
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ»

(ЧАСТИНА 2)

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНOСТЕЙ

028 МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,

029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР

КРЕМЕНЧУК 2018



Методичні  вказівки  щодо  семінарських  занять  з  навчальної  дисципліни

«Менеджмент у сфері культури» (Частина 2) для студентів денної та заочної

форм навчання зі спеціальностей 028 Менеджмент соціокультурної діяльності,

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітнього ступеня бакалавр

Укладач к. філол. н., доц. Л. В. Бутко 

Рецензент к. і. н. В. І. Саранча

 

Кафедра українознавства

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Протокол № ____ від _____ _____________ 2018 р.

Голова методичної ради ________________ проф. В. В. Костін 

2



ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………………4

1 Перелік семінарських занять……………………………………………………...5

Семінарське заняття 1 Види планів у сфері культури.…......…...………….5 

Семінарські заняття 2-3 Організація планової діяльності.............................7

Семінарські заняття 4-5 Культурні програми як метод управління…….8 

Семінарське заняття 6 Методи планування................................................10

Семінарське заняття 7 Фандрейзинг: поняття, історія, види…………….12

Семінарські заняття 8-9 Організаційне й технічне забезпечення 

фандрейзинга...................................................................................................14

Семінарські заняття 10-11 Планування фандрейзингової кампанії.......16

Семінарське заняття 12 Види й розміри можливих субсидій.................17

Семінарські заняття 13-14 Контакти з потенційними донорами……….19

Семінарські заняття 15-16 Спеціальні заходи……………………………..21

Семінарське заняття 17 Фандрейзинг поштою й телефоном...................22

Семінарські заняття 18-19 Спонсорський пакет………………………....23

2 Питання до заліку………………………………………………………………...25

3 Критерії оцінювання знань студентів……………………………………….…..27

Список літератури…………..…………….............................................................29

3



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

Семінарське заняття 1

Тема. Види планів у сфері культури 

Мета: охарактеризувати  види  планів  залежно  від  змісту  діяльності;

розглянути класифікацію планів залежно від ступеня директивності і термінів;

визначити поняття «план»; розглянути узгодження й затвердження плану.

Короткі теоретичні відомості

План  фіксація  системи  цілей,  задач  і  засобів,  які  передбачають‒

спрямовану зміну ситуації під час передбаченому стану середовища.

Планування  це  заздалегідь  намічений  порядок  дій,  необхідних  для‒

досягнення поставленої мати.

За об’єктами планування розрізняють такі види планів:

‒  план  виробництва  (номенклатура,  асортимент  та  кількість

продукції,  що  виготовляється  в  натуральних  та  вартісних  показниках,

виробнича потужність, трудомісткість виробничої програми);

‒  план товарообороту (структура та обсяги реалізації товарів);

‒  план продажу (визначення можливих обсягів продажу, формування

портфеля замовлень, освоєння нових видів продукції);

‒  фінансовий  план  (баланс  доходів  та  витрат,  план  грошових

надходжень);

‒  план  з  праці  та  персоналу  (продуктивність  праці,  чисельність

персоналу);

‒  план  матеріально-технічного забезпечення  (потреба  в  матеріалах,

паливі, обладнанні);

‒  план витрат (собівартість, калькуляція, кошторис);

‒  план  інвестицій  (обсяги  та  джерела  інвестиційних  коштів  за

напрямами інвестицій, зведений план інвестицій).

Залежно від тривалості планового періоду плани поділяються на:

‒  довгострокові (перспективні);
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‒  середньострокові;

‒  короткострокові (поточні).

Довгостроковий  (перспективний)  план  передбачає  визначення  стратегії

розвитку організації  стосовно всіх  напрямів її  діяльності  на період більше 5

років.

Середньостроковий  план  ‒ це  деталізація  довгострокового  плану  для

перших років діяльності підприємства на період від 1 до 5 років.

Поточний  план  ‒ це  планування  діяльності  підприємства  за  всіма

напрямами  на  короткі  періоди  (рік,  квартал,  місяць,  тиждень,  доба).

Короткострокові плани містять у собі конкретні заходи щодо досягнення цілей

(визначених у довгострокових планах) та використання необхідних для цього

ресурсів підприємства.

За змістом планових рішень плани поділяють на:

‒  стратегічні;

‒  тактичні;

‒  оперативно-календарні;

‒  бізнес-плани.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Класифікація планів залежно від

змісту діяльності».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3.  Підготувати  доповідь  на  тему:  «Види  планів  залежно  від  рівня

прийняття планових рішень».

Завдання 4. Поставити питання до доповідача.

Завдання 5. Схарактеризувати  плани  залежно  від  ступеня  директивності  і

термінів, на які вони розраховані. 

