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ПРОЄКТНИЙ ПІДХІД У ТВОРЧІЙ СФЕРІ 

Застосування проєктного підходу до реалізації будь-якої ідеї дає керівнику проєкту можливість більш чітко визначати цілі та критерії їх 
досягнення, структурувати всі процеси виконання робіт, виключати «розмитість» відповідальності, здійснювати більш повний контроль 
ходу виконання робіт, оптимізувати ресурси, виявляти ризики та завчасно розробити план щодо їх уникнення або подолання наслідків. 
Проєктна діяльність у творчий сфері існувала завжди, але тільки відносно нещодавно науковий світ звернув на неї увагу з боку детального 
вивчення особливих умов творчої діяльності та адаптування під неї методології проєктного підходу. Під час реалізації творчих проєктів 
керівнику доведеться працювати з командою митців та творчих особистостей, які керуються не логікою та фактами, а більш, емоційні, 
чутливі, зорові та інтуїтивні. Це накладає відбиток на формальну методологію проєктного підходу. Рівень емоцій у творчих проєктах 
набагато вищий, ніж у технічних. Співчуття, розуміння та підтримка завжди будуть балансувати з вимогливістю, наполегливістю та 
категоричністю у дотриманні чітких критеріїв до виконання задач, використання виділеного бюджету та графіку проєкту. Але проєкт має 
певні обмеження, яких треба дотримуватися незважаючи на сферу застосування проєктного підходу. Тому керівнику творчих проєктів 
потрібно знайти баланс між тим, щоб підштовхувати виконавців проєкту до оптимізації продуктивності та надавати всіх необхідних 
ресурсів для натхнення та отримання особистого задоволення від процесу та продукту, розвиваючи в них таким чином талант та 
креативність, готовність до ефективної роботи та максимального використання свого творчого потенціалу. Пропонується аналіз, який на 
прикладі конкретного творчого заходу, дає можливість переконатися, що творчі заходи мають всі характеристики проєкту. Зроблені 
висновки, що використання методології управління проєктами без адаптування її під специфіку творчої сфери,  матиме негативні наслідки.   

Ключові слова: проєктний підхід, творча сфера, творчий проєкт, творчий захід, керівник проєкту, характеристики, творча діяльність, 
виконавці.  

Е. Б. ДАНЧЕНКО, И. В. РЫБАЛКО, В. М. МЕЛЕНЧУК, Р.В. БЕРЕЗЕНСКИЙ 

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ТВОРЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Применение проектного подхода к реализации любой идеи дает руководителю проекта возможность более четко определять цели и 
критерии их достижения, структурировать все процессы выполнения работ, исключать «размытость» ответственности, осуществлять более 
полный контроль хода выполнения работ, оптимизировать ресурсы, выявлять риски и заранее разработать план по их избеганию или 
устранению. Проектная деятельность в творческий сфере существовала всегда, но только относительно недавно научный мир обратил на нее 
внимание со стороны детального изучения особых условий творческой деятельности и адаптации под нее методологии проектного подхода. 
При реализации творческих проектов руководителю придется работать с командой художников и творческих личностей, которые 
руководствуются не логикой и фактами, а более эмоциональные, чувствительные, зрительные и интуитивные. Это накладывает отпечаток на 
формальную методологию проектного подхода. Уровень эмоций в творческих проектах намного выше, чем в технических. Сочувствие, 
понимание и поддержка всегда будут балансировать с требовательностью, настойчивостью и категоричностью в соблюдении четких 
критериев для выполнения задач, использование выделенного бюджета и графика проекта. Но проект имеет определенные ограничения, 
которые необходимо соблюдать несмотря на сферу применения проектного подхода. Поэтому руководителю творческих проектов нужно 
найти баланс между тем, чтобы подталкивать исполнителей проекта к оптимизации производительности и предоставлять все необходимые 
ресурсы для вдохновения и получения личного удовлетворения от процесса и продукта, развивая в них таким образом талант и 
креативность, готовность к эффективной работе и максимальное использование своего творческого потенциала. Предлагается анализ, 
который на примере конкретного творческого мероприятия, дает возможность убедиться, что творческие мероприятия имеют все 
характеристики проекта. Сделаны выводы, что использование методологии управления проектами без адаптации ее под специфику 
творческой сферы, будет иметь негативные последствия. 

