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Силабус курсу «Бізнес-планування у сфері культури» 

2021-2022 навчального року 

 

 

Назва курсу Бізнес-планування у сфері культури 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра соціокультурного 

менеджменту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

Викладачі курсу Гнаткович Оксана Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри соціокультурного менеджменту 

Контактна інформація 

викладачів 

+38 (032) 239-43-17, oksana.hnatkovych@lnu.edu.ua, 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/hnatkovych-oksana-dmytrivana, 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Можливі он-лайн консультації. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача. 

Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/biznes-planuvannia-u-sferi-kul-tury 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб оволодіти методологією бізнес-планування 

та опанувати концептуальні основи її використання у сфері культури. 

Тому у курсі представлено як огляд концепцій планування бізнесу, так 

і процесів та інструментів, які потрібні для формування бізнес-плану, 

як документу, що визначає напрями розвитку організації 

соціокультурної сфери.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Бізнес-планування у сфері культури» є нормативною 

дисципліною з спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної 

діяльності для освітньо-професійної програми «Менеджмент 

соціокультурної діяльності», першого (бакалаврського) рівня освіти, 

яка викладається у VІ-му семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета вивчення нормативної дисципліни «Бізнес-планування у сфері 

культури» – на основі використання найновіших здобутків сучасної 

науки управління та інших галузей знань сформувати у студентів 

системні знання наукових основ бізнес-планування у сфері культури, 

глибоке розуміння теоретичних засад і практичних аспектів розвитку 

цього напряму соціокультурної діяльності, а також оволодіння 

майбутніми фахівцями навичками самостійної роботи й використання 

методів, прийомів і технології бізнес-планування у соціокультурній 

діяльності. 

Цілями курсу є: 

 набуття студентами знань з теоретичних та методологічних основ 

бізнес-планування у сфері культури, опанування концептуальних 

положень з планувальної діяльності та управління об’єктами 

соціокультурної сфери в умовах ринку; 
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 формування в студентів уявлень щодо сутності, функцій та 

особливостей бізнес-планування у сфері культури, моделювання 

процесів підприємницької діяльності організацій культури; 

 оволодіння студентами технологією сучасного бізнес-планування і 

формування організаційно-управлінських умов реалізації 

соціокультурних проектів; 

 набуття студентами навичок аналізу надання культурних послуг та 

управління процесами реалізації культурного продукту в умовах 

ринку; 

 опанування студентами практичного досвіду використання бізнес-

планування на основі ознайомлення зі специфікою й здобутками 

організаційно-планувальної діяльності у різних складових 

соціокультурної сфери. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна:  

 
1. Барроу К., Браун Р. Бізнес-план: практичний посібник. К. : Знання, 2001. 285 с. 

2. Гетало В. П., Гончаров Г. О., Колісник А. В. Бізнес-планування : навчальний 

посібник. К. : Професіонал, 2008. 240 с. 

3. Должанський І. З., Загорна Т. О. Бізнес-план : технологія розробки : навчальний 

посібник. К. : ЦНЛ, 2006. 384 с. 

4. Козловський В. О., Лесько О. Й. Бізнес-планування : навчальний посібник. 

Вінниця : ВНТУ, 2006. 190 с. 

5. Петрова І. В. Проектування у соціокультурній сфері : навчальний посібник. К. : 

КНУКіМ, 2007. 372 с. 

 

Додаткова:  

 
6. Агафонова Л. Т., Рога О. Р. Підготовка бізнес-плану : практикум. К. : Знання, 

2001. 158 с. 

7. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва : підприємницький стиль. Львів : Літопис, 

2008. 358 с. 

8. Кічурчак М. Особливості підприємницької діяльності в мистецькій сфері. 

Регіональна економіка. 2000. № 1. С.176-180. 

9. Кривонос А. О. Бізнес-планування на підприємстві : навчальний посібник. К. : 

МАУП, 2006. 160 с. 

10. Кучеренко В. Р., Карпов В. А., Маркітан О. С. Бізнес-планування фірми : 

навчальний посібник. К. : Знання, 2006. 423 с. 

11. Македон В. В. Бізнес-планування : навчальний посібник. К. : ЦУЛ, 2009. 236 с. 

12. Яроміч С. А. Менеджмент у сфері культури : навчальний посібник. Кн. 1. Одеса: 

Центр практичногоменеджменту культури, 2006. 274 с. 