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте методи планування.

2. Розкажіть про аналітичне планування.
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3. Визначіть особливості  планування  матеріального  та  фінансового

забезпечення.

4. Схарактеризуйте нормативне планування. 

5. Охарактеризуйте планування організаційного забезпечення.

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

Семінарські заняття 2-3

Тема. Організація планової діяльності

Мета:  визначити поняття «організація  планової  діяльності»,  характерні

риси;  розглянути  розробку  плану;  розглянути  процедуру  узгодження  й

затвердження  плану;  охарактеризувати  пропаганду  й  організацію  контролю

виконання плану.

Короткі теоретичні відомості

Планування  це  заздалегідь  намічений  порядок  дій,  необхідних  для‒

досягнення поставленої мети. 

Планування  оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої‒

мети.

Розрізняють три основні форми організації планування на підприємстві:

‒ «зверху вниз»;

‒ «знизу нагору»;

‒ зустрічне (кругове).

1.  «Зверху  вниз».  Під  час  запровадження  цієї  форми  розробка  планів

відбувається  на  рівні  керівництва та  планового відділу. Решта  підрозділів  та

працівників участі  у плануванні не беруть,  а є тільки виконавцями планових

завдань.  Затверджені  керівництвом  плани  доводяться  до  керівників  нижчих

підрозділів та безпосередніх виконавців

2. «Знизу нагору». Ця форма передбачає, що початкові значення планових

показників визначаються безпосередньо виконавцями або керівниками нижчих

підрозділів.  Їх  пропозиції  розглядаються  керівництвом  для  можливого

корегування  та  затвердження.  Відкориговані  проекти  планів  більше  не
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надходять  до  нижчих  підрозділів  для  ознайомлення  та  можуть  суттєво

відрізнятися від запропонованого ними варіанту. 

3. «Зустрічне (кругове»). За цієї форми вище керівництво формулює цілі

та  основні  завдання  для  їх  реалізації.  Ця  інформація  за  організаційною

вертикаллю  доводиться  до  керівників  нижчих  підрозділів,  фахівців,

безпосередніх виконавців. 

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Організаційно-підготовчий  етап

планової діяльності».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Підготувати доповідь на тему: «Розробка плану».

Завдання 4. Охарактеризувати процедуру узгодження й затвердження плану.

Завдання 5. Підготувати бізнес-план організації сфери культури.

Контрольні питання

1.  Охарактеризуйте механізм планування.

2.  Визначіть  основні  методи  планування  та  дослідіть  функціональність

планування.

3. Розкажіть про основні форми організації планування.

4.  Складіть  схеми  організації  планування  «зверху  вниз»,  «знизу  нагору»,

зустрічне (кругове).

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

Семінарські заняття 4-5

Тема. Культурні програми як метод управління

Мета:  познайомитися  з  поняттям  культурної  програми;  визначити

поняття  «культура»;  охарактеризувати  процес  виникнення  і  розвиток

культурних  програм  як  методу  управління;  охарактеризувати  роль  і  зміст

культурних програм.
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Короткі теоретичні відомості

Технологія розробки культурних програм повинна давати відповідь на ряд

питань.

   1. Кому і навіщо потрібна конкретна програма?

   2. Яка необхідна програма (за обсягом і змістом)?

   3. Хто буде розробником програми?

   4. Як буде розроблятися програма?

   5. Хто буде реалізатором програми?

   6. Яким чином буде організовано реалізацію програми?

Підвищити  привабливість  проекту  та  шанси  на  його  підтримку  і

фінансування може ряд чинників, перш за все,  соціальна значущість проекту,

включаючи:

  - актуальність проблем ,що вирішуються;

  - довгостроковість перспективи значимого результату;

  - можливість подальшого самостійного розвитку;

  - унікальність (ідеї, реалізації);

  - громадський резонанс проекту, у тому числі в ЗМІ.

Власне  проект  програми  після  його  оформлення  повинен  пройти

традиційні  стадії  узгодження  і  затвердження.  Доцільно  також  провести

презентацію програми з широким залученням ЗМІ.

Однак  успіх  справи  в  реалізації  проекту  або  програми  в  кінцевому

рахунку, зрозуміло,  перш  за  все  залежить  від  коштів,  акумульованих  для  її

здійснення. Вирішення цього найважливішого завдання аж ніяк не зводиться до

боротьби за виділення бюджетних коштів і припускає інтенсивні зусилля в дусі

фандрейзингової технології.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Роль, значення і зміст культурних

програм».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.
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Завдання 3. Підготувати доповідь на тему: «Технологія розробки і забезпечення

реалізації культурних програм».

Завдання 4. Поставити питання до доповідача.

