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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В останні три десятиліття взаємозв'язок між куль-

турою, територією, розвитком та його економічний
ефект на локальному рівні був об'єктом підвищеної ува-
ги серед науковців. Разом з тим, твердження про те, що
культура та творчість можуть бути важелями суттєво-
го впливу для економічного зростання певної території,
дедалі частіше наводяться як основні серед багатьох
прикладів територіального управління в усьому світі
(Монтанарі [1], Мастерд [2]). Поняття творчого (смарт)
міста домінувало у численних дискусіях, насамперед в
англо-американських країнах (Скотт [3—6]; Лендрі [7;
8], Холл [9], Майлз [10]), в той час як термінологія куль-
турних або творчих кластерів сформувалася і отримала
подальший розвиток переважно в континентальній
Європі (Сантагата [11—14], Маскелл та Лоренсен [15],
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Ван Хоер [16], Ле Блан [17]). З часом воно стало ключо-
вим елементом багатьох національних, регіональних та
міських стратегій розвитку. Варто зазначити, що роз-
роблення політик у галузі культури як в Україні, так і
за її межами, формувалось на політичному (макро) рівні,
практично ігноруючи динаміку культурних процесів на
мікрорівні. Тобто визначалися цілі, напрями розвитку,
оминаючи увагою дослідження шляхів, якими вони мо-
жуть бути досягнені, не беручи до уваги на те, що у кож-
ному окремому контексті поняття культури, творчості
та інновацій набували нових значень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета полягає в системному дослідженні особливо-

стей розвитку арт ринку України в процесі її економіч-
ної конвергенції з ЄС та переваг, що випливають з
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огляду на створення з ним економічної асоціації. З ме-
тою визначення вектору та особливостей розвитку куль-
турного підприємництва на території України варто роз-
глянути та проаналізувати найбільш значущі складові
трансформації арт ринку. Задля досягнення мети варто
виявити інституційні передумови розвитку арт ринку в
Україні, характер та модель інтеграційного співробіт-
ництва з ЄС, причини та наслідки динамізації культур-
ного ринку держав.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інституційні передумови розвитку арт ринку в Ук-

раїні. Одним із головних пріоритетів державної політи-
ки конвергенції України та ЄС є сприяння інтеграції
нашої держави в європейський та світовий культурний
простір, зокрема, як зазначено в Коаліційній угоді ук-
раїнського парламенту[18], сприяти просуванню украї-
нського національного культурного продукту на євро-
пейському і світовому культурному просторі, співпра-
цюючи з міжнародними організації. Такі пріоритети
були визначені також у Законі України "Про культуру"
(Розділ 1. Основні положення, стаття 3: "пропагування
української національної культури у всій її різноманіт-
ності за кордоном та світового культурного надбання в
Україні". Розділ 8, Міжнародні культурні відносини,
Стаття 33) [19] "Держава сприяє міжнародному куль-
турному обміну, співробітництву закладів культури,
професійних творчих працівників, працівників культу-
ри України із зарубіжними партнерами".

Довгострокова стратегія розвитку української куль-
тури визначає її стратегічну ціль: "розвиток міжнарод-
ної діяльності та популяризація української культури —
міжнародне співробітництво у сфері культури, що є
важливим фактором розвитку міжнародного партнер-
ства" [20]. У Державному бюджеті 2018 року передба-
чено створення Українського інституту для всебічного
представлення України за кордоном. Інститут буде
підпорядковано Міністерству закордонних справ, але
водночас залишатиметься незалежним у визначенні
змісту своєї діяльності. Як визначено Статутом Інсти-
туту, це буде "державне підприємство, яке створює
організаційні, адміністративні та інші умови для просу-
вання закордоном України, сприяння розвитку міжна-
родного співробітництва у сфері культурі та інтеграції
української культури у світове культурне середовище"
[21]. Для досягнення цієї мети використовуються різні
інструменти: участь у міжнародних фестивалях, вистав-
ках, семінарах, арт-тури, дні та роки культури тощо. У
2015—2017 роках спільно з міністерствами Литви, Грузії,
Азербайджану та Естонії були організовані тренінги з
управління культурою та культурною спадщиною.

