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АНОТАЦІЯ 

Пархоменко І.І. Теоретичні концепції сучасної економіки культури: 

філософсько-культурологічний аналіз. Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури (філософські науки). Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України, Київ, 2017. 

В дисертації запропоновано типологію теоретичних концепцій сучасної 

економіки культури, що обґрунтовують економічний статус сфери культурного 

виробництва відповідно до західноєвропейської наукової традиції ХХ ст. щодо 

розуміння культури: 1) культурфілософські (Т.Адорно, Ж.Бодріяр, П.Бурдьє, 

М.Хоркхаймер, С.Леш, С.Ларі, Д.Уррі); 2) культурно-індустріальні (Р.Вільямс, 

Н.Гарнем, Б.Мьєж, П.Л.Сакко); 3) економіко-управлінські (В.Баумоль, В.Боуен, 

М.Блауг, В.Гінзбург, А.Кламер, А.Скот, Д.Тросбі, Б.Фрей, Д.Хезмондалш). В 

розглянутих теоретичних концепціях науковці розуміють «економіку культури» 1) 

як наукову дисципліну в системі економічних наук щодо виробництва, 

розповсюдження та споживання культурних товарів та послуг (economics of culture); 

2) в якості філософсько-культурологічного підходу для дослідження сучасних 

процесів функціонування суспільства в категоріях «виробництва» і «споживання» з 

метою вивчення та аналізу превалювання частки культурного виробництва в 

структурі суспільного в умовах демократизації і провадження капіталістичного 

способу виробництва (economy of culture). Задля здійснення типології економіку 

культури визначено як напрям міждисциплінарних досліджень економічного 

статусу сфери культурного виробництва; уточнено поняття, які формують новітній 

дискурс економіки культури: «індустріалізація в сфері культури», «культурна 

цінність», «культурний капітал», «культурні та креативні індустрії». Сферу 

культури досліджено в її прагматичному та інструментальному означенні як галузь 

виробництва та інструмент сприяння сталому розвитку суспільства відповідно до 
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сучасних наукових розробок західноєвропейських вчених та згідно урядово-

існтитуційних практик управління в сфері культури в країнах Європейського Союзу 

та Великобританії. 

В дисертації проаналізовано економічний статус культури в її прагматичному 

та інструментальному означенні, яке прослідковується в історії становлення таких її 

інституалізованих форм як: університети, інституції збереження культурної 

спадщини та медіа індустрії, що в добу Модерну в умовах інтенсифікації процесів 

індустріалізації та комодифікації в сфері культури поступово починають 

функціонувати в якості культурних індустрій. Функціонування сфери культурного 

виробництва як економічної реальності в умовах інформаційного суспільства ХХІ 

ст. є наслідком процесу індустріалізації в сфері культури, який включає: 1) 

масштабне накопичення та трансляцію знань як інформації і технологій в якості 

культурних активів, що акумулюють і розповсюджують університети; 2) творення 

публічного простору завдяки культурному виробництву перших медіа, що 

формують особливий тип комунікації «медійна публічність»; 3) акумуляція 

культурних цінностей в часово-просторовому відношенні інституціями культурної 

спадщини як індустріальних ресурсів, формування стійкого запасу культурних 

цінностей, що утворюють культурний капітал матеріальних і нематеріальних 

надбань людства як основу функціонування інших індустрій, зокрема туризму. 

Специфіка культурного виробництва сучасних інституалізованих форм культури в 

якості культурних індустрій є творення спільного блага поряд з суто 

індивідуальними та колективними. Культурні продукти, що створюють колективні 

(суспільні) та спільне благо є ресурсами функціонування сучасного інформаційного 

суспільства.  

В практичній площині вивчено принципи та засади сучасної європейської 

гуманітарної політики в сфері культури, що в конкретних урядово-інституційних 

практиках об’єктивують економічний статус культури в її прагматичному та 

інструментальному значення як галузі виробництва та інструмента сприяння 

економічному, соціальному та культурному розвитку суспільства. Досліджено 

урядовий досвід Великобританії у впровадженні «креативної економіки» як 
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сучасного проекту реалізації культурного виробництва та проаналізовано ступінь 

готовності української держави до втілення такого проекту. 