Завдання 5. Розробити культурну програму, ураховуючи всі вимоги до неї.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте культурні програми як метод управління.

2. Зясуйте, кому і навіщо потрібна конкретна програма.

3. Яка необхідна програма (за обсягом і змістом)? 

4. Хто буде розробником програми? 

5. Як буде розроблятися програма? 

6. Хто буде реалізатором програми?

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

Семінарське заняття 6

Тема. Методи планування 

Мета:  познайомити  студентів  з  методами  планування;  визначити  зміст

поняття  «планування»;  охарактеризувати  особливості  виникнення  і  розвитку

аналітичного та нормативного планування.

Короткі теоретичні відомості

Метод планування  це спосіб проведення планових розрахунків, порядок‒

і алгоритм обґрунтування показників плану.

Основні методи планування на підприємствах:

1.  Балансовий  метод,  в  основу  якого  покладено  принцип  рівності

напрямів та обсягів використання ресурсів із джерелами їх надходження.

Балансовий  метод  застосовується  на  всіх  стадіях  розробки  планів,

прогнозів,  програм.  У  зв’язку  з  посиленням  ролі  прогнозів  і  планів,

ускладненням  міжгалузевих  зв’язків  він  набуває  все  більшого  значення.  На

практиці  цей  метод  реалізується  шляхом  розробки  системи  балансів,  яка

містить матеріальні, трудові та фінансові баланси.
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Баланс  це система показників,  у якій одна частина,  що характеризує‒

ресурси за  джерелами надходження,  дорівнює іншій частині,  що демонструє

розподіл (використання) за всіма напрямами їх використання.

2. Нормативний метод планування передбачає використання в планових

розрахунках абсолютних та відносних норм і нормативів. 

Нормативи  розрізняють  також  за  ступенем  їх  обов’язковості  під  час

проведення планових розрахунків:

‒  директивні,  які  в  обов’язковому  порядку  присутні  в  планових

розрахунках  (податкові  виплати,  обов’язкові  відрахування  в  позабюджетні

фонди та ін..);

‒  Рекомендаційні,  або орієнтовні,  що можуть бути використані для

обґрунтування оптимальних шляхів розвитку.

3.  Метод  екстраполяції  передбачає  визначення  майбутнього  стану

підприємства  на  основі  сформованих  у  минулому  і  сьогоденні  темпів  і

пропорцій.

4.  Метод  техніко-економічних  розрахунків  передбачає  проведення

обґрунтування  планових  показників  на  основі  затвердженого  (прийнятого)

алгоритму.  Цей  метод  використовується,  якщо  показники  мають  певну

стабільність  у  часі  і  формують  базові  умови  функціонування  підприємства.

Наприклад, цим методом ведеться розрахунок умовно-постійних витрат у разі

поточного планування (на 1 рік або квартал). 

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Аналітичне  планування:  його

особливості».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Нормативне  планування:  його

особливості».

Завдання 4. Поставити питання до доповідача.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте цільове обґрунтування планів. 
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2. Схарактеризуйте балансові методи планування.

3. Охарактеризуйте методи планування.
4. Дослідіть планування організаційного забезпечення (матричний і мережевий

плани).
5. Проаналізуйте планування матеріального і фінансового забезпечення.

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

Семінарське заняття 7

Тема. Фандрейзинг: поняття, історія, види

Мета:  з’ясувати  зміст  поняття  «фандрайзинг»,  ознайомитися  з  його

історією, основними види; схарактеризувати благодійні організації при закладах

культури: моделі, рівні індивідуального і корпоративного членства, устав.

Короткі теоретичні відомості

Фандрейзинг  це пошук ресурсів (людей, устаткування, інформації, часу,‒

грошей  та  ін.)  для  реалізації  проектів  та  /  або  підтримання  існування

організації.

Отже, пошук фінансових ресурсів займає в цьому процесі важливе, але не

єдине  місце.  Окрім  того,  фандрейзинг   це  також  наука  про  успішне‒

переконання інших у тому, що діяльність вашої організації заслуговує на увагу

(і  підтримку).  У  центрі  фандрейзингу  стоїть  людина   фандрейзер  або‒

менеджер з фандрейзингу. Успішність залучення коштів багато в чому залежить

від того,  наскільки він володіє  професійними навичками і  вірить сам у те,  у

чому намагається переконати інших.

Фандрейзинг   ‒ процес  залучення  грошових  коштів  та  інших  ресурсів

(людських,  матеріальних,  інформаційних  тощо),  які  організація  не  може

забезпечити самостійно,  та які є необхідними для реалізації  певного проекту

або своєї діяльності в загалом.