Варто зазначити, що велике значення має міжнарод-
на інституціоналізація культурних процесів. Україна є
членом таких міжнародних організацій, як Рада Євро-
пи, ЮНЕСКО (див. нижче), Організація Чорноморсь-
кого економічного співробітництва, ГУАМ та ОБСЄ.
Також наша держава бере участь у різних міжнародних
програмах та проектах на офіційному рівні. Наприклад,
COMUS (2014—2017), Східне Партнерство (Програма
Культури та Творчості), Креативна Європа, Еразмус. 13
вересня 2013 року набув чинності Закон України про
ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про
цінність культурної спадщини для суспільства (Конвен-
ція Фаро). На наднаціональному рівні існує лише 3 не-
ратифіковані документи, пов'язані з культурою: Кон-
венція UNIDROIT (Міжнародний інститут уніфікації
приватного права) про викрадені або незаконно виве-
зені культурні об'єкти, Брюссельська конвенція, що сто-
сується розподілу переданих супутникових сигналів, які
містять телевізійні програми, та факультативний про-
токол до Міжнародного пакту про Економічні, соціальні
та культурні права. Угода про культурне співробітниц-
тво діє з Бразилією (діє з 2013 р.), Вірменією (з 2000 р.),
Іспанією (1997 р.), Італією (1997 р.), Китаєм (2013 р.),

Литвою (2001 р.), Латвією (2002 р.) та Фінляндією (2003 р.).
Загалом, до 2015 року було укладено 59 двосторонніх
угод, а 2017 році були укладені угоди з Естонією, Біло-
руссю та Республікою Корея. Міністерство культури
бере участь у 30 двосторонніх міжурядових комітетах
та є координатором ряду міжнародних комісій та підко-
мітетів у сфері співробітництва між Україною та Китаєм,
Польщею, Німеччиною, Румунією, Словаччиною. На 11-му
Міжурядовому комітеті ЮНЕСКО з охорони нематер-
іальної культурної спадщини, що відбувся 28 листопа-
да — 2 грудня 2016 р. в Аддіс-Абебі Україна представи-
ла свій періодичний звіт про виконання Конвенції
ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спад-
щини. Звіт сприяє розробці загальних та міждисциплі-
нарних підходів до елементів спільної нематеріальної
культурної спадщини української, кримськотатарської
та караїмської культури з країнами Литви, Польщі, Ру-
мунії та Білорусі. Будуть організовані спільні заходи
(семінари, конференції), в яких вивчається і пропагуєть-
ся елементи української нематеріальної культурної
спадщини у співпраці з українською діаспорою в Італії,
Португалії, Канаді та США.

В останні роки відповідальність за міжнародне куль-
турне співробітництво була розподілена на централь-
ному рівні головним чином між наступними установа-
ми: Міністерством культури (культурні організації та
заходи, мистецтво та культурна освіта, обміни, спадщи-
на, діаспора, меншини, культурні цінності, міжнародна
співпраця та міжкультурний діалог); Міністерством за-
кордонних справ (промоція та міжнародні зв'язки; ко-
ординація міжнародних багатосторонніх програм; Ук-
раїнський інститут); Державним комітетом з питань
інформаційної політики, телебачення та радіомовлен-
ня (медіа, телебачення, реклама); Міністерством освіти
і науки, молоді та спорту (студентська культура та ос-
віта, молодіжна культура, міжкультурний діалог,
спорт); та Міністерством інформації (політика комуні-
кації, інформаційна безпека). Міністерством регіональ-
ного розвитку будівництва та житлово-комунального
господарства України має повноваження розвивати
міжнародне культурне співробітництво на регіонально-
му рівні, особливо в галузі культурної економіки та
культурної спадщини. Водночас регіональні або місцеві
органи влади можуть розвивати міжнародну співпрацю
самостійно або за підтримки центральних державних ус-
танов, наприклад, організація художніх турів, фести-
валів, конференцій тощо. Протягом 2016—2017 років
Міністерство закордонних справ, Дипломатична акаде-
мія України та Київське представництво Інституту Кен-
нана провели три форуми з питань культурної дипло-
матії, в яких взяли участь різні зацікавлені сторони з
місцевих та національна культура та організації грома-
дянського суспільства до закордонних та міжнародних
установ та фондів, взяла участь у обговоренні різних
аспектів, викликів та методів культурної дипломатії в
сучасних умовах [22]. Фонд гуманітарного розвитку
України спільно з Київським офісом Інституту Кенна-
на та Інститутом соціальних та економічних досліджень
(ІСЕР), неурядовим аналітичним центром, представив
ініціативу "Дипломатичний сніданок".