13. Планування діяльності підприємства : навчальний посібник. / за ред. 

Свінцицької О. М. К. : Кондор, 2009. 264 с. 

14. Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план : технологія 

розробки та обґрунтування : навчальний посібник. К. : КНЕУ, 2002. 379 с. 

15. Поплавський М. М. Менеджер культури : підручник. К. : МП «Леся», 1996. 416 

с. 

16. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях : навчальний посібник / за заг. 
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ред. Балашова А. М., Мошека Г. Є. – К. : Алерта, 2018. 620 с. 

17. Тарасюк Г. М. Бізнес-план : розробка, обґрунтування та аналіз : навчальний 

посібник. К. : Каравела, 2006. 280 с. 

18. Тєлєтов О. С. Бізнес-план : навчальний посібник. Суми : СумДУ, 2005. 104 с. 

19. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : навчальний посібник. 

Львів: Новий світ-2000, 2010. 268 с. 

20. Ясинський В. В., Гайдай О. О. Бізнес-планування : теорія і практика: навчальний 

посібник. К. : Каравела, 2004. 232 с. 

 

Інтернет-джерела: 

 
1. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua. 

2. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. 

URL: http://www.lsl.lviv.ua. 

3. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: 

https://lnulibrary.lviv.ua. 

4. Репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв. URL: http://elib.nakkkim.edu.ua. 

5. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua. 

6. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua. 

7. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua. 

8. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: 

https://mkip.gov.ua. 

9. Державний комітет статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua. 

10. ДУ "Інститут економіки і прогнозування НАН України". URL: 

http://www.ief.org.ua. 

11. ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН 

України". URL: http://www.ird.gov.ua. 

12. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua. 

13. Європейська бізнес-асоціація. URL: https://eba.com.ua. 

Тривалість курсу 90 годин. 

 

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 58 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Вступ до фаху» 

студент повинен набути компетентності: 

 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 
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ЗК10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК16. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК18. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії га закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв'язок між 

культурними, соціальними та економічними процесами. 

ФК6. Здатність планувати, управляти та контролювати виконання 

поставлених завдань та прийнятих рішень. 

ФК11. Здатність виявляти, використовувати, інтерпретувати, 

критично аналізувати джерела інформації в області менеджменту 

соціокультурної сфери. 

ФК14. Здатність організовувати роботу з різними стейкхолдерами 

соціокультурної діяльності. Працювати зі спільнотою на місцевому, 

регіональному, національному рівнях. 

 

Програмними результатами навчання на курсі є: 

ПPH1. Визначати базові професійні поняття та використовувати 

термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності. 

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію. 

ГІРН7. Здійснювати проектувальну роботу. 

ПРН9. Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію. 

ПРН10. Вивчати, узагальнювати та адаптувати найкращий досвід 

соціокультурної розбудови. 

ПРН12. Формулювати, аргументувати професійні завдання.  

ПРН17. Формувати професійні мережі, адвокації та лобіювати 

інтереси проекту / сектора, галузі. 

 

Ключові слова Бізнес-план, планування, бізнес-планування, управління, регулювання, 

економічна діяльність,соціокультурна діяльність, сфера культури, 

ризики, оцінка ризиків, управління ризиками, ринок, маркетингові 

дослідження, стратегічне планування, маркетинг-план, організаційний 

план, фінансовий план, підприємницький проект. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Бізнес-планування у ринковій системі господарювання: 

специфіка сфери культури. 

Тема 2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану в сфері культури. 

Тема 3. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану. 

Тема 4. Сфера культури як галузь, установа культури та її «продукція». 

Тема 5. Маркетинг-план та план «виробничої» діяльності організації 

культури. 

Тема 6. Організаційний план в сфері культури. 

Тема 7. Оцінка ризиків організації культури. 
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Тема 8. Фінансовий план діяльності організації культури. 

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

екзамен в кінці семестру 

письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 

(зокрема, економічних) дисциплін, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату управлінської науки, розуміння процесу 

планування та стратегічного розвитку соціокультурних організацій. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Під час викладання курсу «Бізнес-планування у сфері культури» будуть 

використовуватися такі навчальні методи: 

- пояснювально-ілюстративний та метод проблемного викладання 

(лекції, презентації);  

- метод колаборативного та проектно-орієнтованого навчанн; 
(групові проекти та спільні розробки, участь студентів у навчальних 

спільнотах, формування простору прояву пізнавальних ініціатив та 

інтересів студентів і створення індивідуальної освітньої траєкторії); 

- репродуктивний метод (практичні заняття, навчальна діяльність 

студентів в аналогічних до представленого зразка ситуаціях); 

- частково-пошуковий, або евристичний метод (практичні завдання, 

розв'язання пізнавальних завдань на основі евристичних програм і 

вказівок);  

- дослідницький метод (студенти самостійно вивчають літературу, 

джерела, ведуть спостереження та виконують інші пошукові дії). 