Завданнями,  що  стоять  перед  проектним  колективом  у  процесі

фандрейзингу є:

‒ пошук потенційних донорів;
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‒ обґрунтування потреб організації відповідно до інтересів потенційних

донорів та рівнем їх розуміння проблем;

‒ постійна  робота  з  потенційними донорами (формування,  підтримка і

розвиток зв’язків);

‒ формування  громадської  думки  на  користь  підтримки  діяльності

організації чи колективу, збір листів підтримки, заслуговування на авторитет.

Менеджери з фандрейзингу використовують різні методи для досягнення

своїх цілей, а саме:

‒  участь у спільних проектах і отримання цільового фінансування за

програмами  міжнародних  організацій;  на  відміну  від  фондів,  які  тільки

фінансують  проекти,  існують  благодійні  агентства,  які,  крім  видачі  грантів,

залучають наукові колективи для участі у спільних проектах;

‒  участь у проектах, фінансованих державою; перевага цього методу

роботи  в  тому,  що  він  створює  основу  для  соціального  партнерства  між

державними  структурами  і  недержавним  сектором,  розвиваючи  взаємний

інтерес і розуміння необхідності довгострокового співробітництва;

‒  організація  спеціальних  заходів  щодо  збору  коштів  (благодійних

вечорів,  аукціонів,  концертів,  спортивних  змагань);  позитивна  сторона  цього

інструменту в  тому, що він  дає  можливість  одночасно  зустрітися  з  багатьма

потенційними донорами, залучити однодумців;

‒  залучення  волонтерів;  це  переважно  створюють  добровольці  –

люди,  що  віддають  безоплатно  свій  час,  знання,  професійні  навички  заради

благородних цілей організації;

‒  особисті зустрічі; хоча цей метод потребує великих витрат часу і

високих професійних якостей фандрейзера,  такі  зустрічі  є високоефективним

інструментом,  так  як  допомога  надається  не  організацією  організації,  а

людиною людині;

‒  використання ресурсів Інтернету; уміння орієнтуватися в Інтернеті

та ефективно використовувати його переваги для пошуку потенційних донорів,

розміщення власних Web-сторінок з описом цілей і програм організації і т. д.;
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‒  розсилка  листів  подяки;  цей  інструмент  використовується  для

встановлення  тісніших  контактів  з  учасниками  благодійних  заходів;  мета –

привернути  осіб,  що  виявили  інтерес  один  раз,  до  співпраці  на  регулярній

основі.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Фандрейзинг: поняття, історія».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Проаналізувати основні види фандрейзингу.

Завдання 4. Підготувати доповідь на тему: «Благодійні організації при закладах

культури: моделі, рівні індивідуального і корпоративного членства, устав».

Контрольні питання

1. Дослідіть планування фандрейзингової кампанії. 
2. Схарактеризуйте інформаційне забезпечення фандрейзингової кампанії. 
3. Проаналізуйте податкове стимулювання в межах фандрейзингу. 

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

Семінарські заняття 8-9

Тема. Організаційне й технічне забезпечення фандрейзингу

Мета: з ясувати основні визначення; дослідити організаційне й технічне᾽

забезпечення фандрейзингу.

Короткі теоретичні відомості

Здійснення  діяльності  щодо  залучення  й  акумулювання  фінансових

коштів (фандрейзингу) передбачає її організаційне і технічне забезпечення.

Проблема  нестачі  коштів  для  установ  культури   проблема‒

інтернаціональна.  Від  Сполучених  Штатів  до  Сингапуру  і  від  Норвегії  до

Намібії працівники культури впевнені, що розв’язали б всі свої проблеми, будь

у них гроші. Це так і не так: гроші повинен давати хтось і за щось. Тому головна

проблема – не відсутність грошей, а соціальна привабливість.

Головною умовою,  що забезпечує  успіх  фандрейзингу, є  привабливість

проекту,  програми  або  установи  культури  в  цілому.  Перш  ніж  займатися

фандрейзингом,  має  сенс  замислитися  над  питанням:  «Хто  і  чому  повинен
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давати вам гроші?». На «факт буття» гроші подають убогим і неспроможним з

жалості.  Гроші  у  сфері  культури  заробляються  переважно  не  на  звичайній

комерції,  але  й  не на  подачки.  Вони заробляються  на  привабливості.  Але за

рахунок чого проект або фірма можуть бути привабливі?  Напевно,  тільки за

двох умов:

‒  комерційна  або  іміджева  привабливість  для  потреб  реклами,  PR

донора;

‒  престижність,  підтвердження або просування соціального статусу

донора. 

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Умови привабливості  проекту чи

фірми».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Підготувати   доповідь  на  тему:  «Формування  й  просування

позитивного іміджу у сфері культури». 

Завдання 4. Поставити питання до доповідача.