Інтеграційна модель співробітництва з ЄС. Міжна-
родні культурні установи та інститути відіграють дуже
важливу роль в Україні, розвиваючи культурний діалог
та підтримуючи українських митців за допомогою
різних проектів. Крім творчих заходів (наприклад, кон-
цертів, виставок, майстер-класів, тижнів кіно), Бри-
танська Рада, Інститут Ґете, Шведський інститут, Фран-
цузький інститут, Європейський культурний фонд та
Польський інститут підтримують курси з менеджменту
мовної, освітньої та культурної діяльності та мистецт-
ва, організовують культурні події та конференції, на-
вчальні поїздки та обміни.

У 2013 році Шведський інститут підтримував кілька
ініціатив в Україні, пов'язаних із традиційним та сучас-
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ним мистецтвом, а також вдосконалення культурного
врядування та розвитку міжкультурного діалогу. На-
приклад, один з проектів був ініційований Центром роз-
витку "Демократія через культуру", міськими радами
Луцька та Павлограда (Україна) та муніципалітетом
Боткірка (Швеція) під назвою "Розбиття стереотипів" і
був спрямований на відкриття та збір існуючих тради-
ційних стереотипних образів та сприйняття в українсь-
ких та шведських спільнотах, які можуть бути виражені
далі за допомогою мистецтва.

Активним ініціатором культурного та освітнього
життя українського суспільства є Британська Рада в
Україні, яка розпочала програму "Креативне підприєм-
ство Україна" у 2015 році і за два роки вони провели
8 тренінгів для 179 молодих підприємців у 6 містах краї-
ни. Учасники є представниками бізнесу чи стартапів у
таких галузях: видавництво, дизайн, мода, архітектура,
образотворче мистецтво, музика, театр, хореографія,
фільми, радіо та телебачення, фотозйомка, відеоігри,
цифрові медіа, менеджмент фестивалів, творчі центри,
IT-рішення для культурних/творчих ініціатив, ремесел
та ін. Підтримка розвитку креативної економіки Украї-
ни була однією з ключових цілей програми. Програма
"Креативне підприємство Україна" була розроблена для
підприємців на самому початку їх ділової кар'єри: ре-
комендовано, щоб учасники були підприємцями з до-
свідом роботи не більше двох років, або людьми, які пе-
ребувають на стадії розроблення моделі підприємницт-
ва, з креативною ідеєю, яку вони хочуть перетворити
на певний вид бізнесу.

У 2016 році у Центрі розвитку "Демократія через
культуру" був створений Український центр EFFE
(Європа для фестивалів, фестивалі для Європи). Проект
EFFE був запущений у 2014 році за підтримки Євро-
пейського парламенту та Європейської Комісії. Метою
його створення є подальше поглиблення зв'язків співто-
вариства EFFE шляхом поновлення існуючих або вста-
новлення нових партнерських відносин з центрами EFFE
у кожній з 28 країн-членів ЄС та додатково у Норвегії,
Ісландії, Сербії, Албанії, Боснії і Герцоговині, Чорно-
горії, Македонії, Грузії, Молдови, Україні та Ізраїлі
(країни, що беруть участь у програмі ЄС "Креатив Євро-
па"). У 2017 році три українські фестивалі отримали ста-
тус EFFE Label 2017—2018 в категорії "чудові фестивалі"
в Європі: "ГогольFEST" (Київ), "Фейн Місто" (Тер-
нопіль) та "Яворів весело". Протягом останніх десяти
років "Гогольфест" став головним осередком сучасних
та експериментальних мистецтв у Києві і включає в себе
або готовий включати майже будь-який жанр творчості,
що виходить за межі звичних форм, від цирку до рок-
музики, від вуличного театру до мистецтва перфомансів.
Проте вплив Гогольфеста виявляється не лише як захід
на вулицях Києва, а й у тому, що він забезпечив простір
для експериментальної роботи поза старими державни-
ми структурами.

