
Назва практики: 
«Відновлення ковальського мистецтва як 

одного із найдавніших елементів 
економічного зростання», що 
співфінансувався за кошти ЄС 



Метою проекту є підтримка і зміцнення професійних 
асоціацій і мереж ковальського мистецтва як одного із 
найдавніших елементів економічного зростання.  
Тривалість проекту – 30 місяців. 
Партнери:  
- Головний Партнер – Управління економічного та 
інтеграційного розвитку; 
- Партнер №1 - ГО «Центр муніципального та 
регіонального розвитку – Ресурсний центр»; 
- Партнер №2 - ГО «Свято ковалів». 
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ЗАВДАННЯ: 
  Підвищення кваліфікації та компетентності мистецьких суб’єктів, що 

беруть участь у створенні, виробництві, дистрибуції, продажі 
ковальських виробів з металу.  

 Сприяння у збуті товарів ковальського мистецтва.  
 Підтримка передачі знань, обміну досвідом і передовою практикою 

серед діячів ковальського мистецтва.  
 Створення додаткових робочих місць, організацію фестивалів, участь у 

конкурсних та тендерних пропозиціях, участь у спільному плануванні з 
місцевою владою завдяки створенню дорадчого комітету з метою 
вироблення спільних пропозицій, розширення ринку збуту. 

 Створення простору ковальського мистецтва в місті. 
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З метою стимулювання економічної 
активності малого бізнесу та 
створення робочих місць: 

- придбано 38 дерев’яних 
будиночків європейського стилю 
та проведено 2 новорічно-різдвяні 
та 2 передвеликодні ярмарки.  

Участь у ярмарках прийняло понад 
150 СПД.  
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Встановлено стаціонарне ковальське робоче 
місце на території Бастіону  
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Проведено 24 майстер-класи, в яких прийняло участь понад 300 осіб  
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Підтримано проведення фестивалю 
«Свято ковалів» з 2014 по 2016 рр. 

У фестивалях прийняли участь  представники із 42 країн світу. Всього 
відвідало фестиваль понад 36 тис.осіб. 
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Організовано та проведено 3 засідання круглих 
столів під час фестивалю «Свято ковалів», в яких 
прийняли участь більше 200 учасників із 36 країн 
світу. 
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Організовано та проведено 4 навчання для 75 
осіб, що знаходяться на обліку в центрі 
зайнятості 
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Організовано постійно діючу виставку 
ковальського мистецтва в Бастіоні, яку 
відвідали понад 30 тис.осіб 
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Виділено 10 офісних місць для новостворених 
СПД в бізнес-інкубаторі. Всього створено СПД 
з виготовлення народних ремесел – 27 

(11 – ковальського 
спрямування), в яких 
створено 50 робочих місць. 
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Організовано та проведено 3 факультативи та 
оглядові візити для учнів старших класів, в яких 
прийняли участь 120 дітей 
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Організовано та проведено 3 літні школи народних 
ремесел, в яких прийняли участь 90 дітей 
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Проведено 3 загальноміські конкурси серед 
молодих ковалів на кращий мистецький виріб з 
металу, в яких взяли участь 156 осіб. 
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Створення простору ковальського мистецтва в 
міському парку культури та відпочинку ім.Т.Шевченка 
та на "острові кохання" 
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Розроблено спеціальний міський он-лайн - магазин з просування 
товарів місцевого виробнитцва http://localproducts.if.ua, який 
відвідують в рік понад 1 тисячі відвідувачів  
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Організовано 5 торгових заклади та музей-виставку 
ковальських робіт в м. Івано-Франківську 
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Створено дорадчий комітет з питань збереження 
та розвитку народних промислів та ремесел  при 
Івано-Франківському міському голові із 19 осіб. 
Проведено 10 зустрічей з народними умільцями, ковалями, 
представниками управління праці, Івано-Франківського міського 
центру зайнятості, директорами професійно-технічних училищ 
міста, представниками Прикарпатського національного університету 
ім. В.Стефаника, а також керівниками підприємств, установ та 
організацій міста. 
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Придбано обладнання лазерної різки металу 
для ВПУ №21 

 Це обладнання переносне і може бути встановлене в майстернях навчальних закладів, 
які готують спеціалістів – ковалів, а також, в побудованому за кошти проекту, павільйоні 
для майстер – класів під час їх проведення. Дане обладнання дасть можливість 
майбутнім ковалям отримати знання та навички з новітніх технологій ковальського 
виробництва, програмувати та моделювати мистецькі ковальські вироби, стимулювати 
сталість розвитку ковальського мистецтва через заохочення молоді до новітніх 
технологій.  
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Проведено Містечко народних промислів «Обери свою 
професію», в яких взяли участь 12 ПТУ. На навчальний 2016-2017 
рік у ПТУ міста прийнято на ковальську спеціальність 115 учнів, в 
Університет – 42 студенти 
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Результати практики: 
 
