




 
 
                       1.  Опис навчальної дисципліни для ступеня освіти «Бакалавр» 

1.1   на основі повної загальної середньої освіти (4 роки) та на базі 
молодшого спеціаліста (3роки) 

 
 
Найменування 
показників 

Розподіл годин за навчальним планом 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма навчання 

Кількість кредитів 
ЄКТС –3 

Рік підготовки: 
2(4роки)1(3роки) 

Рік підготовки: 
2(4роки)1(3роки) 

Загальна кількість 
годин–90 

  

Кількість модулів – 1  
 

Семестр: 

 
Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: лекційних – 
42 год  
IV семестр 

IV(4роки)ІІ(3роки) IV(4роки)ІІ(3роки) 

Лекції: 

42 12 

Індивідуальні 

- - 

Вид підсумкового 
контролю: 
Тестовий контроль 

Лабораторні: 

- - 

 
Форма підсумкового 
контролю: 
Залік  

Самостійна робота: 

48 78 



 
 
 

 
 
1.2 на базі молодшого спеціаліста (2 роки) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Найменування 
показників 

Розподіл годин за навчальним планом 

Денна форма навчання Заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів ЄКТС –  
4 
 

Рік підготовки: 2 
 

2 

Загальна кількість годин –          
 120 
         
 

  

Кількість модулів –1 
 

Семестр: 

Тижневих годин: лекційних 
4 год  
 

IV  
              
 

IV  
 

Лекції: 

72 
 

22 

Індивідуальні 

- - 

Вид підсумкового 
контролю: 
Тестовий контроль 

Лабораторні: 

- - 

Форма підсумкового 
контролю: 
Залік  

Самостійна робота: 

48 
              
 

98 



 
 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета навчальної дисципліни –підвищення інтелектуальної і професійної 
компетентності, виробітку стратегії соціальної адаптації і професійного визначення, 
формування навичок професійної арт-діяльності, з'єднання теоретичного змісту з 
питаннями практичної роботи.  

З урахуванням особливостей професійної діяльності фахівця у сфері арт-
індустрії, представляється доцільним виробити у студентів уявлення про основні 
принципи, особливості і закономірності організації і реалізації арт-діяльності.  
 

 
Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни «Основи шоу-
бізнесу» сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких 
компетентностей:  

Загальні  
ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 
ЗК 4 Вміння виявляти , ставити та вирішувати проблеми 
ЗК 8 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК 13 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість 
ЗК 14 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

     Спеціальні (фахові)  
     ЗК 4 Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 
теорією та практикою музичного мистецтва 
     ЗК 14 Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій. 
     ЗК 16 Здатність використовувати засоби масової інформації для 
просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної культури. 

 
                                  Зміст і структура курсу 
 

        Протягом вивчення навчальнї дисципліни «Основи шоу-бізнесу» студенти 
закріплюють та поглиблюють знання, вдосконалюють вміння та навички, отримані 
на базі освітньої програми молодшого спеціаліста та на основі повної загальної 
освіти. 
 

3.ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Основи шоу-бізнесу» є 

опанування таких навчальних дисциплін (НД) освітньої програми (ОП):  
ОК 5  Історія  світової естради 
ОК 6 Історія  української естради 



ОК 8 Постановка голосу\музичного апарату 
4.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Відповідно до освітньої програми «Музичне мистецтво естради», вивчення 
навчальної дисципліни повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої 
освіти таких програмних результатів навчання (ПРН): 

Програмні результати навчання Шифр ПРН 
Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів організації 
мистецьких заходів , закладів культури та музичної освіти 

ПРН 16 

Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів 
різних епох 

ПРН 17 

Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами 
освіти після опанування навчальної дисципліни «Основи шоу-бізнесу» 

Програмні результати навчання Шифр ПРН 
Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів організації 
мистецьких заходів , закладів культури та музичної освіти 

ПРН 16 

Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів 
різних епох 

ПРН 17 

5.Засоби діагностики та критерії оцінювання результатів навчання. 
 

5.1 Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 
навчальної дисципліни є: 

- залік. 
5.2 Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 
Форми контролю знань студентів: 

- поточний; 
- підсумковий модульний; 
- семестровий підсумковий (залік/екзамен). 

 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка 
переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, 
В, С, D, E, FX, F). 