Офіс програми "Креативна Європа", що була запо-
чаткована Європейською комісією у 2014 році, в Україні
почав діяти у 2015 році після проведення конкурсу на
посаду керівника, організованого Міністерством куль-
тури України. Протягом 2016—2017 рр. українське
представництво фінансувалося від міністерства та
інформувало про програму та можливості грантів шля-
хом численних зустрічей та семінарів в різних містах.

У 2015 році Рада Європи поширила проект "Місто-
будівні стратегії у історичних містах" (COMUS) в Ук-
раїні, а також в інших країнах Східного партнерства:
Вірменії, Грузії, Молдові та Білорусі. COMUS було ре-
алізовано в рамках програми Східного партнерства для
вивчення та тестування інноваційних моделей плануван-
ня для малих та середніх історичних міст, здатних підви-
щити якість життя та забезпечити стійкий соціальний
та економічний розвиток У проекті України було пред-
ставлено три пілотні міста (найбільше число серед інших
країн): Луцьк, Жовква та Прилуки. Проект реалізова-

но у партнерстві з організацією "Міста світової спад-
щини".

Проект ЄС CHOISE (Культурна спадщина: можли-
вості для покращення якості життя) [23] — розроблено
та впроваджено впродовж 2015—2017 років у чотирьох
країнах Східного партнерства: Вірменії, Білорусі, Мол-
дові та Україні. Він спрямований на посилення ролі гро-
мадянського суспільства та розбудову його можливос-
тей для розвитку умов життя, сприятливих для збага-
чення спадщини.

Програма Східного партнерства "Культура і креа-
тивність" стала важливим інструментом розвитку куль-
турної та творчої індустрії в Україні. В рамках програ-
ми було реалізовано низку проектів та ініціатив, вклю-
чаючи проект "ЮНЕСКО. Індикатори впливу культури
на розвиток", що визначає взаємозв'язок між культу-
рою та загальним розвитком економіки та суспільства.

Програма "Індикатори впливу культури на розви-
ток" передбачає аналіз 7 ключових сфер культури та
розвитку на базі оцінки 22 основних індикаторів та
відповідає потребам та реаліям країн із низьким та се-
реднім рівнем доходів. Структурно, сферами досліджен-
ня стали наступні: економіка, освіта, управління, рівень
суспільної участі, гендерна рівність, комунікація, куль-
турна спадщина.

Динамізація арт ринку України. Оцінюючи секто-
ральну архітектуру культурного комплексу України та
його готовності сприймати європейський трансфер креа-
тивних продуктів надзвичайно важливим, на нашу дум-
ку, є оцінювання потенціалу нашої держави. З огляду
на це, було б доцільно проаналізувати індикатори роз-
витку культурного комплексу України, використовую-
чи цю методологію аналізу, та порівняти їх з відповід-
ними середньоєвропейськими. Водночас, варто заува-
жити, що статистичні дані Європейського Союзу та Ук-
раїни збираються за дещо різними методологічними
підходами, які переважно відмінні в частині класифіка-
торів економічної діяльності, деталізації інформації, що
є наявною в публічному просторі.

Опрацювання економічних показників передбачає
аналіз наступних індикаторів, що виражені як частки:
культурного підприємництва у структурі ВВП, зайня-
тих у сфері культури від загального числа працюючого
населення, витрат домогосподарств на товари та послу-
ги арт-сектору у загальних споживчих витратах.