  Заохочено розвиток підприємництва у сфері культури;  
 Збільшено державні і приватні інвестиції в ковальське ремесло; 
 Посилено потенціал і показність асоціації ковалів;  
 Покращено умови роботи ковалів і їх статус став краще визнаватися; 
 Покращено здатність до навчання й професіоналізації в культурному секторі; 
 Посилено навички і компетенції у створенні, виробництві, продажі та управлінні ковальських 

товарів та послуг;  
 Здійснення заходи із сприяння  кількості та доступу до ринку місцевих / регіональних культурних 

товарів та послуг, створено Інтернет магазин; 
 Збільшено внесок в культурний сектор на місцевому та національному рівні та економічне 

зростання. Так за рахунок підприємств малого бізнесу в т.ч. і від тих, які працюють в культурному 
секторі за 11 м.2016 року в міський бюджет від єдиного податку надійшло коштів на 50 % 
більше, ніж за аналогічний період у 2015 році; 
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Результати практики: 
 Збільшено число туристів у 2016 році  завдяки Бастіону, фестивалю «Свято 

ковалів, ярмарків тощо на 60% у порівнянні з аналогічним період в 2015 
році; 

 Розширено діяльність у сфері культури і збільшено доходи для працівників 
культури; 

 Створено 50 робочих місць в культурному секторі;  

 Створено постійну діючу  виставку ковальських виробів;  

 Створено 27 нових СПД в культурному секторі;  

 Заохочено молодь до народного ремесла. 
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Кількісні показники: 
Індикатор Очікуваний показник Фактичний показник 

Кількість майстер-класів  24 24 

Кількість учасників майстер-класів 300 осіб 312 

Проведення  навчань  4 4 

Кількість учасників навчань 60 75 

Постійно діюча виставка ковальського мистецтва  1 1 

Кількість відвідувачів виставки 30000 30000 

Організація  торгових закладів 4 4 

Розробка он-лайн магазину 1 1 

Кількість відвідувачів он-лайн магазину  1000 осіб на рік 1013 

Участь ковалів у місцевих, регіональних та міжнародних виставках, конкурсах, 
конференціях  

10 заходів на рік 11 

Кількість нових МСП  5 27 

Створення нових робочих місць 50 50 

Кількість дітей, які беруть участь у факультативах, оглядових візитів  120 осіб 120 осіб 

Кількість учасників літніх шкіл 60 осіб 90 осіб 

Кількість учасників форуму  60 осіб 60 осіб 

Кількість учасників прес конференції  20 учасників 40 учасників 

24 



Кількісні показники: 
Індикатор Очікуваний показник Фактичний показник 

Кількість фестивалів «Свято ковалів»  3 події 3 події 
Кількість учасників фестивалів  300 осіб 531 особа 

Кількість учасників круглого столу 180 осіб 225 осіб 

Кількість мешканців  і туристів, які будуть відвідувати фестивалі  30 000 осіб 36 000 осіб 

Кількість членів дорадчого комітету - 19 

Кількість конкурсів серед молодіжних ковалів 3 3 

Кількість учасників конкурсу 45 осіб 156 осіб 

Кількість людей, які будуть представляти проект на міжнародних подіях 2 особи 2 особи 

Кількість залученої молоді  3000 осіб 30000 осіб 

Кількість партнерів залучених з приватного сектору  4 4 

Збільшення обсягів промислового виробництва  на 3% На 145% 

Збільшення доходу бюджету  на 5% На 140% 

Збільшення кількості туристів  на 20% На 160% 

Кількість проданих ковальських продуктів  1000 на рік 1008 на рік 
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Висновки, здобуті з практики: 
 
 Отримано цінний досвід плідної довготривалої співпраці виконавчого комітету та 

громадських організацій, освітніх закладів, ЗМІ, міського центру зайнятості, міського 
центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання та багатьох інших організацій..  

 Підтримуються і надалі проведення фестивалю "Свято ковалів", круглих столів, літня 
школа народних ремесел, конкурси серед молодих ковалів. 

 Діє Дорадчий комітет з питань збереження та розвитку народних промислів та ремесел 
при міському голові. 

 Міські ярмарки проводяться в придбаних дерев'яних будиночках, а майстер – класи – в 
стаціонарному робочому ковальському місці. 

 Фінансово підтримується діяльність Бізнес-інкубатора. 
 Оновлюється он-лайн магазин про місцеві товари та виробників. 
 Учні ВПУ №21 мають змогу навчатися техніці лазерної різки металу. 
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Придатність практики для впровадження в інших 
громадах: 
 

Даний досвід можна застосовувати в інших громадах, які мають на 
меті відновити місцеві промисли, культурні традиції та покращити 
туристичну привабливість, стимулювати економічну активність свого 
регіону. Досягнуті результати можна використати при впровадженні 
різноманітних проектів, стратегічних планів тощо.  
Варто зазначити, що дана практика була поширена та 
використовується у містах, що входять до «Кола ковальських міст 
Європи» (Ring of European Citiesof Iron Works). 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

 

Богдан Білик 
Заступник міського голови, автор проекту 

 
Контакти: тел. +380342784110,  e-mail: bilyk@mvk.if.ua 
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