Ключові слова: культурне виробництво, економіка культури, культурна 

цінність, індустріалізація в сфері культури, культурний капітал, культурні індустрії, 

політика креативних і культурних індустрій. 

 

ABSTRACT 

Parkhomenko I. Theoretical concepts of the modern cultural economy: 

philosophical and cultural research. – On the right of manuscript. 

Dissertation for the Candidate degree of Philosophy in specialization 26.00.01 – 

Theory and History of Culture (philosophical sciences). Taras Shevchenko National 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The thesis proposes theoretical concepts typology of the modern cultural economy, 

which proves the existence of economic relations in the field of culture according to the 

Western European scientific tradition XX century: 1) cultural and philosophical 

(T.W.Adorno, J. Baudrillard, P.Bourdieu, M.Horkheimer, S.Lash, C.Lury, J.Urry); 2) 

cultural industries approach (R.Williams, B.Miege, N.Garhnam, P.L.Sacco); 3) economic 

and managerial (W.J.Baumol, W.G.Bowen, M.Blaug, V.A.Ginsburg, D.Hesmondhalgh, 

A.Klamer, B.Miege, A.J.Scott, D.Throsby, B.S.Frey). According to these modern 

theoretical concepts, culture is the sphere of production and consumption of goods and 

services; it is functioning as a resource for economic, social and cultural development.  

This understanding of culture is the basis of the current policy of cultural and creative 

industries in the European Union and the United Kingdom. Cultural production is an 

interdisciplinary object of study, since the cultural good has its own peculiarity: its cultural 

value determines economic value. The thesis analyzes production in the field of culture 

and, at first, determines economy of culture as a scientific approach for understanding the 

functioning of the modern society in the categories of production and consumption; 

secondly, economics of culture is a scientific discipline in the field of economics.  
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Theoretical and methodological basis of the study were interdisciplinary scientific 

approaches to the understanding of culture as a sphere of production and consumption. For 

that reason were organized and systematized approaches to the understanding of culture as 

an economic reality in scientific discourse: 1) critical theory of T.W.Adorno, W.Benjamin 

and M.Horkheimer and the concept of «cultural industry»; 2) the interaction of cultural 

and power institutions in the processes of democratization of society and industrialization 

of culture (R.Williams, N.Garhnam, P.L.Sacco); 3) culture as a set of cultural industries, 

which form cultural capital  (P.Bourdieu, D.Hesmondhalgh, B.Miege, D.Throsby); 4) the 

functioning of modern society as global culture industry in theory of S.Lash and C.Lury; 

5) cultural economics theory (W.J.Baumol, W.G.Bowen, M.Blaug, V.A.Ginsburg, 

A.J.Scott, D.Throsby, B.S.Frey). 

During the study was elaborated such concepts as cultural value, cultural capital, 

cultural industries, industrialization of culture. The thesis presented modern 

interdisciplinary scientific (B.Miege, D.Throsby and A.Flier) and institutional (for 

example, Britain political model) approaches to the models of the cultural and creative 

industries. In result it was substantiated the presence of universities in the model of the 

cultural and creative industries. In conditions of public access to education after XIX 

century the university as cultural industry accumulates knowledges as assets, creates 

preconditions for «knowledge market», which today determines the activities in the 

markets of goods and services, its sign value (according to the cultural and philosophical 

concepts of cultural economy). 

In order to approve the typology of the theoretical concepts of the modern cultural 

economy were studied features of the production which produced by the cultural industries 

in historical and cultural perspective: university, heritage- and media industry. It could be 

conclude from this survey, that at first in scientific field we think them as cultural and 

social institutions but in the information society such institutions becomes industries. The 

main specific characteristic of the cultural industries is the nature of output produced, it 

produces both public and private good that benefits in economic, social and cultural 

aspects for the sustainable development of regions, cities and states.  
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The thesis studied international experience of implementation the creative economy 

in EU and UK, whose basis are scientific innovations and cultural production. It was 

examined coherent EU policy for cultural and creative industries, its regional development 

benefit. It was analyzed UK political and legal experience for the implementation of 

creative economy. To sum up, made projections about the effectiveness of policy 

implementation for creative and cultural industries in Ukraine. The main Ukrainian 

problems are the low level of the quality of strategic planning for the state, scientific and 

cultural development at the level of legislative and executive authorities; poor 

communication between social activists, cultural organizations and government; the 

absence of cultural and educational work among the population about the benefits of 

creative economy. 