Як випливає з рисунку 1, внесок українського куль-
турного сектору у ВВП 2016 р. становить як мінімум
3,95%. Це майже вдвічі менше аналогічних показників
Європейського Союзу і значно менше, ніж показник
сільськогосподарського сектору, лісового господарства
та рибного господарства (13,59 %), питома вага яких
рідко перевищує в країнах ЄС 6%, проте близькими за
внеском є такі сфери господарювання як добувна про-
мисловість — 4,26%, постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря — 4,15% та операції з
нерухомим майном — 4,14. Найпоширенішими видами
серед основних сфер культурної діяльності були архі-
тектурна та інженерна діяльність та пов'язане з ними
технічне консультування (15,5%), реклама (13,1 %), те-
левізійна діяльність зі створення програм та мовлення
(6,8 %). При цьому частка основних видів культурної
діяльності складає 44%, допоміжних відповідно — 56%:
бездротові телекомунікації (26,3%), дротова телекому-
нікаційна діяльність (11,9%), виробництво споживаць-
кої електроніки (6,1%), друк (4,9%), роздрібна торгівля
аудіо-та відеообладнанням у спеціалізованих магазинах
(4,7%), інші види діяльності (2,1%). Аналізуючи динамі-
ку показників, спостерігаємо точку екстремуму, що при-
падає на 2014 рік, який був багатим на події, що нега-
тивно вплинули на розвиток країни в цілому. Попри
втрату частини території і військові дії, що точаться на
території України, спад частки доданої вартості, яку
продукують підприємства культурного сектору у галу-
зевій структурі ВВП, склав лише 0,1%, що свідчить про
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зростаючу роль та вагу цього сектору в розвитку гос-
подарства загалом.

Співвідношення робочих місць у сфері культури по-
рівняно із загальною кількістю працевлаштованого на-
селення в Україні станом на кінець 2016 року за даними
Державної служби статистики України складає 2,93%.
Порівняно з країнами Європейського Союзу, цей показ-
ник є значно меншим, проте враховуючу показник, що
був проаналізований вище, можемо стверджувати, що
співвідношення числа зайнятих осіб до частки доданої
вартості, яку вони генерують, є ідентичною. Щодо ди-
наміки можна зауважити, що український тренд до зро-
стання є аналогічним європейському, хоча й цей показ-
ник не демонструє високих темпів зростання.

В Україні культурне підприємництво дозволяє ство-
рювати додаткові робочі місця, генерує прибуток та
матеріально забезпечує тих, хто працевлаштований на
цих посадах на достатньо високому рівні. Наприклад, у
галузі комп'ютерного програмування задіяні близько
102 тисяч осіб (2016 рік, Державна служба статистики
України). Водночас внесок культурного сектору в пра-
цевлаштування громадян є недооціненим через те, що
робочі місця у деяких видах культурної діяльності або
закладах, які безпосередньо не пов'язані із культурою,
хоча мають з нею потужний зв'язок, як, наприклад, го-
тельно-ресторанний бізнес, домінуюча частина закладів

якого розташована в місцях культурної спадщини або
поблизу них, не беруться до уваги.

 В Україні 1,4% кінцевих споживчих витрат домогос-
подарств складають культурні товари та послуги. Вит-
рати, пов'язані з галузями безпосередньо культури,
склали 54,17%, водночас як дотичні галузі становлять
45,83%. Основні витрати українських споживачів на то-
вари та послуги культурного сектору можна визначити
як: культурні послуги — 37,95% загальних витрат на
культуру; обладнання для обробки інформації —
21,11%; обладнання для прийняття, запису та відтворен-
ня звуку та зображень — 20,83%; ювелірні вироби, го-
динники настільні та наручні — 7,74%; книги — 5,28%.

У процесі проведення комплексного аналізу зазна-
чених вище показників частки культурного виробницт-
ва у структурі ВВП та частки витрат на культуру у за-
гальній структурі споживчих витрат, які складали у 2016
році 3,95% та 1,4% відповідно, можна зробити висно-
вок, що Україна є чистим експортером культурних то-
варів та послуг. Тим не менше, дані таблиці 2 засвідчу-
ють, що цей висновок є хибним в умовах реалій украї-
нського ринку.