Розподіл балів, які отримують студенти(індивідуальні зайняття та 
самостійна робота) 

 
МОДУЛЬ 1 

Т 1  Т2 Т 3 Т4 Т5 Т 6 Т 7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 
Разом =100 балів 

 
 
 
 
 



 
Шкала оцінювання 

 

Національна   5 - тибальна шкала Сума балів 
(R) 

Шкала 
ECTS 

5 (відмінно) 
Студент повністю оволодів теоретичним і практичним 
матеріалом дисципліни. Робить власні висновки, аналізує 
вивчений матеріал, самостійно оцінює явища, факти, 
виявляючи при цьому особисту позицію. Використовує 
додаткову літературу, періодику.  

90-100 А 

4 (добре) 
Студент володіє вивченим матеріалом на достатньому 
рівні. Аналізує матеріал, наводить власні приклади, але не 
завжди впевнено  і точно. Самостійно готує практичні 
завдання, але має потребу в консультації викладача.  

82-89 B 

74-81 C 

3 (задовільно) 
Студент засвоїв менше половини навчального матеріалу, 
але виявляє знання і розуміння основних питань теми і 
здатен поверхово аналізувати вивчений матеріал та 
відтворювати практичні завдання з помилками. Плутається 
в термінології.   

64-73 D 

60-63 E 

2 (незадовільно) 
Студент не засвоїв навчальний матеріал. Не усвідомлює 
мету навчально-пізнавальної діяльності. 

35-59 FX 

0-34 F 



6.Програма навчальної дисципліни 
6.1 Зміст навчальної дисципліни на основі повної середньої 

освіти     (4 роки) та на базі молодшого спеціаліста (3роки) 
 

Модуль І 
Тема 1.  Загальна характеристика предмету шоу-бізнесу 

- Шоу-бізнес – особливий вид суспільної практики 
- Основні суспільні функції шоу-бізнесу; 
- Шоу-бізнес як форма професійної діяльності; 
- Проблема фахового визначення предмету шоу-бізнесу; 
- Проблема фахового визначення предмету шоу-бізнесу; 
- Джерела наукового вивчення шоу-бізнесу; 
- Узагальнення та висновки. 

Тема 2 Виникнення і становлення шоу-бізнесу 
- Історична схема становлення ШБ у світі; 
- Періодизація розвитку ШБ в Україні; 
- Тенденції та прогнози щодо розвитку ШБ; 
- Узагальнення та висновки. 

Тема 3. Ознаки шоу-бізнесу 
- Ознаки шоу-бізнесу; 
- Характеристика ключових ознак; 
- Додаткові ознаки шоу-бізнесу; 
- Логічна послідовність дії чинників ШБ; 
- Узагальнення та висновки. 

Тема 4. Позиціювання шоу-бізнесу 
- Суспільне позиціювання ШБ; 
- Межі ідентичності ШБ; 
- Висновки та визначення. 

Тема 5. Продюсування у шоу-бізнесі 
- Шоу-бізнес як творчість; 
- Шоу-бізнес як підприємництво; 
- Продюсування як поєднання творчості, підприємництва і 

менеджменту; 
- Висновки і визначення.   

Тема 6. Суб’єкти шоу-бізнесу 
- Розрізнення суб’єктів та об’єктів ШБ; 
- Основні (первинні) активні суб’єкти ШБ; 
- Вторинні активні суб’єкти ШБ; 
- Пасивні суб’єкти ШБ; 
- Узагальнення та висновки. 

Тема 7. Професії шоу-бізнесу 
- Управлінські професії у ШБ; 
- Мистецькі професії ШБ; 



- Фінансові, технічні та сервісні професії ШБ; 
- Сфери діяльності, які співпрацюють з ШБ; 
- Узагальнення та висновки. 

Тема 8. Характеристика основного продукту ШБ; 
- Основний кінцевий товар ШБ; 
- Основні проміжні товари і послуги ШБ; 
- Додаткові кінцеві та проміжні товари ШБ; 
- Додаткові кінцеві та проміжні послуги ШБ; 
- Складні товари і послуги ШБ; 
- -Висновки та визначення. 

Тема 9. Товари і послуги шоу-бізнесу 
- Характеристика основного продукту ШБ; 
- Основний кінцевий товар ШБ; 
- Основні проміжні товари і послуги ШБ; 
- Додаткові кінцеві та проміжні товари ШБ; 
- Додаткові кінцеві та проміжні послуги ШБ; 
- Складні товари і послуги ШБ; 
- Висновки та визначення. 