Keywords: cultural production, cultural economy, industrialization of culture, 

cultural value, cultural capital, cultural industries, policy for cultural and creative 

industries.  
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Cуспільство ХХІ ст. характеризується 

превалюванням частки духовного виробництва над матеріальним в структурі 

суспільного виробництва, що ініціювало пошуки нових підходів до розуміння 

сучасних соціальних процесів. Особливо це є актуальним для українського 

наукового дискурсу та урядово-інституційних практик, які намагаються 

адаптуватися до новітніх суспільних реалій в умовах обрання Україною 

євроінтеграційного вектору розвитку. Східноєвропейська наукова традиція 

радянського періоду (зокрема і українська) розуміла культуру в якості механізму 

постійної ретрансляції ідеологічних норм та цінностей, які продукували базові 

інститути духовного виробництва (М.Каган, Л.Коган, Е.Маркарян, Л.Губерський, 

В.Табачковський, В.Толстих, Н.Чавчавадзе, В.Шинкарук). Тому, сфера виробництва 

культури, представлена цими інститутами, функціонувала в рамках надбудови, 

будучи детермінованою способом матеріального виробництва і орієнтована на 

духовне споживання.  

Тоді як західноєвропейська наукова традиція щодо розуміння культури вже з 

60х рр. ХХ ст. поступово набуває прагматичного і інструментального означення як 

галузі виробництва та інструменту економічних, соціальних і культурних 

суспільних перетворень (В.Баумоль, В.Боуен, М.Блауг, Н.Гарнем, В.Гінзбург, 

Б.Мьєж, Д.Тросбі, Р.Тьюз, П.Л.Сакко, Б.Фрей). Ця тенденція має своє відображення 

в національних формах культурної політики, а також в конкретних нормативно-

правових актах в світовому форматі, як то у діяльності ЮНЕСКО і ЄС. Сфера 

виробництва культури представлена конкретними інституціями різних форм 

власності, що в умовах розвитку і впровадження технологій, передусім медіа, 

здійснюють інтенсивне виробництва культурних продуктів, які за своєю природою у 

більшості є інформаційними. Отже, сучасна сфера культури як галузь виробництва 

пронизана економічними відносинами з приводу виробництва, розповсюдження та 

споживання культурних продуктів (товарів та послуг), ціннісна складова яких 

обґрунтовує міждисциплінарний підхід у їх дослідженні, зокрема і застосування 

культурологічних теоретико-методологічних підходів. В умовах зростання частки 
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виробництва культурних товарів і послуг в світі (Великобританія, Китай, країни ЄС, 

США, Японія) та перетворення сфери культури в галузь національних економік й 

означення культури в якості одного з пріоритетних напрямів розвитку в сфері 

міжнародної гуманітарної політики як інструменту реалізації вектору сталого 

суспільного розвитку – в українському науковому дискурсі актуальним є завдання 

обґрунтування економічного статусу культурного виробництва відповідно до 

західноєвропейської наукової традиції розуміння культури в теоретичних 

концепціях сучасної економіки культури.   

Західноєвропейська наукова традиція щодо розуміння культури як галузі 

виробництва та інструменту сприяння економічному, соціальному та культурному 

розвитку суспільства, яка формується в 60ті роки ХХ ст., полягає в обґрунтуванні 

функціонування сфери культури як сукупності галузей (індустрій), що здійснюють 

культурне виробництво, але, при цьому, не обов’язково мають на меті отримання 

комерційного прибутку. Науково-теоретичне дослідження західноєвропейської 

наукової традиції щодо розуміння культури в її прагматичному та 

інструментальному означенні, що мало на меті подальшу розробку типології 

теоретичних концепцій сучасної економіки культури, відбувається шляхом 

упорядкування та аналізу міждисциплінарних наукових пошуків стосовно 

економічного контексту культури в сучасних умовах в працях представників 

Франкфуртської школи Т.Адорно, В.Беньяміна та М.Хоркхаймера, французького 

філософа П.Бурдьє, який обґрунтовує функціонування культури в формі капіталу, 

британських дослідників з культурних досліджень та критиків медіа Р.Вільямса, 

Н.Гарнема та їх французького колеги Б.Мьєжа, а також сучасних дослідників в 

галузі економіки культури і медіа П.Л.Сакко, Д.Тросбі та Д.Хезмондалша. 