Контрольні питання

1. Схарактеризуйте умови привабливості проекту чи фірми. 
2. Підготуйте  доповідь  на  тему  «Планування  підвищення  іміджу  організації,

продукту чи послуги у сфері культури».

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

Семінарські заняття 10-11

Тема. Планування фандрейзингової кампанії

Мета: з’ясувати основні визначення; дослідити розвиток фандрейзингової

кампанії; проаналізівати планування фандрейзингової кампанії.
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Короткі теоретичні відомості

Першим  етапом  алгоритму  є  планування  фандрайзингової  кампанії:

підготовка змістовного проекту, під який будуть залучатися кошти, та програми

дій  щодо  зацікавлення  донорів.  Проект  та  програму  організаторам

рекомендовано мати в готовому вигляді уже за 4–6 місяців до початку кампанії.

Одночасно  готуються  всі  необхідні  інформаційні  матеріали:  звернення,

пропозиції,  описи проекту, оцінка перспективності  фандрайзингу, визначення

кола можливих донорів, розроблений баланс витрат і можливих надходжень.

При цьому  доцільно  застосувати  прийоми  фандрайзингу, які  дозволять

фокусувати  роботу  щодо визначення  майбутніх  донорів:  «таблицю діапазону

пожертв», «решітку пожертв» і «матрицю зв’язку».

Потенційних  донорів  необхідно  шукати  в  різних  напрямах,  формуючи

кілька джерел фінансування: вітчизняні та закордонні державні та міждержавні

організації  та  інстанції;  комерційна  сфера;  некомерційна  сфера  (вітчизняні,

закордонні та міжнародні благодійні фонди); приватні особи.

Визначившись  з  донорами,  необхідно  сконцентруватися  на  найбільш

перспективних і спрямовувати на них усі зусилля. Таблиця діапазону пожертв

являє собою письмовий план дій, де вказується кількість пожертв різного рівня

та масштабу, які необхідно отримати для досягнення мети. Цей план дозволяє

погоджувати  хід  фандрайзингу  і  вимірювати  досягнення  під  час  здійсненні

заходів. 

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Спеціальна  стратегія

фандрейзингу».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

 Завдання 3. Підготувати доповідь на тему: «Рекламні матеріали фандрейзингу.

«Ліфтова» промова».

Завдання 4. Поставити питання до доповідача. 

Завдання 5. Підготувати  «таблицю  діапазону  пожертв»  для  певного

культурного проекту чи події.
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Контрольні питання

1. Охарактеризуйте систему обліку фандрейзингової кампанії. 
2. Охарактеризуйте «ліфтову» промову.
3. Визначіть джерела відомостей про потенціальних донорів.

4. Проаналізуйте податкове стимулювання в межах фандрейзингу.

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

Семінарське заняття 12

Тема. Види й розміри можливих субсидій

Мета: з ясувати основні визначення; визначити види субсидій; дослідити᾽

розміри можливих субсидій.

Короткі теоретичні відомості

Субсидія  –  це  грошова  допомога,  що  надається  державою  за  рахунок

коштів  бюджету, а  також спеціальних  фондів  юридичним  особам,  місцевим

державним органам,  іншим державам.  Це вид цільової  допомоги  зазначеним

особам, що надається за рахунок коштів бюджетів або цільових фондів. 

Розрізняють декілька видів субсидій:

‒  прямі,  що  безпосередньо  виплачуються  державою  його

експортерам у різних формах:

‒  виплата надбавок (премій) за експорт;

‒  повернення  експортеру  різниці  між  внутрішніми  та  світовими

цінами; 

‒  фінансування державою деяких витрат;

‒  непрямі, що надаються за допомогою участі в капіталі підприємств,

внесків у фінансові фонди.

Досить  поширеними  є  загальні  субсидії,  що  витрачаються  на  розсуд

організації-фандрейзера. Зазвичай мова йде про поточні витрати некомерційної

організації  (управління,  зв'язок  і  комунікації,  господарське  утримання,

заробітна плата штатних працівників). Тому такі субсидії виділяються зазвичай

на рік.
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Найбільш  поширені  субсидії,  що  виділяються  під  конкретний  проект.

Загальні субсидії і субсидії під конкретний проект можливі, як уже зазначалося,

у формі пайової участі.

Можлива  також  фінансова  підтримка  у  вигляді  капітальних  вкладень:

витрат на будівництво, реконструкцію, обладнання та т. п., використовуються

також відрахування до спеціальних фондів, які приносять гроші; ендаумент  –

форма  резервування  коштів.  Ендаумент  – ефективний  засіб  забезпечення

фінансової стабільності некомерційної організації.

Широко  практикується  також  виділення  стипендій  на  навчання  або

підготовку конкретних художніх або наукових робіт.

