного персоналу. 

4. Вимоги до розстановки кадрів. 

5. Санкції. Оцінка й атестація. 

6. Перепідготовка й підвищення кваліфікації. 

7. Примусові нововведення. 

8. Адаптивне нововведення. 

9. Кризове нововведення. 

10. Лідерство і соціально-психологічний зміст керівництва. 

11. Види стилів керівництва. 

12. Фактори формування й динаміка створення стилів керівництва. 

13. Види й методи стимулювання. 

14. Зміст мотивації й види мотивів. 

15. Мотивація і проблема успіху. 

16. Свобода й відповідальність. 

17. Створення і розвиток мотиваційних умов. 

18. Потоки внутрішньоорганізаційної інформації. 

19. Визначення культури організації. 

20. Інерційність системи культури фірми. 

21. Модель комплексу культури фірми. 

22. Зміст культури менеджменту організації. 

23. Поняття фірмового стилю. 

24. Поняття інформаційного дизайну. 

25. Комплекс дизайну середовища. 

26. Зовнішній вигляд персоналу. 

27. Організаційна культура. 

28. Поняття брендінгу. 
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29. Концепція брендінгу. 

30. Умови ефективного брендінгу. 

31. Соціально-психологічний клімат в організації сфери культури. 

32. Ефективність менеджменту організації сфери культури.

33. Проблеми та можливості музею в сучасному світі. 

34. Музей як культуро утворюючий елемент території. 

35. Комунікаційна політика музею. 

36. Підприємницька діяльність музею.

37. Бібліотеки в нових реаліях інформаційного суспільства.  

38. Виробничо-організаційна структура бібліотеки. 

39. Інноваційні процеси в бібліотечній справі. 

40. Методичний центр як інструмент бібліотечного менеджменту. 

41. Стратегії соціального партнерства.

42. Історія клубних установ. 

43. Специфіка клубного менеджменту. 

44. Клубні установи в аспекті ідеології держави.

45. Внутрішні і зовнішні проблеми українських театрів. 

46. Внутрішні і зовнішні проблеми українських філармоній. 

47. Сфера концертного менеджменту і його основні завдання. 

48. Цінова політика. Організація фінансової і громадської підтримки. 

49. Облік додаткових джерел фінансування. 

50. Система абонементів. 

51. Формування іміджу.

52. Кіно  як  феномен  масової  культури  та  інструмент  управління  масовою

свідомістю. 

53. Продюсер як ключова фігура кіновиробництва.
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Рейтингова система оцінювання навчальної роботи студента з дисципліни

«Менеджмент у сфері культури» передбачає визначення якості його роботи та

рівня здобутих протягом навчання умінь і знань, яка передбачає оцінювання в

балах усіх результатів, досягнутих під час поточного та підсумкового контролю.

Поточний  рейтинг-контроль  містить  оцінювання  в  балах  роботи  на

лекційних,  семінарських  і  практичних  заняттях,  факту  та  якості  виконання

самостійних  робіт,  виступів  на  заняттях,  виконання  письмових  та  усних

аудиторних  і  домашніх  завдань,  а  також  інших  обов’язкових  навчальних

доручень.

Поточне  оцінювання  здійснюється  В  процесі  вивчення  теми.  Його

основними  завданнями  є:  встановлення  й  оцінювання  рівнів  розуміння  та

первинного засвоєння  окремих елементів  змісту  теми,  встановлення  зв язків᾽

між  ними  і  засвоєним  змістом  попередніх  тем,  закріплення  знань,  умінь  і

навичок. 

Формами поточного оцінювання є індивідуальне опитування, виконання

студентами різних видів письмових робіт, взаємоконтроль студентів у парах і

групах, самоконтроль тощо.

Робота  на  лекціях із  застосуванням елементів  діалогу, бесіди,  дискусії,

наявність конспекту, їх відвідування оцінюється максимально 10 балами.

Усне опитування здійснюється за допомогою бесіди, розповіді студента,

тлумачення певних теорій, ідей, поглядів тощо. Рівень знань студента з кожної

теми оцінюється від 0 до 5 балів.

5  балів  –  відповідь  відповідає  рівню  компетенції  (доскональному  або

продуктивному). Студент виявив глибокі знання з теми. 

3,4  бали  –  відповідь  відповідає  рівню  компетенції  (базовому  або

конструктивно-варіативному). Студент загалом виявив достатній рівень знань з

теми.  Мовлення  ілюструє  наявність  термінологічної  лексики,  відповідає
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стилістичним нормам. Проте є порушення у послідовності викладання думки, у

формуванні певних доведень.

1,2 бали – відповідь відповідає рівню компетентності (елементарному або

продуктивному.  Завдання,  поставлені  перед  студентом,  виконані,  але  не  в

повному  обсязі.  Спостерігається  поверховість  знань,  відсутня  аргументація

доведень.  Відчувається не завжди вдалий добір слова відносно контексту, не

розрізняється основна і другорядна інформація. Відповіді бракує єдності стилю,

виклад загалом зв язаний, але помітна бідність словника.᾽

Виконання практичних завдань,  залежно від  рівня розгляду студентами

окремих теоретичних положень теорії  і   навчальної  практики дисципліни, та

умінь і навичок їх практичного застосування оцінюється від 0 до 5 балів.

Критеріями  оцінювання  реферату  є:  відповідність  змісту  реферату

вибраній темі, повнота опрацювання теми з використанням необхідних джерел,

наукова і практична обґрунтованість висновків, самостійність виконаної роботи,

стиль,  логічність  викладу,  відповідність  вимогам  щодо оформлення.

Відповідність реферату наведеним критеріям дає змогу оцінити його від 0 до

10 балів. Якщо обговорення реферату відбувається на семінарському занятті,

оцінка  за  реферат  може  виставлятися  як  середньоарифметичне  оцінок  за

рецензією та за захист реферату.

За  результатами поточного контролю в  семестрі,  формою підсумкового

контролю якого є екзамен, студент має можливість отримати до 80 балів.
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