Концептуальні засади західноєвропейської наукової традиції відображені в низці 

міжнародно-правових актів в сфері культури МО ЮНЕСКО у вигляді Конвенцій та 

Декларацій, Парламенту ЄС та Ради Європи у вигляді Резолюцій. 

З метою типологізації наукових концепцій сучасної економіки культури в 

якості міждисциплінарного наукового проекту, що обґрунтовує економічний статус 

культурного виробництва, опрацьовано науковий доробок західних вчених в галузі 
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економіки культури (economics of culture): В.Баумоля, В.Боуена, М.Блауга, 

В.Гінзбурга, А.Скота, Д.Тросбі, Б.Фрея, М.Хаттера, що фокусують увагу на 

економіко-управлінському аспекті культурної діяльності в аспекті практичного 

застосування; проаналізовано соціофілософські напрацювання С.Леша та С.Ларі 

щодо характеристики функціонування сучасної сфери культури як глобальної 

культурної індустрії, підґрунтям для чого стали філософсько-культурологічні 

дослідження Ж.Бодрійяра та перегляд критики Т.Адорно та М.Хоркхаймера; 

досліджено формування теоретико-методологічного підґрунтя для вивчення 

функціонування сфери культурного виробництва як сукупності культурних 

індустрій в роботах Н.Гарнема, Б.Мьєжа, П.Л.Сакко та Д.Хезмондалша. Розглянуто 

сучасні наукові пошуки в українському дискурсі з приводу трансформації 

суспільної думки щодо співвідношення культури й економіки в працях В.Панченко 

та М.Скиби, а також - мистецтва, масової культури та ринку в працях Р.Шульги. 

Концептуалізацію новітнього дискурсу економіки культури відповідно до 

західноєвропейської наукової традиції та міжнародних урядово-інституційних 

практик проведено шляхом розтлумачення та уточнення таких понять як: 

«культурна цінність» (Г.Ріккерт, М.Каган, Н.Чавчавадзе, І.Маслікова, А.Кламер, 

Д.Тросбі, а також правові засади інтерпретації культурних цінностей в 

міжнародному та українському законодавстві); «культурні та креативні індустрії» 

(Конвенції ЮНЕСКО, Резолюції Європейського Парламенту, досвід міжнародних 

культурних програм, урядово-інституційна практика реалізації креативної 

економіки в якості проекту у Великобританії, а також науково-теоретичне підґрунтя 

в розробках Д.Тросбі та Д.Хезмондалша); «культурний капітал» (П.Бурдьє та 

Д.Тросбі), «індустріалізація в сфері культури» (Р.Вільямс, Ж.Лакруа, Г.Трамбле, 

Д.Хезмондалш).  

Обґрунтування економічного статусу сфери сучасного культурного 

виробництва та виокремлення теоретичних концепцій сучасної економіки культури 

відбувається шляхом дослідження історії становлення та розвитку інституалізованих 

форм сучасної культури: університетів, інституцій збереження культурної спадщини 

та медіа індустрій, які розглянуті в динаміці їх перетворення у культурні індустрії в 
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добу Модерну. Щоб з'ясувати специфіку культурного виробництва означених 

інституцій, використано історико-філософський доробок сучасних зарубіжних та 

українських науковців, зокрема: Д.Бен-Девіда, Д.Бока, Б.Кована, К.Міле, Б.Рідігінса, 

Д.Сомервіля, Д.Томпсона, М.Холерана, С.Хьярварда та Л.Клейна, В.Мацкевича, 

С.Курбатова, О.Лисанюк, С.Сокулера, П.Уварова. Концептуальні філософсько-

культурологічні засади історико-культурної динаміки розвитку цих культурних 

інституцій базуються на працях А.Ассман, Ю.Габермаса, Г.Інніса, І.Канта, 

Н.Лумана, М.Маклюена, П.Нора, Х.Ортега-і-Ґассета, О.Павлової, А.Флієра, 

Й.Шелінга, К.Ясперса. 