Можливі  також  такі  форми  підтримки,  що  не  включаються  в  річні

фандрейзингові кампанії: заповіти, ренти, кредити і т. п. 

Найбільш впорядкована організація спонсорства в режимі спонсорських

пакетів.

Така  організація  спонсорування  виправдана  в  тих  випадках,  коли

організація-одержувач добре відома, фандрейзингом займається не від випадку

до  випадку, а  систематично  або  також чітко і  ясно  формулює  свої  послуги

потенційним спонсорам у рамках реалізації спільної програми або проекту.

Спонсорський пакет розсилається поштою або передається при особистих

контактах, це комплект матеріалів і документів, що зазвичай включає:

-  опис  ідеї  проекту, його  значущості  з  виділенням  деталей,  найбільш

важливих для спонсора;

- опис організації реалізації проекту, у тому числі: авторів, організаторів,

учасників, термінів, місця проведення, сценарного плану або сценарію, вказівка

підтримки  проекту  з  боку  державних  органів,  громадських  організацій  з

додаванням підтверджуючих документів, листів підтримки;

- бюджет проекту;

-  перерахування  спонсорських  градацій  (зазвичай  це  титульний

(ексклюзивний) спонсор або спонсор-патрон – 100% загальної суми необхідної

підтримки; генеральний спонсор  – 50% суми підтримки; офіційний спонсор  –
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25%  суми  підтримки;  спонсор-учасник  – менше  25%  суми  підтримки;

інформаційний  спонсор  – зазвичай  для  ЗМІ;  бартерний  спонсор  – надання

допомоги товарами, послугами);

-  вказівка  можливої  реклами  та  PR  для  спонсорів  в  рамках  реалізації

проекту: виставки, видання, реклами, згадки і т. д.;

-  прогноз  спонсорського  ефекту:  кількість  аудиторій,  відвідувачів,

глядачів, обсяги ефірного часу, публікацію у пресі і т. п.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Види субсидій».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Підготувати доповідь на тему: «Спонсорський пакет, його види».

Завдання 4. Поставити питання до доповідача. 

Завдання 5. Підготувати спонсорський пакет.

Контрольні запитання

1.Охарактеризуйте види і розміри субсидій.
2. Охарактеризуйте пакет «Інформаційний спонсор».
3. Охарактеризуйте пакет «Генеральний спонсор».

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

Семінарські заняття 13-14

Тема. Контакти з потенційними донорами

Мета:  з’ясувати  специфіку  основних  контактів  із  потенційними

донорами; окреслити розвиток відносин.

Короткі теоретичні відомості

Донори   це  міжнародні  організації,  державні  установи,  комерційні‒

структури,  громадські  некомерційні  організації  (релігійні,  наукові  тощо),

приватні  благодійні  фонди  або  приватні  особи,  що  надають  громадянам  та

безприбутковим організаціям на некомерційній безповоротній основі необхідні
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додаткові ресурси різного виду, на цілі, які спрямовані в цілому на благо всього

суспільства.

Кожен  донор  потребує  індивідуального  підходу.  Це  зумовлено  рядом

чинників: сферою та видом діяльності організації (особи), історією виникнення,

життєдіяльності, поставленими пріоритетами, метою, способами її досягнення,

умовами існування та розвитку тощо, які формують свої особливості та відмінні

риси співпраці.

Державні донори  державні установи, які отримують кошти з бюджету‒

своєї  держави.  Наприклад,  Агентство  з  міжнародного  розвитку  США,

Інформаційне Агентство США, Національний інститут здоров’я США та інші.

Напівприватні донори  громадські організації, які отримують кошти від‒

державних донорів і здійснюють їх розподіл по організаціях-заявниках.

Приватні  донори   це  приватні  особи,  приватні  фонди  та  комерційні‒

організації,  які  надають  кошти  у  вигляді  пожертвувань.  Зазвичай  вимоги  до

оформлення заявки та звітності у приватних донорів менш жорсткі.

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Налагодження контактів. Письмові

звернення до донорів».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. З’ясувати основні поняття пакету пропозицій для співпраці. 

Завдання 4. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Договори  про  фінансову  й

економічну підтримку з потенційними донорами»

Завдання 5. Поставити питання до доповідача.

Завдання 6. Підготувати  договір про  фінансову  й  економічну  підтримку з

потенційними донорами.

Завдання 7. Скласти письмове звернення до потенційного донора.

Контрольні питання

1.Охарактеризуйте особливості співбесіди з донором. 

2. Окресліть договори про фінансову й економічну підтримку. 

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

Семінарські заняття 15-16

Тема. Спеціальні заходи

Мета:  дослідити  мету  спеціальних  разових  заходів;  з’ясувати  історію

виникнення та розвиток спеціальних заходів. 

