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Загальні основи менеджменту проєктної діяльності у 

музичному мистецтві 
Сутність проєктного менеджменту. Менеджмент проєктної 

діяльності у музичному мистецтві у системі управління.  

Основи та організація проєктного менеджменту. Ключові 

процеси управління: функціонування, відтворення, розвиток, 

управління розвитком. Проєктна тріада (час, бюджет, зміст 

роботи). Методи та функції управління проєктом у 

музичному мистецтві. 

Проєкт у музичному мистецтві, його основні ознаки. 

Творчі проєкти у музичному мистецтві, їх класифікація. 

Життєвий цикл проєкту (фази, етапи, стадії). Критерії успіху 

та якості проєкту у музичному мистецтві. Ресурси, виконавці 

проєкту. 

Проєктний менеджер та команда музичного 

проекту. Проєктний менеджер  – менеджер-підприємець, 

артист, керівник проєкту, адміністратор. Види діяльності:  

організаційно-адміністративна, творчо-виробнича, 

нормативно-правова. Компетенції проєктного менеджера. 

Традиційні вимоги (знання технології, організації, 

фінансового контроля, маркетингу), вимоги 

культурологічного і гуманітарного характеру: орієнтація в 

питаннях культурології, психології, політики, наявність 

відповідного тезаурусу. 



Фахові навички - технічні, міжособистісні, навички 

концептуального мислення, діагностичні, комунікативні, 

навички ухвалення рішень, уміння правильно розподіляти 

час. Особливості роботи в комерційних і некомерційних 

сферах створення і розповсюдження музичної продукції. 

Продюсер як автор ідеї проєкту.  

Формування команди проєкту. Типи управлінських 

команд. Процеси управління командою проєкту. Специфіка 

керівництва творчим колективом. Персонал в сфері культури 

і мистецтва і кадрова політика. Культура менеджменту. 

Планування змісту та реалізації музичного проєкту  

Система планування проєкту. Розробка плану управління 

проєктом у музичному мистецтві. Етапи проєктування 

(підготовчий, основний, завершальний). Планування строків 

та термінів виконання проєктів. Сіткове та календарне 

планування. Технологія створення проєкту у музичному 

мистецтві.  

Фінансове планування проєкту у музичному 

мистецтві.Процеси управління вартістю проєкту у 

музичному мистецтві. Ресурсне планування проєкту. 

Планування витрат. Види кошторисів. Визначення бюджету 

проєкту у музичному мистецтві. Методи контролю вартості 

проєкту та джерел фінансування. 

Управління  змістом та якістю музичного проєкту 

Адміністративне керування проєктом у музичному 

мистецтві. Специфічні особливості управління музичним 

проєктом. Принципи підготовки і просування проєктів у 

музичному мистецтві. Організаційно-правові основи 

керівництва Управління проєктними ризиками. Управління 

ризиками на етапах реалізації проєкту у музичному 

мистецтві.  

Управління якістю проєкту у музичному мистецтві 

Сучасні підходи до управління якістю проєкту. Структура 

управління якістю проєкту у музичному мистецтві. Моделі 

управління якості проєкту.  

Реалізація та контроль виконання проєкту у музичному 

мистецтві. Творчо-виробнича діяльність, її організація та 

контроль. Поточний та підсумковий звіт. Творчі звіти. 
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