Тема 10. Брендинг у шоу-бізнесі 
- Природа бренду; 
- Феномен «зірки»; 
- Управління «зірковим брендом»; 
- «Брендова сім’я» у шоу-бізнесі; 
- Висновки та визначення. 

Тема 11. Інфраструктура та макросередовище шоу-бізнесу 
- Поняття структури та інфраструктури; 
- Мистецька інфраструктура ШБ; 
- Технічна інфраструктура ШБ; 
- Юридична інфраструктура ШБ; 
- Мас-медійна інфраструктура ШБ; 
- Макросередовище та ресурси ШБ; 
- Узагальнення та висновки. 

Тема 12. Загальна структура шоу-бізнесу 
- Онтологічна структура ШБ; 
- Продуктивна структура ШБ; 
- Організаційна структура ШБ; 
- Підприємницька структура ШБ; 
- Узагальнення та висновки. 

Тема 13. Виникнення і становлення шоу-бізнесу 
- Історична схема становлення ШБ у світі; 
- Періодизація розвитку ШБ в Україні; 
- Тенденції та прогнози щодо розвитку ШБ; 
- Узагальнення та висновки. 



6.2 Структура навчальної дисципліни 
 
 

ТЕМА 

 
 

Кількість годин 

 
 

Денна форма Заочна  форма 
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У тому числі  
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                   МОДУЛЬ 1.  
Тема 1. Загальна 
характеристика 
предмету шоу-
бізнесу 

7 3    4 6 -    6 

Тема 2 Виникнення 
і становлення шоу-
бізнесу 

7 3    4 7 1    6 

Тема 3 Ознаки шоу-
бізнесу 

7 3    4 7 1    6 

Тема 4. 
Позиціювання шоу-
бізнесу 

7 3    4 7 1    6 

Тема 5 
Продюсування у 
шоу-бізнесі 

7 3    4 7 1    6 

Тема 6. Суб’єкти 
шоу-бізнесу 

7 3    4 7 1    6 

Тема 7. Професії 
шоу-бізнесу 

7 3    4 7 1    6 

Тема 8. 
Характеристика 
основного 
продукту ШБ; 

7 3    4 7 1    6 

Тема 9.. Товари і 
послуги шоу-бізнесу 

7 3    4 7 1    6 

Тема 10. Брендинг у 
шоу-бізнесі 

7 3    3 7 1    6 



Тема 11. 
Інфраструктура 
та 
макросередовище 
шоу-бізнесу 

7 4    3 7 1    6 

Тема 12. Загальна 
структура шоу-
бізнесу 

7 4    3 7 1    6 

Тема 13. 
Виникнення і 
становлення шоу-
бізнесу 

6 4    3 7 1    6 

Всього за модулем 90 42    48 90 12    78 

6.3        Зміст навчальної дисципліни на базі молодшого 
спеціаліста(2роки) 

 
Модуль І 

Тема 1.  Загальна характеристика предмету шоу-бізнесу 
- Шоу-бізнес – особливий вид суспільної практики 
- Основні суспільні функції шоу-бізнесу; 
- Шоу-бізнес як форма професійної діяльності; 
- Проблема фахового визначення предмету шоу-бізнесу; 
- Проблема фахового визначення предмету шоу-бізнесу; 
- Джерела наукового вивчення шоу-бізнесу; 
- Узагальнення та висновки. 

Тема 2 Виникнення і становлення шоу-бізнесу 
- Історична схема становлення ШБ у світі; 
- Періодизація розвитку ШБ в Україні; 
- Тенденції та прогнози щодо розвитку ШБ; 
- Узагальнення та висновки. 

Тема 3. Ознаки шоу-бізнесу 
- Ознаки шоу-бізнесу; 
- Характеристика ключових ознак; 
- Додаткові ознаки шоу-бізнесу; 
- Логічна послідовність дії чинників ШБ; 
- Узагальнення та висновки. 

Тема 4. Позиціювання шоу-бізнесу 
- Суспільне позиціювання ШБ; 
- Межі ідентичності ШБ; 
- Висновки та визначення. 

 
 



Тема 5. Продюсування у шоу-бізнесі 
- Шоу-бізнес як творчість; 
- Шоу-бізнес як підприємництво; 
- Продюсування як поєднання творчості, підприємництва і 

менеджменту; 
- Висновки і визначення.   