Короткі теоретичні відомості

Аукціон  це  спеціально  організований  і  періодично  діючий  ринок‒

продажу  товарів,  майна  з  публічного  торгу  покупцеві,  який  запропонував

найвищу ціну. Може проводитись як у вигляді зібрання продавців і покупців в

одному місці, так і в Інтернеті, що називається онлайн-аукціоном.

На аукціоні можуть продаватися об’єкти нерухомості,  антикваріат, твори

мистецтва тощо. Окрім добровільних, аукціони можуть бути примусовими  за‒

рішенням  судових органів.  Добровільні  організуються  власниками  товарів  з

метою  найвигіднішого  їх  продажу.  Примусові  влаштовуються  відповідними

органами  з  метою  стягнення  боргів,  реалізації  конфіскованих товарів,

незапитаних і неоплачених вантажів, невикупленого з ломбардів майна тощо.

На  фондовому  ринку,  коли  кількість  покупців  і  продавців  невелика,  а

також  при  невеликій  кількості  пропонованих  для  продажу  цінних  паперів,

торгівля  здійснюється  за  принципом  простого  аукціону.  На  розвинених

фондових  ринках  торгівля  цінними  паперами  відбувається  за  принципом

подвійного аукціону.

Премія  одна  з  форм  заохочення  успіхів,  досягнутих  у  праці,  науці,‒

літературі,  мистецтві  чи іншій суспільно корисній діяльності.  Премії  можуть

мати  форму  нагород,  медалей,  дипломів,  грошових  заохочень  тощо

Присуджуються премії на спеціальних церемоніях (Нобелівська премія) або на

виставках, конкурсах тощо.

Презентація  це  процес  ознайомлення  слухачів  з  якоюсь  темою.‒

Зазвичай  це  демонстрація,  лекція  чи  промова,  з  метою  поінформувати  чи

переконати когось.
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Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Мета  спеціальних  разових

заходів».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Проаналізувати поняття «аукціони знаменитостей та аукціон мрії».

Завдання 4. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Нобелівська  премія:  історія,

сучасність».

Завдання 5. Поставити питання до доповідача.

Контрольні питання

1. Визначіть поняття «обходи будинків і вуличні збори».

2.  Охарактеризуйте  особливості  торгівлі,  комерції,  платних  послуг  як

спеціальних заходів. 

3. Проаналізувати організацію спеціальних заходів, прийом і презентацію.

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

Семінарське заняття 17

Тема. Фандрейзинг поштою й телефоном. 

Мета: дослідити мету фандрейзингу поштою й телефоном. 

Короткі теоретичні відомості

Фандрайзинг  у  межах  діяльності  некомерційних  організацій  або

фандрайзерів може здійснюватися двома основними шляхами:

‒  за  рахунок  самофінансування  (членські  внески,  проведення

благодійних  заходів,  надання  різного  роду  платних  послуг  (забезпечення

інформацією, проведення семінарів, тренінгів) та виконання договірних робіт

(експертиза, обстеження, проведення археологічних досліджень та ін.);

‒  за рахунок отримання фінансової підтримки від зовнішніх джерел

(гранти,  кошти з  місцевого бюджету, участь  у державних (або регіональних)

цільових програмах, спонсорство та ін.).

В  обох  варіантах  використовуються  різні  інструменти  (методи)  для

досягнення цілей, а саме:
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1.  Листи  до  благодійників.  З  цього  інструменту  починається  робота

більшості  фахівців  фандрайзингу.  Найпростіша  форма  –  безособовий  лист.

Інший варіант – особисте звернення в листі, коли відомі реквізити потенційного

донора.  Цей  лист  може  передаватися  під  час  особистої  зустрічі,  за

посередництва секретаря або через факс, залежно від бажання та можливостей

донора. До листа доцільно додавати позитивні відгуки про організацію, перелік

реалізованих раніше проектів тощо.

До  конверта  варто  вкласти  чисту  поштову  картку  з  маркою  і  своєю

власною  адресою.  Головна  функція  листа  –  спонукати  донора  вийти  на

особисту зустріч.

2.  Телефонне  спілкування  (досить  ефективний  метод  фандрайзингу  в

Західній Європі, США, Англії, але в Україні метод зводиться до нетелефонної

розмови). 

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати  доповідь  на  тему:  «Специфіка  фандрейзингу

поштою».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Проаналізувати особливості фандрейзингу телефоном.

Контрольні питання

1. Проаналізуйте, який франдейзинг ефективніший: поштою чи телефоном.

2. Дослідіть, який франдейзинг здебільшого використовується в Україні. 