Об’єктивація функціонування культури в якості економічної реальності 

відображена в дослідженні новітнього політичного курсу суспільного розвитку 

Європейського Союзу та Великобританії, які вбачають фактором сталого розвитку 

динамічне зростання виробництва в науково-інноваційного секторі та сфері 

культури. Вивчаються можливості реалізації креативної економіки в якості 

політичного проекту в Україні. Для цього було опрацьовано нормативно-правову 

базу Європейського Союзу щодо регіональної та культурної політики на рівні 

політичного об’єднання. Виокремлено та прослідковано історико-правові етапи 

започаткування культурної політики на теренах ЄС та її сучасна трансформація в 

політику креативних та культурних індустрій в умовах втілення положень щодо 

економіки знань та інновацій відповідно до Європейської Стратегії розвитку до 

2020р. (European Strategy 2020). Досліджено модель політики креативних індустрій у 

Великобританії, її нормативно-правова базу та понятійний апарат, політичні 

передумови до становлення. 

Аналіз ступеню наукової розробки теми обґрунтування економічного статусу 

культурного виробництва в теоретичних концепціях сучасної економіки культури в 

якості міждисциплінарного проекту свідчить про те, що в українському науковому 

дискурсі ця тема є мало досліджуваною, хоча з огляду на трансформації суспільного 

розвитку в розвинутих країнах – демократіях та євроінтеграційний курс України є 

нагальна потреба в таких дослідженнях. Українське суспільство потребує 

переосмислення розуміння культури відповідно до західноєвропейської наукової 
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традиції, фахової роботи над розтлумаченням та уточненням понять, які утворюють 

новітній дискурс економіки культури, дослідження функціонування 

соціокультурних інституцій в умовах інформаційного суспільства й вивчення 

міжнародного досвіду. З огляду на вищеозначене це дослідження спрямоване на 

розробку класифікації теоретичних концепцій сучасної економіки культури 

відповідно до західноєвропейської наукової традиції розуміння культури з метою 

впровадження в український філософсько-культурологічний дискурс новітнього 

розуміння сфери культури як економічної реальності. 

Метою дисертаційної роботи є дослідження сучасної економіки культури як 

напряму міждисциплінарних досліджень економічного статусу сфери культурного 

виробництва та здійснення типології теоретичних концепцій сучасної економіки 

культури, їх філософсько-культурологічний аналіз. Для досягнення мети було 

поставлено такі завдання: 

- визначити теоретико-методологічні засади дослідження економіки 

культури та здійснити типологію теоретичних концепцій сучасної економіки 

культури; 

- концептуалізувати новітній дискурс економіки культури в структурі 

суміжних понять, що його утворюють, відповідно до сучасної західноєвропейської 

наукової традиції вивчення сфери культури в якості галузі виробництва та 

інструменту сприяння економічному, соціальному та культурному розвитку 

суспільства; 

- дослідити особливості культурного виробництва крізь призму історії 

становлення та розвитку інституалізованих форм сучасної культури: університетів, 

інституцій збереження культурної спадщини та медіа індустрій в динаміці їх 

перетворення у культурні індустрії в добу Модерну; 

- визначити принципи та засади сучасної європейської гуманітарної 

політики в сфері культури як політики культурних та креативних індустрій у 

Великобританії та Європейському Союзі; 
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- проаналізувати сучасні нормативно-правові документи щодо 

стратегічного планування державного розвитку в Україні з метою з’ясування 

ступеню готовності української держави до реалізації проекту креативної економіки. 

Об’єкт дослідження – культурне виробництво як галузь сучасної економіки. 

Предмет дослідження – теоретичні концепції сучасної економіки культури як 

обґрунтування економічного статусу культурного виробництва та моделі 

культурних і креативних індустрій. 