Таким чином, використовуються навчальні техніки для активізації 

процесу навчання з одного боку у вигляді проблемних лекцій, 

спрямованих на розвиток логічного мислення студентів, з іншого боку 

використовуються практичні заняття, що передбачають обмін думками 

і поглядами учасників з приводу теми заняття, а також проведення 

дискусій, які розвивають мислення і формують переконання, що дає 

можливість застосувати теоретичні знання під час практичного 

розв’язування проблемних ситуацій. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу базується на використанні загально вживаних програм 

і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

• модулі: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

• екзамен: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, складання бізнес-плану). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
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обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену 

Орієнтовний перелік описових питань для проведення екзамену: 
1. Поняття "бізнес-планування", його основні характеристики. 

2. Мета та цілі розроблення бізнес-плану. 

3. Функції бізнес-планування. 

4. Інформаційне забезпечення процесу бізнес-планування.  

5. Основні методи розробки бізнес-плану. 

6. Підготовча стадія процесу стратегічного планування. 

7. Оцінювання можливостей та загроз реалізації бізнес-плану. 

8. Слабкі та сильні сторони реалізації проекту у бізнес-плануванні. 

9. Місія та ціль діяльності організації та її роль у бізнес-плануванні. 

10. Стратегічні альтернативи та обрання стратегії у бізнес-плані. 

11. Структура та складові компоненти бізнес-плану. 

12. Логіка та порядок розробки бізнес-плану. 

13. Вимоги до оформлення бізнес-плану як документу. 

14. Бізнес-характеристика організації культури та її продукції (товарів та 

послуг). 

15. Базові галузеві параметри у бізнес-плані. 

16. Дослідження ринку культурних товарі та послуг у бізнес-плануванні. 

17. Прогнозування обсягів реалізації культурної продукції. 

18. Основні завдання та логіка розробки розділу "Маркетинг-план" у 

бізнес плані організації. 

19. Стратегія маркетингу організації культури. 

20. Фінансові потреби для реалізації плану маркетингу організації. 

21. Прогнозування обсягів продаж у бізнес-плані. 

22. Основні завдання та цілі організаційного плану. 

23. Структура організаційного плану. 

24. Організаційна структура та проблема її вибору. 
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25. Визначення потреби в організаційному персоналі. 

26. Календарний план-графік реалізації підприємницького проекту. 

27. Формування матеріально-технічної бази організації культури. 

28. Нормування ресурсного забезпечення-бізнес плану. 

29. Сутність та види підприємницького ризику. 

30. Структура та цілі розробки розділу бізнес-плану "Оцінка ризиків". 

31. Методика оцінки впливу ризиків та напрями їх мінімізації. 

32. Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану. 

33. Основні табличні форми фінансового плану. 

34. Очікувані фінансові коефіцієнти. 

35. Цілі та завдання презентації бізнес-плану, методологічні основи 

експертизи бізнес-плану. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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Схема курсу «Бізнес-планування у сфері культури» 
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Література. Ресурси в інтернеті Завдання, год 
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к
о
н
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н
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1/2 

год. 

Тема 1. Бізнес-планування у ринковій 

системі господарювання: специфіка 

сфери культури 

1.1. Сутнісна характеристика бізнес-

планування. 1.2. Функції та цілі 

розробки бізнес-плану. 

1.3. Формування інформаційного 

поля бізнес-плану. 1.4. Загальна 

методологія розробки бізнес-плану. 

лекція  Питання на практичне 

заняття: 

1. Поняття «бізнес-

планування», його 

основні 

характеристики. 

2. Мета та цілі 

розроблення бізнес-

плану. 

3. Функції бізнес-

планування. 

4. Інформаційне 

забезпечення процесу 

бізнес-планування.  

5. Основні методи 

розробки бізнес-плану. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Історія розвитку 

бізнес-планування. 

2. Зарубіжний досвід 

бізнес-планування. 

