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Проектна 
д�яльн�сть
мистецької 
установи



Стисло про 
себе

головний спец�ал�ст в�дд�лу 
початкової � проф�льної 
мистецької осв�ти 
Держмистецтв;
запрошена лекторка Києво- 
Могилянської школи врядування 
�мен� Андр�я Мелешкевича (за 
сум�сництвом);
експертка УКФ 2019-2021 з 
питань культурної спадщини;

Мистецтвознавиця; 
Членкиня НСХУ;
експертка 
швейцарського 
фонду ALIPH;
почесна членкиня 
м�жнародної 
асоц�ац�ї музейник�в 
Museum 
Association



Управл�ння 
проектами
Проект - це процес або зах�д з ЧІТКО 
ВИЗНАЧЕНИМИ терм�нами реал�зац�ї, з� 
своїм особливим життєвим циклом, метою, 
ц�лями та завданнями.

Результатом має бути УНІКАЛЬНИЙ та 
ІННОВАЦІЙНИЙ продукт. Якщо ц� складов� 
в�дсутн�, це не ваш проект, це репл�ка чужого



П�дготовка

АНАЛІЗ ВАШИХ РЕСУРСІВ - вс�х основних 
вих�дних даних;
Обов'язкова умова - наявн�сть 
МОТИВАЦІЇ!
РОЗРОБКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ 
на його основ� (з метою розумного 
розпод�лу ресурс�в)

П�сля народження �деї, для формування 
задуму власного проекту необх�дно провести:

1.

2.

3.



Стейкхолдери - особи 
або �нституц�ї, як� беруть 
участь в проект� та/або 
можуть впливати на х�д 
його реал�зац�ї, як, 
наприклад, кер�вн� органи;
Бенеф�ц�ари - рецип�єнти 
благ, отриманих в 
результат� проекту

Стейкхолдери 
та 
бенеф�ц�ари



Ідея, мета, 
ц�л� та 
завдання
Основн� поради:
- тема проекту, його завдання та передбачен� 
результати мають КОРЕЛЮВАТИ з� Статутом вашої 
орган�зац�ї, напрямами д�яльност� та досв�дом роботи;
- будьте надзвичайно виваженими при вибор� сфери/ 
сектору; 
NB! МІЖСЕКТОРАЛЬНІСТЬ п�двищує �нтерес аудитор�ї, 
розширюючи її, � покращує шанси при пошуку 
ф�нансування;



Ідея, мета, 
ц�л� та 
завдання

Основн� поради:

- використовуйте лог�ко-структурну матрицю:
ц�л� та д�ї (вертикальна лог�ка) та �ндикатори 
ефективност� (горизонтальна лог�ка)

NB! Ц�л� та завдання варто формулювати за системою 
SMART:
- Specific (конкретн�)
- Measurable (легко вим�рюван�)
- Achievable (досяжн�)
- Realistic (реал�стичн� за наявних вих�дних даних)
- Timed (ч�тко визначеними у час�)



Адм�н�стратор/куратор
Координатор
Бухгалтер
Комун�кац�йник (Асистент по 
зв'язкам з громадськ�стю, 
SMM-фах�вець)
Юрист (бажано)
Лог�ст (бажано)

NB! Бажано залучати перев�рених 
у сп�льн�й робот� фах�вц�в! 
Збирайте їхн� CV та портфол�о. 

КОМАНДА 
ПРОЕКТУ



Пряма ц�льова аудитор�я 
- та, яка буде зад�яна у 
проект� в якост� 
рецип�єнт�в культурного 
продукту;
Опосередкована ц�льова 
аудитор�я - т�, яких ви 
могли б залучити в якост� 
рецип�єнт�в вашого 
проекту

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ



Робочий план

https://cutt.ly/0KnIDKy

Має корелювати з кошторисом!



КОШТОРИС
Завжди обгрунтовуйте 
кожну статтю витрат;
Не забувайте про 
в�дм�нност� м�ж 
оплатою прац� 
штатного прац�вника � 
найманого;

Пам'ятайте про 
в�дм�нност� м�ж 
Трудовим договором � 
Договором про надання 
послуг (ЦПХ);
Завжди збирайте вс� 
документи щодо 
проведення кошт�в



РИЗИКИ
Необх�дно оц�нювати впродовж всього 
життєвого циклу проекту, оск�льки вони можуть 
зм�нюватись

Внутр�шн� ризики:
Т�, як� мотивован� можливими зм�нами обставин 
в команд� чи �нституц�ї

Зовн�шн� ризики:
Т�, як� зумовлен� зовн�шн�ми факторами, але:
NB!!! Не плутати з форс-мажорами



МОНІТОРИНГ  та 
КОНТРОЛЬ
МОНІТОРИНГ може бути як внутр�шн�м, так � 
зовн�шн�м.
Внутр�шн�й мон�торинг має в�дбуватись на вс�х 
етапах реал�зац�ї проекту

Індикатори - показники, якими ви 
вим�рюватимете результативн�сть кожного 
з етап�в реал�зац�ї проекту.

Індикатори бувають:

КІЛЬКІСНІ - т�, як� можна порахувати в цифрах;
ЯКІСНІ - зм�ни, як� в�дбулись в результат� проекту



І ЩЕ ТРОХИ ПРО 
ІНДИКАТОРИ

ВІДПОВІДНІСТЬ - чи зможете вим�ряти ними 
прогрес на кожному етап� реал�зац�ї проекту?
ДОСТУПНІСТЬ - чи будуть дан� у в�дкритому 
доступ�, наск�льки легко буде їх з�брати?
ПРАКТИЧНІСТЬ - чи будуть ц� дан� корисними, 
чи зможуть вплинути на прийняття р�шення 
для наступних етап�в?
ОБ'ЄКТИВНІСТЬ - чи дан� вериф�кован�, чи їм 
можна дов�ряти � чи вс� члени команди 
�нтерпретуватимуть їх однаково?

Бажано обирати �ндикатори за такими 
КРИТЕРІЯМИ:



Оц�нювання 
результат�в
Оц�нювання результат�в може в�дбуватись в�дразу по 
завершенню проекту та/або п�д час зв�тност�, а також 
�з часом - за р�к, три чи нав�ть п'ять

Короткостроков� результати (outputs):
безпосередн� результати, к�льк�сн� та як�сн�, 
отриман� по завершенню вашого проекту;

Довгостроков� результати (outcomes):
зм�ни, к�льк�сн� та як�сн�, як� профес�йна 
сп�льнота, м�сцева громада чи сусп�льство 
в�дчують п�сля реал�зац�ї вами проекту, за 
р�к, три чи п'ять.



Корисн� 
джерела

Держмистецтв 
https://arts.gov.ua/anno 
uncments/mozhlyvosti/;
УКФ 
https://gmi.ucf.in.ua/ ;

ГУРТ 
https://gurt.org.ua/news/tr 
ainings/;
Ukraine. Culture.Creativity 
https://uaculture.org/orga 
nisations/
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М�лена Чорна

ДЯКУЮ
Для питань:

2022

milena.chorna@gmail.com https://www.facebook.com/milena.chorna/