Теоретико-методологічна основа дослідження. Теоретико-методологічними 

засадами філософсько-культурологічного дослідження щодо обґрунтування 

економічного статусу культурного виробництва в теоретичних концепціях сучасної 

економіки культури стали наукові методи аналізу і синтезу, історичний та 

компаративний. Було опрацьовано, по-перше, витоки західноєвропейської наукової 

традиції ХХ ст. щодо розуміння культури як галузі виробництва та інструменту 

сприяння економічному, соціальному і культурному розвитку суспільства в 

науково-теоретичному доробку представників Бірмінґемської школи культурних 

досліджень, а саме: Р.Вільямса і Н.Гарнема, які вивчають взаємодію культурних і 

владних інституцій в процесі демократизації та індустріалізації в суспільстві в 

межах країн з капіталістичним способом господарювання. Крім цього, залучено 

науковий доробок сучасного фахівця в галузі економіки культури П.Л.Сакко щодо 

функціонування сфери культурного виробництва як економічної реальності у 

вигляді етапів становлення і трансформації, використання логіки дослідження 

П.Л.Сакко з метою пояснення процесу індустріалізації в сфері культури. По-друге, 

з'ясування суті культурфілософських теоретичних концепцій економіки культури як 

підходу для дослідження сучасних процесів функціонування суспільства як 

глобальної культурної індустрії в означенні С.Леша та С.Ларі потребувало 

опрацювання філософських напрацювань представників Франкфуртської школи 

Т.Адорно, В.Беньяміна та М.Хоркхаймера, а також теоретичних розробок 

Ж.Бодрійяра стосовно «цінності знаку». По-третє, специфіка виробництва в сфері 

культури та побудова моделей культурних індустрій ґрунтувалася на фахових 
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дослідженнях в галузі економіки культури Д.Тросбі, Б.Фрея, М.Хаттера та 

Д.Хезмондалша.   

Східноєвропейська наукова традиція потребувала звернення до філософських 

поглядів Г.-В.-Ф.Гегеля та К.Маркса з приводу діалектики матеріального та 

духовного виробництва в контексті суспільного розвитку, що складають основу 

східноєвропейської наукової традиції розуміння культури в українсько-російському 

культурологічному дискурсі радянського періоду. Було опрацьовано діяльнісний 

підхід до розуміння культури як похідної від людської діяльності та досліджень 

щодо духовного виробництва в працях українських та російських науковців другої 

половини ХХ ст.: Л.Губерського, В.Табачковського, В.Шинкарука та М.Кагана, 

Л.Когана, Е.Маркаряна, В.Толстих, Н.Чавчавадзе.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в розробці типології 

теоретичних концепцій сучасної економіки культури, які обґрунтовують 

економічний статус культурного виробництва, з метою впровадження в український 

філософсько-культурологічний дискурс новітнього розуміння функціонування 

сфери культури як економічної реальності відповідно до західноєвропейської 

наукової традиції ХХ ст. Зокрема було: 

Вперше: 

- здійснено типологію теоретичних концепцій сучасної економіки 

культури, яку розглянуто в якості міждисциплінарного наукового проекту, що 

обґрунтовує економічний статус сфери культурного виробництва відповідно до 

західноєвропейської наукової традиції ХХ ст. щодо розуміння культури; визначено 

теоретико-методологічне підґрунтя формування цієї традиції в науковому дискурсі 

та міжнародних і європейських урядово-інституційних практиках в сфері культури, 

які об’єктивують культурне виробництво як економічну реальність в формі 

культурних індустрій;  

- проаналізовано економічний статус культури в її прагматичному та 

інструментальному означенні, яке прослідковується в історії становлення таких її 

інституалізованих формах: університети, інституції збереження культурної 

спадщини та медіа індустрії, що в добу Модерну в умовах інтенсифікації процесів 
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індустріалізації та коммодифікації в сфері культури поступово починають 

функціонувати в якості культурних індустрій; 

- обґрунтовано, що використання поняття «культурних і креативних 

індустрій» є доцільним в українській філософсько-культурологічній думці для 

глибшого розуміння сучасних культурних процесів як в теоретичній, так і 

практичній площині управління і здійснення культурної політики в Україні;  

Уточнено: 

- поняття «культурна цінність», «культурні та креативні індустрії», 

«культурний капітал», «індустріалізація в сфері культури», які утворюють 

постсучасний дискурс економіки культури в якості міждисциплінарного наукового 

проекту; 

 - розуміння того, що культурні продукти є ресурсами функціонування 

сучасного інформаційного суспільства, оскільки містять культурну цінність, яка 

детермінує економічну вартість, і створюють окрім індивідуальних і колективних 

благ – спільне благо, а також акумулюють культурні та економічні цінності шляхом 

забезпечення громадянам повноцінної участі та доступу до споживання культурних 

продуктів. 