Тема 6. Суб’єкти шоу-бізнесу 
- Розрізнення суб’єктів та об’єктів ШБ; 
- Основні (первинні) активні суб’єкти ШБ; 
- Вторинні активні суб’єкти ШБ; 
- Пасивні суб’єкти ШБ; 
- Узагальнення та висновки. 

Тема 7. Професії шоу-бізнесу 
- Управлінські професії у ШБ; 
- Мистецькі професії ШБ; 
- Фінансові, технічні та сервісні професії ШБ; 
- Сфери діяльності, які співпрацюють з ШБ; 
- Узагальнення та висновки. 

Тема 8. Характеристика основного продукту ШБ; 
- Основний кінцевий товар ШБ; 
- Основні проміжні товари і послуги ШБ; 
- Додаткові кінцеві та проміжні товари ШБ; 
- Додаткові кінцеві та проміжні послуги ШБ; 
- Складні товари і послуги ШБ; 
- -Висновки та визначення. 

Тема 9. Товари і послуги шоу-бізнесу 
- Характеристика основного продукту ШБ; 
- Основний кінцевий товар ШБ; 
- Основні проміжні товари і послуги ШБ; 
- Додаткові кінцеві та проміжні товари ШБ; 
- Додаткові кінцеві та проміжні послуги ШБ; 
- Складні товари і послуги ШБ; 
- Висновки та визначення. 

Тема 10. Брендинг у шоу-бізнесі 
- Природа бренду; 
- Феномен «зірки»; 
- Управління «зірковим брендом»; 
- «Брендова сім’я» у шоу-бізнесі; 
- Висновки та визначення. 

Тема 11. Інфраструктура та макросередовище шоу-бізнесу 
- Поняття структури та інфраструктури; 
- Мистецька інфраструктура ШБ; 
- Технічна інфраструктура ШБ; 



- Юридична інфраструктура ШБ; 
- Мас-медійна інфраструктура ШБ; 
- Макросередовище та ресурси ШБ; 
- Узагальнення та висновки. 

Тема 12. Загальна структура шоу-бізнесу 
- Онтологічна структура ШБ; 
- Продуктивна структура ШБ; 
- Організаційна структура ШБ; 
- Підприємницька структура ШБ; 
- Узагальнення та висновки. 

Тема 13. Виникнення і становлення шоу-бізнесу 
- Історична схема становлення ШБ у світі; 
- Періодизація розвитку ШБ в Україні; 
- Тенденції та прогнози щодо розвитку ШБ; 
- Узагальнення та висновки. 

 
6.4 Структура навчальної дисципліни 
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                   МОДУЛЬ 1.  
Тема 1. Загальна 
характеристика 
предмету шоу-
бізнесу 

10 6    4 10 2    8 

Тема 2 Виникнення 
і становлення шоу-
бізнесу 

10 6    4 10 2    8 

Тема 3 Ознаки шоу-
бізнесу 

10 6    4 10 2    8 



Тема 4. 
Позиціювання шоу-
бізнесу 

9 6    4 10 2    8 

Тема 5 
Продюсування у 
шоу-бізнесі 

9 6    4 10 2    8 

Тема 6. Суб’єкти 
шоу-бізнесу 

9 6    4 10 2    8 

Тема 7. Професії 
шоу-бізнесу 

9 6    4 10 2    8 

Тема 8. 
Характеристика 
основного 
продукту ШБ; 

9 5    4 10 2    8 

Тема 9.. Товари і 
послуги шоу-бізнесу 

9 5    4 9 1    8 

Тема 10. Брендинг у 
шоу-бізнесі 

9 5    3 9 1    8 

Тема 11. 
Інфраструктура 
та 
макросередовище 
шоу-бізнесу 

9 5    3 7 1    6 

Тема 12. Загальна 
структура шоу-
бізнесу 

9 5    3 8 2    6 

Тема 13. 
Виникнення і 
становлення шоу-
бізнесу 

9 5    3 7 1    6 

Всього за модулем 120 72    48  22    98 
 

7.  Методичні рекомендації 
        Успішному професійному росту майбутнього фахівця сприяє 
осмислене та сумлінне вдосконалення навичок естрадного виконавства та 
обізнаність у сфері шоу-бізнесу. 
         Ретельне напрацювання складного комплексу вмінь і постійне їх 
покращення обов’язково забезпечить достатній рівень майстерності 
майбутнього естрадного фахівця, який повинен постійно знаходитись у 
пошуку шляхів і способів удосконалення свого освітнього рівня, знаходити 
час для опрацювання методичної літератури з фаху, вивчати творчий і 
життєвий шлях діячів шоу-бізнесу. 