Ключевые слова: проектный подход, творческая сфера, творческий проект, творческое мероприятие, руководитель проекта, 
характеристики, творческая деятельность, исполнители. 
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PROJECT APPROACH IN THE CREATIVE SPHERE 

Application of the project approach to realization of any idea gives the project manager an opportunity to define more accurately the goals and 
achievement criteria, to structure all processes of works performance, to exclude dilution of responsibility, to carry out better control of a work 
progress, to optimize resources, to reveal risks and to develop in advance the plan on their prevention or elimination. Project activity in the creative 
sphere has always existed, but only relatively recently the scientific community paid attention to it from the perspective of thorough study of the 
specific conditions of creative activity and adaptation of the methodology of project approach to it. When implementing creative projects, the manager 
will have to work with a team of artists and creative personalities who are not guided by logic and facts, but more emotional, sensitive, visual and 
intuitive. This has an impact on the formal methodology of the project approach. The level of emotions in creative projects is much higher than in 
technical projects. Compassion, understanding and support will always be balanced with rigour, perseverance and categorical adherence to clear 
criteria for achieving the objectives, use of the allocated budget and project schedule. But the project has certain limitations that need to be respected 
despite the scope of the project approach. Therefore, the project manager needs to find a balance between pushing the project executors to optimize 
productivity and providing all the necessary resources for inspiration and personal satisfaction from the process and product, thus developing in them 
talent and creativity, readiness for effective work and maximum use of their creative potential. There is an analysis, which on the example of a specific 
creative activity, provides an opportunity to make sure that creative activities have all the characteristics of the project. It is concluded that the use of 
project management methodology without its adaptation to the specifics of the creative sphere will have negative consequences. 

Keywords: project approach, creative sphere, creative project, project manager, characteristics, artistic event, performers. 

Вступ. Сьогодні у світовій практиці, а також в Україні, швидкого темпу набуває впровадження 
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методології проєктного підходу, який показав свою 
значущість та ефективність у конкурентній боротьбі 
та при мінливому зовнішньому середовищі. 
Традиційними та звичними сферами для проєктного 
підходу є ІТ, промисловість, сфера виробництва та 
бізнес. Але ці сфери вже не єдині, де застосована 
практика управління проєктами. Наприклад, наразі є 
досить актуальними та розповсюдженими соціальні 
проєкти, освітні, педагогічні, інноваційні тощо. 
Останнім часом значно зріс інтерес до відносин між 
традиційною моделлю менеджменту та культурною і 
творчою сферами. Ці сфери стають важливими 
економічними індустріями завдяки декільком 
факторам: успішна діяльність деяких культурних та 
творчих організацій, можливість змінити бачення 
звичних проблем суспільства, а саме, підходу до 
інновацій, дизайну продукту, способів мислення та 
інше, завдяки творчому погляду. Та все ж таки в 
умовах переходу від планової економіки до ринкової, 
саме творча сфера є однією із сфер людської 
діяльності, яка не змогла повністю адаптуватися до 
вимог та умов сучасного ринку. Творчі проєкти, з 
позиції організації, проведення та системного 
управління є більш складними. Впровадження 
проєктного підходу в творчу сферу дасть значний 
позитивний результат у підвищенні якості організації 
та реалізації творчих заходів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Застосування проєктного підходу в діяльності 
організацій розглядається багатьма науковцями та 
практиками з проєктного менеджменту.  Застосування 
методології управління проєктами відображено у 
наукових працях наступних авторів: Губко М. В. [15], 
Бушуєв С. Д. [10] Бушуєва Н. С. [9], Морозов В. В. 
[10], Тарасюк Г.М. [30] та багато інших науковців.  

Увага на поєднання проєктного менеджменту та 
творчої сфери була приділена відносно нещодавно, в 
90 роках ХХ століття. Окреме ґрунтовне дослідження 
творчої сфери почалося значно раніше, десь з другої 
половини минулого століття [4], та залишається 
актуальним для подальшого вивчення і в наші дні [8]. 
Наприклад, розробці ключових питань менеджменту в 
культурній сфері приділяли увагу Галуцький Г. М. 
[12], Жарков А. Д. [18], Рудич Л. І. [28], Міхєєва Н. А. 
[21], Чижиков В. М. [34] та інші. 

Наукові дослідження із застосування проєктного 
підходу до управління творчими проєктами не набули 
на сьогодні широкого розповсюдження у світовій 
науці. Серед окремих статей, присвячених цьому 
питанню, можна виділити найбільш вагомі наукові 
праці наступних авторів: Азаренков Л.С. [3], Мочалов 
Д. В. [23], Данченко О. Б. [16], Бас Д. В. [5], Булавина 
Д. М. [8], Новікова Г. М. [24], Белоблоцький Н.В. [6], 
Войтковський С. Б. [11], Командишко Е.Ф. [19], 
Корнеєва С. М. [20], Тульчинський Г.Л. [33].  