3. Планування 

діяльності суб’єктів 

господарювання в 

ринковій системі. 

4. Характерні риси 

розвитку сфери 

культури. (7 год.). 

 

2/2 

год. 

Тема 1. Бізнес-планування у ринковій 

системі господарювання: специфіка 

сфери культури 

 

практ. 

заняття 

Барроу К. Бізнес-план: практ. 

посіб. / К. Барроу, П. Барроу, Р. 

Браун. – К. : Знання, 2001. – 285 

с. 

Гетало В. П. Бізнес-планування : 

навч. посіб. / В. П. Гетало, Г. О. 

Гончаров, А. В. Колісник. – К. : 

Професіонал, 2008. – 240 с. 

Національна бібліотека України 

імені В.І.Вернадського. 

[Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua  

Верховна Рада України 

[Електронний ресурс] – Режим 
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доступу: http://www.rada.gov.ua 

3/2 

год. 

Тема 2. Підготовча стадія розробки 

бізнес-плану в сфері культури 

2.1. Логіка процесу стратегічного 

планування на підготовчій стадії. 

2.2. Оцінка сприятливих зовнішніх 

можливостей та загроз реалізації 

бізнес-проекту. 2.3. Виявлення 

сильних і слабких сторін 

підприємства (бізнес-проекту). 

2.4. Визначення місії підприємства 

(бізнес-проекту) та формування цілей 

його діяльності. 

лекція  Питання на практичне 

заняття: 

1. Підготовча стадія 

процесу стратегічного 

планування. 

2. Оцінювання 

можливостей та загроз 

реалізації бізнес-плану. 

3. Слабкі та сильні 

сторони реалізації 

проекту у бізнес-

плануванні. 

4. Місія та ціль 

діяльності організації 

та її роль у бізнес-

плануванні. 

5. Стратегічні 

альтернативи та 

обрання стратегії у 

бізнес-плані. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Методи аналізу 

стратегічних 

альтернатив та обрання 

страте-гії розвитку 

культурної організації. 

2. Проаналізуйте 

відмінність мети 

бізнес-плану від його 

за-вдань. 

3. Охарактеризуйте 

форми організаційної 

діяльності при 

підготовці до розробки 

бізнес-плану. (7 год.). 

 

4/2 

год. 

Тема 2. Підготовча стадія розробки 

бізнес-плану в сфері культури 

практ. 

заняття 

Гетало В. П. Бізнес-планування : 

навч. посіб. / В. П. Гетало, Г. О. 

Гончаров, А. В. Колісник. – К. : 

Професіонал, 2008. – 240 с. 

Должанський І. З. Бізнес-план: 

технологія розробки : навч. 

посіб. / І. З. Должанський, Т. О. 

Загорна. – К. : ЦНЛ, 2006. – 384 

с. 

Національна бібліотека України 

імені В.І.Вернадського. 

[Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua  

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua 

  

5/2 

год. 

Тема 3. Структура, логіка розробки та 

оформлення бізнес-плану 

3.1. Складові та структура бізнес-

плану. 3.2. Розділи оптимальної 

лекція  Питання на практичне 

заняття: 

1. Структура та 

складові компоненти 
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структури бізнес-плану. 3.3. Фактори 

впливу на зміст та структуру бізнес-

плану. 3.4. Логіка розробки бізнес-

плану. 3.5. Стиль написання бізнес-

плану.  

бізнес-плану. 

2. Логіка та порядок 

розробки бізнес-плану. 

3. Вимоги до 

оформлення бізнес-

плану як документу. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Вимоги та основні 

правила оформлення 

бізнес-плану. 

2. Типова структура 

бізнес-плану фірми. 

3. Стилі оформлення 

текстів бізнес-плану. (7 

год.). 

6/2 

год. 

Тема 3. Структура, логіка розробки та 

оформлення бізнес-плану 

практ. 

заняття 

Гетало В. П. Бізнес-планування : 

навч. посіб. / В. П. Гетало, Г. О. 

Гончаров, А. В. Колісник. – К. : 

Професіонал, 2008. – 240 с. 

Должанський І. З. Бізнес-план: 

технологія розробки : навч. 

посіб. / І. З. Должанський, Т. О. 

Загорна. – К. : ЦНЛ, 2006. – 384 

с. 

Національна бібліотека України 

імені В.І.Вернадського. 

[Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua  

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua 

  

7/2 

год. 