Наведені в таблиці диспропорції переконливо до-
водять, що цінність українських культурних товарів та
послуг не є економічно обгрунтованою, не беручи до
уваги факт наявності великої кількості неприбуткових

Рис. 1. Частка підприємництва у сфері культури у секторальній структурі ВВП

Джерело: складено автором за даними [24; 25].

Країна/ЄС 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 2,72 2,72 2,80 2,92 2,93 

Європейський 

Союз - 28 

4,61 4,57 4,63 4,75 4,77 

Таблиця 1. Питома вага зайнятих у сфері культури за роками, %

Джерело: складено автором за даними [24; 25].

Рис. 2. Частка витрат домогосподарств на культурні потреби
у загальних сукупних витратах в України та ЄС у 2010—2016рр., %

Джерело: складено автором за даними [24; 25].
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закладів, адже вартість квитків до музеїв, театрів, гро-
мадських бібліотек є досить символічною. Водночас
варто зауважити, що велика кількість публічних куль-
турних заходів, які постійно проводяться в Україні і є
безкоштовними для глядачів ніде не фіксуються у
вітчизняній статистиці, а відтак створюють хибну кар-
тину функціонування культурного комплексу Украї-
ни та його відставання від країн ЄС. Варто пам'ятати,
що певні типи культурних товарів, як, наприклад, ди-
зайн та реклама, не фінансуються безпосередньо до-
машніми господарствами і віддзеркалюють хіба що
тіньові відносини в суспільстві, проявами яких є аут-
сорсинг та пітчинг.

Для визначення домінантного товару групи товарів
варто розглянути структуру та динаміку змін експорту
та імпорту культурних товарів та послуг. Дані рисун-
ка 3 свідчать, що найактивніше рух товарів та послуг у
секторі культурного виробництва відбувається в галузі
дизайну, яка охоплює архітектуру, моду, торгівлю ви-
робами зі скла, товари та послуги оздоблення інтер'єрів,
ювелірні вироби та іграшки. З огляду на структуру, мож-
на зробити висновок про те, що має місце умовний обмін
однотипних експортних і імпортних груп товарів, тоб-
то зростання імпорту товарів та послуг певного виду
призводить до збільшення обсягів експорту продукції з
тієї ж категорії і навпаки. Цей факт є яскравою ілюст-
рацією важливості трансферту креативних ідей, що зу-
мовлюють розвиток як вузькоспеціалізованого вироб-
ництва, так і економіки в цілому. Загальний тренд при-
швидшення зростання обсягів експорту та заповільнен-
ня імпорту відбувався до 2013 року, багато в чому за ра-
хунок зниження показників торгівлі у галузі моди. Як
зазначалося раніше, аналіз будь-яких економічних інди-
каторів періоду після 2014 року є надзвичайно склад-
ним в зв'язку з низкою геополітичних факторів, але по-
мітним є врівноваження сальдо торгівельного балансу
у секторі культури. В Україні є 2 адміністративні оди-

ниці, тимчасово окуповані та анексовані, а також 2 оди-
ниці, частково визначені зоною АТО, де відбувається
військовий конфлікт. У зв'язку з цим, аналізу можуть
піддаватися дані з частини території, а отже, їх по-
рівняння з ранніми періодами не є доцільним.

ВИСНОВКИ
Індикативний аналіз сучасного арт-ринку України

переконливо довів його високу динамічність, сектораль-
ну диференціацію та системну зіставність з аналогічним
ринком Європейського Союзу.

Арт ринок України сформувався під впливом по-
страдянської моделі споживання культурних благ та
неефективної системи регулювання, що зумовило
відсталість від креативного тренду багатьох пост-
індустріальних країн, яка сформувалася в зв'язку з
архаїчною структурою культурного комплексу, руй-
нацією, насамперед в сільській місцевості, наявної
інфраструктури, залишковим принципом фінансу-
вання.

Роль культурного сектору в умовах комплексної
конвергенції ринків України та ЄС постійно зростає,
адже його розвиток є не лише дієвим інструментом по-
долання комплексних структурних проблем вітчизня-
ної економіки, але й запорукою збереження незалеж-
ності та суверенітету країни.
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