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Загальні положення 

Методика та критерії оцінювання розроблені з метою забезпечення 
єдиного, прозорого і чіткого механізму конкурсного відбору учасників, які 
братимуть участь в програмі «Creative accelerator» (далі - Програма), яка 
реалізовуватиметься Українським культурним фондом (далі – Фонд) відповідно 
до Закону України «Про Український культурний фонд» та Положення про 
Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 29.07.2020р. № 1990 у співпраці з 
Британською Радою (далі - БР) в Україні та Офісом розвитку малого і середнього 
підприємництва при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України  (далі - Офіс розвитку МСП) відповідно. 

У цій Методиці нижче наведений термін вживається в такому значенні: 
Аплікаційна анкета – онлайн анкета кандидатів на участь у програмі 

«Creative accelerator», яка складається з таких розділів: контактна інформація про 
учасника, про організацію та проект (підтриманий Українським культурним 
фондом у 2020 році), досвід проектної та підприємницької діяльності, ідея 
майбутньої бізнес-моделі, відео-презентація з мотивацією участі у програмі. 



 
Порядок оцінювання та критерії 
 

Кожен партнер проекту (УКФ, БР, Офіс МСП) оцінює аплікаційні анкети 
кандидатів, відповідно до визначених критеріїв. Бали за кожним критерієм 
нараховуються за результатами аналізу відповідей кандидатів на відповідні 
запитання аплікаційної анкети (у тому числі й відповіді у відео-презентації).  

Максимальна кількість балів за одну аплікаційну анкету від кожного 
партнера – 15.  

Фіналізація оцінювання анкет кандидатів з метою відбору учасників, 
відбувається шляхом проведення спільного засідання представників від кожного 
з партнерів. Під час засідання зводяться результати оцінювання від кожного 
партнера шляхом додавання  оціночних балів партнерів по кожній аплікаційній 
анкеті кандидата. 

Загальна максимальна кількість балів за анкету заявника від трьох 
партнерів – 45.  

В результаті зведених балів формується рейтинг кандидатів, на підставі 
якого визначається список учасників Програми, а саме до 20 учасників. 

До участі допускається один учасник з організації. 
Якщо запрошений учасник відмовляється брати участь в Програмі, 

організатори запрошують того учасника, який набрав найбільшу кількість балів 
серед тих, які не були запрошені. 

 
Критерії оцінювання аплікаційної анкети: 

Назва критерію Шкала оцінювання 
(балів) 

Досвід проектної та підприємницької 
діяльності апліканта  

            0-5                

Попередній досвід апліканта в галузі культурних 
та креативних індустрій, включаючи (за наявності) 
досвід підприємницької діяльності 

(аплікантом зазначено попередній досвід в галузі культурних 
та креативних індустрій) 

Оцінюються такі відповіді на питання аплікаційної форми: 

1. Які партнерства вдалося встановити під час підготовки 
та реалізації проекту за підтримки УКФ, а також поза 
межами проекту?  

0-5 



 

2. Чи вдалося під час роботи над цим проектом зацікавити 
своєю роботою спонсорів чи меценатів, які готові 
інвестувати кошти у ваші проекти надалі? Якщо так, то 
опишіть, будь ласка. 

3. Чи мав ваш проект непередбачене від початку 
співфінансування? Якщо так, уточніть, яке саме (власні 
кошти/донорські/партнерські). 

4. Розкажіть, будь ласка,   про ваш інший досвід реалізації 
проектів, окрім проекту, підтриманого УКФ? 

5. Чи маєте Ви досвід підприємницької діяльності, а саме 
досвід запуску та реалізації бізнес-проектів? Якщо так, 
то опишіть. 

Потенціал бізнес-ідеї 0-5 

Якість бізнес-ідеї. Потенціал бізнес-ідеї кандидата 
та розуміння кінцевого споживача. Потенціал 
сталості бізнес-моделі 

(Чітко та ясно сформульована ідея майбутнього бізнесу, 
визначено актуальність та унікальність ідеї, чітке 
визначення кінцевого продукту) 

Оцінюються такі відповіді на питання аплікаційної форми: 

1. Опишіть свою бізнес-ідею, яка виникла на основі 
проекту, реалізованого за підтримки УКФ і із якою ви 
бажаєте працювати в у рамках програми?  

2. У чому полягає унікальність та інноваційність Вашої 
ідеї? 

3. Опишіть який кінцевий продукт Вашої ідеї, який Ви 
зможете запропонувати споживачу? 

4. Хто є потенційним споживачем Вашого продукту?  
5. Яким Ви бачите розвиток даної бізнес-ідеї через 5 

років? 

 

0-5 

Мотивація до участі в програмі 
(відповідь у відео-презентації) 

 
0-5 



 
 

(Кандидат має бажання: 
●   Розвиватися у напрямку комерціалізації власного проекту, 
передбаченого у програмі 

-  перейти від проектного циклу до побудови сталої 
бізнес-моделі на основі наявного проекту 

● Здобути навички, які співпадають з метою програми 

Кандидат розуміє та чітко висловлюється про те, яку 
експертизу та допомогу він прагне/потребує отримати При 
успішній реалізації проекту кандидат зможе стати 
прикладом та надихнути інших) 

Оцінюються такі відповіді на питання аплікаційної форми: 

1. Опишіть Вашу бізнес-ідею (цільова аудиторія, кінцевий 
продукт, очікувані результати тощо)? 

2. Якою є Ваша особиста мотивація до участі у програмі? 

 

0-5 

 

Максималь
ний бал 

Дуже добре –
Інформація та 
аргументація, 
необхідні для 
позитивної 
оцінки 
підкритерію 
присутні та 
відповідають 
пріоритетам 
програми. 

Добре – 
інформація 
відповідає 
підкритерію та 
пріоритетам 
програми, хоча 
аргументацію 
можна поглибити. 
Загалом, достатньо 
відомостей для 
позитивної 
оцінки.  

Посередньо – 
інформація в цілому 
відповідає 
підкритерію та 
пріоритетам 
програми, але не 
деталізована, містить 
багато загальних 
описів, аргументація 
потребує суттєвого 
доопрацювання. 
 

Нижче середнього – 
інформація та 
аргументація 
відповіді не 
відповідають 
підкритерію та 
пріоритетам 
програми. Немає 
можливості скласти 
уявлення про наміри 
учасника. 

Слабко – 
відповідь не 
містить 
необхідної 
інформації, 
аргументації  
 

   
Відповідь 
відсутня 

5 5 4 3 2 1 0 

 

До методики додаються: 
 

Додаток 1. Аплікаційна форма до участі в Програмі «Creative Accelerator» 

Додаток 2. Опис Програми «Creative Accelerator» 
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