Тема 4. Сфера культури як галузь, 

установа культури та її «продукція» 

4.1. Загальна характеристика 

організації культури та її продукції 

(послуг). 4.2. Опис базових галузевих 

параметрів. 4.3. Дослідження ринку 

культурних товарів і послуг. 

4.4. Методи прогнозування обсягів 

продаж культурної продукції. 

лекція  Питання на практичне 

заняття: 

1. Бізнес-

характеристика 

організації культури та 

її продукції (товарів та 

послуг). 

2. Базові галузеві 

параметри у бізнес-

плані. 

3. Дослідження ринку 

культурних товарі та 

послуг у бізнес-

плануванні. 

4. Прогнозування 

обсягів реалізації 

культурної продукції. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Специфіка 

організації 

стратегічного 

планування сфери 

культури країн ЄС. 

2. Проблема 
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структурування сфери 

культури. 

3. Систематизація 

установ культури. 

4. Культурний продукт 

та культурна послуга. 

(8 год.). 

8/2 

год. 

Тема 4. Сфера культури як галузь, 

установа культури та її «продукція» 

практ. 

заняття 

Козловський В. О. Бізнес-

планування : навч. посіб. / В. О. 

Козловський, О. Й. Лесько. – 

Вінниця : ВНТУ, 2006. – 190 с. 

Петрова І. В. Проектування у 

соціокультурній сфері: 

навчальний посібник / І. В. 

Петрова. – К.: КНУКіМ, 2007. – 

372 с. 

Національна бібліотека України 

імені В.І.Вернадського. 

[Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua  

Верховна Рада України 

[Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://www.rada.gov.ua 

  

9/2 

год. 

Тема 5. Маркетинг-план та план 

«виробничої» діяльності організації 

культури 

5.1. Завдання розділу «маркетинг-

план», логіка його розробки. 

5.2. Стратегія маркетингу. 

5.3. Фінансові потреби на реалізацію 

плану маркетингу. 

5.4. Прогнозування обсягів продаж. 

5.5. Цілі та завдання «виробничого» 

плану та його структура. 

5.6. Формування матеріально-

технічної бази. 5.7. Нормування 

ресурсного забезпечення бізнес-

плану. 

лекція  Питання на практичне 

заняття: 

1. Основні завдання та 

логіка розробки розділу 

«Маркетинг-план» у 

бізнес плані організації. 

2. Стратегія маркетингу 

організації культури. 

3. Фінансові потреби 

для реалізації плану 

маркетингу організації. 

4. Прогнозування 

обсягів продаж у 

бізнес-плані. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Методики 

прогнозування обсягів 

реалізації продуктів та 

послуг організації 

культури.  

2. Методичні засади 

маркетингового 

планування. 

3. Планування 

виробничої діяльності 

фірми. (7 год.). 

 

10/2 

год. 

Тема 5. Маркетинг-план та план 

«виробничої» діяльності організації 

культури 

практ. 

заняття 

Гетало В. П. Бізнес-планування : 

навч. посіб. / В. П. Гетало, Г. О. 

Гончаров, А. В. Колісник. – К. : 

Професіонал, 2008. – 240 с. 

Должанський І. З. Бізнес-план: 

технологія розробки : навч. 

посіб. / І. З. Должанський, Т. О. 

Загорна. – К. : ЦНЛ, 2006. – 384 

с. 
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Національна бібліотека України 

імені В.І.Вернадського. 

[Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua  

Львівська національна наукова 

бібліотека України імені 

В.Стефаника [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.lsl.lviv.ua 

11/2 

год. 

Тема 6. Організаційний план в сфері 

культури 

6.1. Основні цілі та завдання 

організаційного плану. 6.2. Структура 

організаційного плану. 6.3. Вибір 

організаційної структури та 

визначення потреби в управлінському 

персоналі. 6.4. Календарний план-

графік реалізації підприємницького 

проекту. 

лекція  Питання на практичне 

заняття: 

1. Основні завдання та 

цілі організаційного 

плану. 

2. Структура 

організаційного плану. 

3. Організаційна 

структура та проблема 

її вибору. 

4. Визначення потреби 

в організаційному 

персоналі. 

4. Календарний план-

графік реалізації 

підприємницького 

проекту. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Методологічні 

засади організаційної 

діяльності. 

2. Організаційні плани 

в системі стратегування 

діяльності фірм. 

3. Специфіка 

організаційної 

діяльності у сфері 

культури. (7 год.). 