У наступних працях розглядалися технології 
підготовки та проведення фестивалів та конкурсів, що 
також відносяться до творчих проєктів: Генкин Д. М. 
[13], Гойхман О. Я. [14], Моряхін В. А. [22], Періль Б. 
В. [26]. 

Результати цих досліджень можуть стати 
основою для подальшої роботи у вивченні 
специфічних рис та відмінностей творчої діяльності 
від інших сфер застосування проєктного підходу, щоб 
розробити адаптовані моделі та методи управління 
творчими проєктами, які стануть ефективними 
інструментами для керівника проєктів. 

Метою статті аналіз сучасного стану 
застосування проєктного підходу до управління 
діяльністю в творчій сфері, аналіз існуючих визначень 
арт-проєкту та виявлення характеристик та 
особливостей арт-проєктів. 

Виклад основного матеріалу. Кожна 
реалізована ідея починається з плану, завдяки якому 
вона була втілена в життя. А кожна ідея – це задум та 
необхідні засоби його реалізації з метою досягнення 
бажаного економічного, технічного, технологічного 
чи організаційного результату [30]. І спираючись на 
це пояснення, можна впевнено сказати, що реалізація 
кожної ідеї без винятку – це проєкт. Згодом, 
трактування цього поняття набуло дещо ширшого 
значення. Наприклад, сучасні стандарти у сфері 
управління проєктами дають наступні визначення 
проєкту: 

- унікальний процес, який складається зі 
сукупності взаємопов’язаних і контрольованих робіт з 
датами початку і завершення та задуманий з метою 
досягнення цілі відповідності конкретним вимогам, 
включаючи обмеження за часом, затратами і 
ресурсами [2]; 

- тимчасова діяльність, спрямована на створення 
унікального продукту, послуги або результату [29]; 

- унікальний набір скоординованих дій з 
визначеним початком і завершенням, здійснюваних 
індивідуумом чи організацією для вирішення 
специфічних завдань з зазначеним розкладом, 
затратами і параметрами виконання [1]; 

- обмежена за часом та затратами система 
операцій (робіт), яка спрямована на досягнення ряду 
обумовлених результатів чи продуктів (задум 
необхідний для виконання цілей проєкту) на рівні 
вимог та стандартів якості [25]. 

Спираючись на подані визначення, можна 
припустити, що творча сфера не є виключенням, а 
кожний окремий захід можна розглядати, як окремий 
проєкт. Але спершу дамо визначення терміну 
«творчість» та «творча діяльність». Посилаючись на 
Українську малу енциклопедію, творчість – це 
діяльність людини, спрямована на створення якісно 
нових, невідомих раніше духовних або матеріальних 
цінностей. Необхідними компонентами творчості є 
фантазія, уява, психічний зміст якої міститься у 
створенні образу кінцевого продукту (результату 
творчості) [31]. Творчість – складний процес, 
закономірності якого різноманітні та зі своєю 
специфікою. Результати творчості у мистецтві 
залежать не тільки від об’єктивної реальності, яку 
відображає мистецький твір, але й від світогляду 
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автора, від його естетичних ідеалів та від багатьох, 
навіть випадкових, причин.  

Творча діяльність – це індивідуальна чи 
колективна творчість, результатом якої є створення 
або інтерпретація творів, що мають культурну 
цінність [27]. 

Застосувавши термін «проєкт» до творчої 
діяльності, були зроблені визначення творчого 
проєкту, або арт-проєкту: 

- арт-проєкт розуміється нами з позиції 
розширення рамок організованого заходу та 
визначається як структурна форма культурної 
комунікації, заснована на системній організації, яка 
має конкретні цілі, задачі та ресурси [17]. 

- арт-проєкт – це завершений цикл художньої 
діяльності, що спрямований на створення 

оригінального художнього твору в умовах 
обмеженого часу та ресурсів [5]. 

По суті, проєктна діяльність у творчий сфері 
існувала завжди. Але є одна важлива умова: проєктна 
діяльність у творчій сфері повинна мати 
нововведення. Це буде запобігати тому, що проєктами 
стануть робота гуртка чи видання періодичних видань. 