Література: [5, с. 1–20; 7, с. 5–45; 9, с. 5–38; 21, с. 46–48; 29, с. 7–10].

Семінарські заняття 18-19

Тема. Спонсорський пакет  

Мета: дослідити поняття «спонсорський пакет». 

Короткі теоретичні відомості

23



Спонсорський  пакет  являє  собою  повний  набір  юридичних,  творчих,

програмних, фінансових та супровідних документів, що спонукатимуть донора

до  співпраці.  Зміст,  дизайн  та  оформлення  пакета  для  різних  донорів  може

відрізнятись, але найчастіше до нього включають такі компоненти:

1.  Загальний опис проекту (актуальність,  значення  ідеї).  Складається  у

формі  популярної  статті  з  виділенням  найбільш  значущих  для  спонсора

деталей. Визначає значення проекту для країни, регіону, міста, соціальних груп.

2.  Опис  програми  дій  проекту.  Містить  місце  проведення,  сценарій

проекту, погодинну програму; перераховуються автори, організатори, учасники,

модератори тощо.

3.  Підтримка  проекту.  Указуються  найменування  та  докази  підтримки

державних структур, престижних закладів науки, культури, благодійних фондів,

відомих і шанованих людей. Рішення, рекомендаційні листи і т. п.

4. Бюджет проекту. Максимальна та мінімальна вартість проекту. Частина

витрат організаторів (за статтями). Витрати, які повинні бути покриті за рахунок

спонсорських внесків та за рахунок інших джерел.

5. Статус або градації спонсорів. 

Завдання до теми

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Складові спонсорського пакета».

Завдання 2. Поставити питання до доповідача.

Завдання 3. Проаналізувати особливості статусу спонсора.

Завдання 4. Підготувати спонсорський пакет.

Контрольні питання

1. Проаналізуйте спонсорство ЗМІ та спонсорство в Інтернеті.

2. Дослідіть дизайн листа-звернення.

Література: [8, с. 1–20; 9, с. 5–45; 10, с. 5–38; 11, с. 46–48; 12, с. 7–10].
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2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Класифікація планів залежно від змісту діяльності.

2. Види планів залежно від рівня прийняття планових рішень. 

3. Класифікація планів залежно від ступеня директивності  та термінів,

на які вони розраховані. 

4. Організаційно-підготовчий етап. 

5. Розробка плану. 

6. Узгодження й затвердження плану. 

7. Пропаганда й організація контролю виконання плану. 

8. Американська  модель:  відмова  від  визначення  пріоритетів.

Пострадянська модель: науково обґрунтовані пріоритети. 

9. Суспільно-державна модель визначення пріоритетів. 

10. Роль, значення і зміст культурних програм. 

11. Технологія розробки і забезпечення реалізації культурних програм. 

12. Аналітичне планування.

13. Нормативне планування.

14. Цільове обґрунтування планів. 

15. Планування  матеріального  і  фінансового  забезпечення  (балансові

методи планування). 

16. Планування  організаційного  забезпечення  (матричний  і  мережевий

плани). 

17. Визначення поняття, історія. 

18. Основні види фандрейзингу.

19. Благодійні  організації  при  закладах  культури:  моделі,  рівні

індивідуального і корпоративного членства, устав. 

20. Умови привабливості проекту чи фірми.

21. Формування  й  просування  позитивного  іміджу  у  сфері  культури.

Планування  підвищення  іміджу  організації,  продукту  чи  послуги  у  сфері

культури.
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22. Технічні умови реалізації фандрейзингу.

23. Спеціальна стратегія фандрейзингу.

24. Джерела відомостей про потенціальних донорів.

25. Рекламні матеріали фандрейзингу. «Ліфтова» промова.

26. Система обліку. 

27. Податкове стимулювання в межах фандрейзингу.

28. Види субсидій.

29. Спонсорський пакет, його види. 

30. Налагодження контактів.

31. Письмові звернення. 

32. Пакет пропозицій для співпраці. 

33. Співбесіда з донором. Розвиток відносин.

34. Договори про фінансову й економічну підтримку. 

35. Мета спеціальних разових заходів.

36. Організація спеціальних заходів. 

37. Прийом і презентація. Конкурси і премії.

38. Аукціони знаменитостей. Аукціон мрії. 

39. Обходи будинків і вуличні збори. 

40. Продаж місць для реклами. 

41. Торгівля, комерція, платні послуги. 

42. Специфіка фандрейзингу поштою. 

43. Особливості фандрейзингу телефоном. 

44. Складові спонсорського пакета. 

45. Статус спонсора. 

46. Дизайн листа-звернення. 

47. Спонсорство ЗМІ. 

48. Спонсорство в Інтернеті. 
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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 залік, студент має можливість отримати до 100 балів.
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