         Майбутній фахівець повинен дуже відповідально ставитись до такого 
роду діяльності, як самостійна робота, ніколи не забувати, що тільки талант, 
помножений на працелюбність, здатний принести плоди майстерності. 
Тому необхідно прикладати максимум зусиль для поглибленого засвоєння 
та закріплення знань, умінь і навичок, обумовлених навчальним процесом. 
         Майбутньому артисту естради необхідно розширювати свої 
професійні творчі уявлення, прослуховуючи записи виступів видатних 
майстрів всесвітнього рівня, аналізуючи стиль виконання, емоційно-
психологічну насиченість репертуару та кон’юнктуру шоу-бізнесу. Студент 
повинен бути зацікавленим і цілеспрямованим у навчанні.  
 

Методи навчання 
До основних методів навчання відносять: 
– вербальний метод; 
– емпіричний метод; 
– креативний, творчий; 
– проблемно-пошуковий. 
Три основні елементи уроку: 
1) робота над матеріалом; 
2) розучування нового матеріалу; 
3) повторення й удосконалення вивченого. 
 

Методичне забезпеченння 
– навчально-методичні посібники і навчальні програми; 
– наочність (відеозаписи занять провідних діячів шоу-бізнесу). 
 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності  
1) За джерелом інформації:  
Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою.  
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності:  



1)Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій)  
 

8. Рекомендована література 
1.Поплавський М.М. Менеджер шоу-бізнесу: Підручник для студентів 
вищих навчальних закладів. – К., 2007Жарков А.Д.  
2.Технологии культурно-досуговой деятельности. -Г.: МГУКИ, 2000.  
3.Поплавський М.М. Шоу-бізнес: теорія, історія, практика: Підручник для 
студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв. – К., 2009.  
4.Подкуйко Н.Д. Бізнес- планування. –К.: ДАКККіМ, 2008  
5.Терещенко В.І. Організація і управління. - К.: Знання, 2007  
6.Філіна А.П., Клочко В.П. Основи менеджменту. – К.: ДАКККіМ, 2009  
7.Жданова Э.И. Основы промоутерской деятельности в музыкальном шоу-
бизнесе: учеб. пособие. -Г.: МГУКИ, 2002.  
8.Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2009.  
9.Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посібник.- К.: Кондор, 2012  
10.Поплавський М.М. Антологія сучасної української естради. – К.: Преса 
України, 2004  
11.Жданова Э.И. Управление и экономика шоу-бизнеса. -Г.: Финансы и 
статистика, 2003.  
12.Жданова Э.И. Менеджмент шоу – бизнеса. – Г.: МГУК. 1997.  
13.Михеева Н.А., Галенская Л.Н. Менеджмент в социально-культурной 
сфере. Социально- экономические механизмы и методы управления: Учеб. 
пособие.- СПб.: Изд-во Михайлова Б.А., 2004.- 269 с.  
14.Новиков Г.Н. Режиссура концертно-зрелищных программ: метод. 
указания и программа курса.-Г.: МГУК, 2007.  
15.Попова Ф.Х. Продюсер и продюссирование современной эстрадной 
музыки // Культурологические проблемы развития региона: материалы 
Всерос. науч.-практ. конфер. - Тюмень: Изд-во ТГУ, 2007. - С.23-26.  
16.Уварова Э.Д. Эстрадный театр: миниатюры, обзоры, мюзик-холлы. -Г., 
2005.  
17.Україна у 2014 році: щорічник. Оцінки суспільно- політ. та соц.- економ. 
розвитку / за ред.. Ю.Г.Рубана. – К.: Наука, 2015. - 465 с.  
18.Фадин А.В. Сфера культуры: проблемы управления. -Г., 2010.  
19.Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций. -Спб.: ПРАЙМ 
ЕВРОЗНАК, 2009.  

Інформаційні ресурси 
1. КонституціяУкраїни:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр  
2. Закон України про авторське право і суміжні права:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12  
3.Особливості режисури масових свят: 
http://www.playwright.ru/dramaturg/bb-osobennost- rejissury-prazdnikov.htm  