Розгляд кожного заходу (реалізації різноманітних 
свят, вистав, концертів, фестивалів, конкурсів, 
виставок тощо), саме як окремого проєкту, дає 
підставу застосовувати професійний підхід, 
заснований на проєктній технології. Для 
обґрунтування такого судження, у таблиці 1, наведемо 
приклад творчого заходу «Організація святкового 
новорічного ранку для дітей початкової школи» щодо 
його відповідності всім характеристикам проєкту.

Таблиця 1 – Характеристики проєкту організації та проведення творчого заходу 

Характеристики Проєкт творчого заходу «Організація святкового новорічного 
ранку для дітей початкової школи» 

Тимчасовість (Temporary) – обмеженість у часі (тобто 
наявність певних дат початку та завершення проєкту) Дати проєкту: 5 грудня – 30 грудня. 

Унікальність (Unique) продукту (тобто в таких умовах 
проєкт створюється вперше). 

Проведення заходу з певним складом учасників (люди, залучені 
до акторського складу – 7 чоловік; з певною кількістю дітей – 90 
чоловік; запрошені гості – приблизно до 80 чоловік). 

Послідовна розробка (Progressive Elaboration) 
специфікацій проєкту та продукту (тобто покрокова 
розробка та поступове просування, уточнення). 

- Ініціювання (сценарій ранку запропонований керівництву). 
- Планування (детальна розробка сценарію, враховуючи наявні 
ресурси, розподіл задач між виконавцями, внесення уточнень та 
перепланування у разі потреби, координація організаційних дій). 
- Реалізація (проведення заходу). 
- Завершення (аналіз проведення, врахування помилок). 

Обмеження ресурсів (тобто будь-який проєкт 
реалізується з обмеженням фінансових, трудових, 
матеріальних та інших ресурсів). 

- Обмежений бюджет на закупівлю найнеобхідніших матеріалів 
для створення декорацій або костюмів.  
- Наявність або відсутність тих чи інших технічних засобів. 
- Виділення викладачів для допомоги в організації та проведення 
заходу. 

Цілепокладання (тобто будь-який проєкт має кінцеву, 
конкретну та чітко сформульовану ціль). Проведення заходу згідно зі сценарієм, в чітко заплановану дату 

(29 грудня 15:00 годин). 

Так, можна впевнено сказати, що будь-який 
творчий захід не є виключенням і за всіма 
характеристиками відповідає проєкту.  

Разом з цим, при використанні методики 
проєктного підходу, мають бути враховані специфічні 
риси, характерні тільки для творчих проєктів. Серед 
яких, наприклад, те, що проведення деяких заходів 
відбувається виключно завдяки ентузіазму окремих 
працівників, без додаткової оплати за організацію. 
Або, в наслідок недостатнього фінансування, деякі 
роботи виконуються за рахунок ініціатора проєкту. 
Також важливою відмінною рисою, яка може значно 
вплинути як на хід проєкту, так і на його результат, є 
непорозуміння між керівництвом закладу, що 
найчастіше і виступає замовником творчих проєктів, 
та керівником проєкту і виконавцями. Представники 
керівного складу закладу зазвичай можуть бути більш 
формальними та ставити за пріоритет строки і рамки 
бюджету, а не поведінку творчої особистості. Такий 

конфлікт інтересів найчастіше призводить до 
негативних наслідків: від затримки виконання 
проєкту, до незадовільної якості отриманого продукту 
чи проведення заходу. 

На рис. 1 наведені деякі особливості творчих 
проєктів, які водночас відповідають проєктним 
характеристикам згідно з методологією, і показують 
специфічність саме цього різновиду проєктів. 

Крім наведених особливостей можна відмітити, 
що [5]: 

- ціль творчого проєкту – дуже рухлива та 
пластична, але вона постійно є присутньою у 
свідомості автора; 

- персоніфікація продукту проєкту; 
- особливі вимоги до ресурсів (матеріальних 

засобів, умов реалізації, виконавця та його 
індивідуальних особливостей); 

- високий ступінь ризику, в зв’язку з 
суб’єктивним сприйняттям продукту арт-проєкту. 