 

12/2 

год. 

Тема 6. Організаційний план в сфері 

культури 

практ. 

заняття 

Должанський І. З. Бізнес-план: 

технологія розробки : навч. 

посіб. / І. З. Должанський, Т. О. 

Загорна. – К. : ЦНЛ, 2006. – 384 

с. 

Козловський В. О. Бізнес-

планування : навч. посіб. / В. О. 

Козловський, О. Й. Лесько. – 

Вінниця : ВНТУ, 2006. – 190 с. 

Петрова І. В. Проектування у 

соціокультурній сфері: 

навчальний посібник / І. В. 

Петрова. – К.: КНУКіМ, 2007. – 

372 с. 

Національна бібліотека України 

імені В.І.Вернадського. 

[Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua  

 

  

13/2 

год. 

Тема 7. Оцінка ризиків організації 

культури 

лекція  Питання на практичне 

заняття: 
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7.1. Сутність та види 

підприємницького ризику. 

7.2. Ризики, що супроводжують 

реалізацію підприємницького проекту 

організації культури. 7.3. Структура 

та цілі розробки розділу «Оцінка 

ризиків». 7.4. Методика оцінки 

впливу ризиків та напрями їх 

мінімізації. 

1. Сутність та види 

підприємницького 

ризику. 

2. Структура та цілі 

розробки розділу 

бізнес-плану “Оцінка 

ризиків”. 

3. Методика оцінки 

впливу ризиків та 

напрями їх мінімізації 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Визначте теоретичні 

засади дослідження 

ризиків. 

2. Зовнішні і внутрішні 

ризики у діяльності 

організації культури. 

3. Методика оцінки 

ризиків. (7 год.). 

14/2 

год. 

Тема 7. Оцінка ризиків організації 

культури 

практ. 

заняття 

Агафонова Л. Т. Підготовка 

бізнес-плану: Практикум / Л. Т. 

Агафонова, О. Р. Рога. – [3-є 

вид.]. – К. : Знання, 2001. – 158 

с. 

Кічурчак М. Особливості 

підприємницької діяльності в 

мистецькій сфері // Регіональна 

економіка. – 2000. – № 1. – 

С.176-180. 

Македон В. В. Бізнес-

планування : навч. посіб. / В. В. 

Македон. – К. : ЦУЛ, 2009. – 

236 с. 

Національна бібліотека України 

імені В.І.Вернадського. 

[Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua 

  

15/2 

год. 

Тема 8. Фінансовий план діяльності 

організації культури 

8.1. Значення, зміст і технологія 

розробки фінансового плану. 

8.2. Основні табличні форми 

фінансового плану. 8.3. Очікувані 

фінансові коефіцієнти. 8.4. Цілі та 

завдання презентації бізнес-плану, 

методологічні основи експертизи 

бізнес-плану. 

лекція  Питання на практичне 

заняття: 

1. Значення, зміст і 

технологія розробки 

фінансового плану. 

2. Основні табличні 

форми фінансового 

плану. 

3. Очікувані фінансові 

коефіцієнти. 

4. Цілі та завдання 

презентації бізнес-

плану, методологічні 

основи експертизи 

бізнес-плану. 

Завдання для 

самостійної роботи: 

1. Опрацюйте 

методичні засади 

фінансового 

планування. 
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2. З’ясуйте сутність 

програмно-цільового 

фінансування закладів 

культури. 

3. Визначте та 

проаналізуйте завдання 

фандрайзингу. 

4. Підготуйте у 

PowerPoint презентацію 

бізнес-плану 

соціокультурної 

організації. (8 год.). 

16/2 

год. 

Тема 8. Фінансовий план діяльності 

організації культури 

Допуск до екзамену 

практ. 

заняття 

Должанський І. З. Бізнес-план: 

технологія розробки : навч. 

посіб. / І. З. Должанський, Т. О. 

Загорна. – К. : ЦНЛ, 2006. – 384 

с. 

Козловський В. О. Бізнес-

планування : навч. посіб. / В. О. 

Козловський, О. Й. Лесько. – 

Вінниця : ВНТУ, 2006. – 190 с. 

Петрова І. В. Проектування у 

соціокультурній сфері: 

навчальний посібник / І. В. 

Петрова. – К.: КНУКіМ, 2007. – 

372 с. 

Національна бібліотека України 

імені В.І.Вернадського. 

[Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua  

 

  

 