ISSN 2311-4738 (print), ISSN 2413-3000 (online) 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 
Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2020. № 1 27 

Рис. 1. Особливості творчих проєктів

Крім цього сьогодні світ звернув увагу на 
надзвичайно важливий показник – цінність проєкту та 
його результату. Найбільш глибоко поняття цінності 
розкриває японська система управління проєктами та 
програмами підприємств (P2M). Цінність творчого 
проєкту передбачається визначенням для керівника 
проєкту у чому полягають істотні цінності для 
замовника та споживача. Але, зважаючи на 
вразливість творчих особистостей, їх упередженість 
до власної роботи, важливо враховувати цінність 
створення продукту проєкту також і для виконавців 
(команди проєкту) або митців чи творчих людей, які 
створюють цей продукт. Бо у разі реалізації творчих 
проєктів керівнику доведеться працювати не з 
командою розробників програмного забезпечення, 
конструкторами чи інженерами, які керуються 
логікою та фактами, а з творчими людьми, як то 
художні керівники, вчителя, дизайнери, письменники, 
музиканти, художники та інші, які більш зорові та 
інтуітивні. Це ще раз підтверджує найважливішу 
специфіку творчих проєктів – особливу вимогу до 
виконавця, як до ресурсу проєкту. 

 Наприклад, для художника критерієм якості його 
твору може бути особиста задоволеність чи 
незадоволеність процесом створення роботи та/або 
результатом, тобто готовою картиною. Тому успіх 
буде оцінюватися по-різному. Тріумфальний 
результат може бути не завжди наслідком вкладання 
достатнього часу та ресурсів у проєкт. Багато творчих 
проєктів ініціюють та розвивають на основі 
натхнення. І це зовсім інше, ніж поставити жорсткі 
рамки у часі, вимагати дотримання обмежень або 
відповідності продукту певним бажанням керівного 
складу тощо. Без достатнього часу та простору митець 

не створить шедевр, або залишиться незадоволений 
своєю роботою і взагалі може відмовитися виставляти 
її. Або навіть знищить, що зірве не тільки строк 
відкриття виставки чи проведення іншого заходу, де 
його робота була ключовою, але й будуть втрачені 
кошти на матеріальні ресурси, необхідні для 
написання картини. Тому керівнику творчих проєктів 
потрібно балансувати не тільки між традиційними 
показниками проєкту (час, бюджет, якість), а й 
враховувати задоволеність замовника, споживача 
продукту (наприклад, глядачі на виставці або журі на 
конкурсі), та самої творчої особистості. 

Застосовуючи до реалізації будь-якої ідеї саме 
проєктний підхід, керівник проєкту отримує 
ефективний інструмент, що дозволить йому більш 
чітко визначити цілі та критерії їх досягнення, 
структурувати всі процеси виконання робіт, 
виключити «розмитість» відповідальності, 
здійснювати більш повний контроль ходу виконання 
робіт, оптимізувати ресурси, виявити ризики та 
розробити план щодо їх уникнення або подолання 
наслідків. Все це спрямовано не просто на формальне 
виконання запланованих задач, а отримання якісного 
продукту проєкту з досягненням всіх поставлених 
цілей в умовах постійних змін зовнішнього та 
внутрішнього середовища. Та у середовищі творчих 
людей треба чітко усвідомлювати їх відмінності у 
емоційному плані. Тож рівень емоцій у творчих 
проєктах набагато вищий, ніж у технічних. Співчуття, 
розуміння та підтримка завжди будуть балансувати з 
вимогливістю, наполегливістю та категоричністю у 
дотриманні чітких критеріїв до виконання 
задач, використання виділеного бюджету та графіку 
проєкту.  
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Але все ж таки, проєкт має певні обмеження яких 
треба дотримуватися незважаючи на сферу 
застосування проєктного підходу та всі відмінності від 
будь-якого бізнес-проєкту. Тому керівнику творчих 
проєктів потрібно знайти баланс між тим, щоб 
підштовхувати виконавців проєкту до оптимізації 
продуктивності та надавати всіх необхідних ресурсів 
для натхнення та отримання особистого задоволення 
від процесу та продукту, розвиваючи в них таким 
чином талант та креативність, готовність до 
ефективної роботи та максимального використання 
свого творчого потенціалу.   

Висновки. Отриманий результат аналізу 
характеристик творчих заходів на конкретному 
прикладі, довів відповідність творчого заходу всім 
характеристикам проєкту. Розгляд специфічних 
особливостей творчих проєктів дає підставу 
стверджувати, що використання методології 
управління проєктами без адаптування її під ці 
особливості може призвести до негативних наслідків 
ще на етапі планування та організації творчого заходу. 
Тож, спираючись на роботи науковців та власний 
досвід авторів статті, можна впевнено сказати, що 
багато питань невизначеності в управлінні творчими 
проєктами потребують більш глибокого вивчення. 
Тому автори статті планують надалі працювати в 
напрямку вивчення питання впровадження проєктного 
підходу в творчу сферу та проводити дослідження 
щодо розроблення моделей, з урахуванням специфіки 
творчої діяльності. 
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