Набули подальшого розвитку: 

- дослідження щодо ступеню готовності української держави до реалізації 

проекту креативної економіки, визначення супутніх проблем та перспектив на 

цьому шляху в питанні стратегічного планування державного розвитку в Україні. 

Теоретичне і практичне значення роботи. Матеріали дисертаційного 

дослідження сприятимуть науковим розвідкам щодо функціонування сфери 

культурного виробництва як економічної реальності у вітчизняній філософсько-

культурологічній думці з метою переосмислення розуміння культури в 

українському суспільстві відповідно до західноєвропейської наукової традиції та в 

умовах обрання Україною євроінтеграційного вектору розвитку. В практичній 

площині проведені наукові пошуки можуть бути використані в соціокультурному 

проектуванні та в правовому полі як матеріали наукової експертизи понять, що 
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використовуються законотворцем стосовно регулювання в сфері культури та 

здійснення культурної політики. 

Отримані результати дослідження можуть бути використані для подальших 

наукових досліджень з економіки культури, в тому числі її нових напрямках та в 

галузі підготовки кадрів для спеціальності 034 Культурологія в таких навчальних 

курсах як: «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Маркетинг в сфері 

культури», «Економіка культури», «Теоретична та прикладна культурологія». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою. Висновки 

та положення наукової новизни отримані автором самостійно. Усі публікації є 

одноосібними. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

обговорювалися на засіданнях кафедри етики, естетики та культурології КНУ імені 

Тараса Шевченка та апробовані в рамках міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях, круглих столах у вигляді доповідей: 1) Міжнародна 

наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки 

філософського факультету – 2014» (15-16 квітня 2014 р.); 2) Круглий стіл 

філософського факультету (в рамках Шевченківського літературного конгресу) 

«Постать Тараса Шевченка та українська філософська культура» (11 березня 2014 

р.); 3) ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет – конференція «Актуальні 

проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців» (16 листопада 

2014 р.); 4) Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Дні науки філософського факультету – 2015» (21-22 квітня 2015 р.); 5) 

Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція. Історія, 

сьогодення, перспективи» (15-16 квітня 2015); 6) ІV Міжнародна науково-практична 

інтернет – конференція «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях 

молодих науковців» (25-27 листопада 2015 р.); 7) ІІ Міжнародна наукова 

конференція «Інноваційні технології в галузі культури» (11 травня 2016 р.); 8) 

Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні 

науки філософського факультету – 2016» (20-21 квітня 2016 р.); 9) Міжнародна 

культурологічна конференція «Управління культурними проектами і креативна 
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індустрія» (20 жовтня 2016 р.); 10) Міжнародна наукова конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Дні науки філософського факультету – 2017» (25-26 

квітня 2017 р.); 11) Всеукраїнська науково-практична конференція «Національні 

культури в глобалізованому світі» (6-7 квітня 2017 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 7 наукових праць: 6 

наукових статей було опубліковано у фахових виданнях, 4 з них входять до 

міжнародних науково-метричних баз даних.  

Структура дисертаційного дослідження. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, 6 підрозділів, висновків та списку використаних джерел (239 найменувань). 

Загальний обсяг роботи – 230 сторінок, основна частина 198 – сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕКОНОМІКИ КУЛЬТУРИ 

1.1. ТИПОЛОГІЯ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ЕКОНОМІКИ 

КУЛЬТУРИ 

Формування постсучасного дискурсу економіки культури в другій половині 

ХХ ст. та виокремлення наукової дисципліни «економіка культури» є наслідком 

функціонування сфери культури як галузі виробництва завдяки інтенсифікації 

процесів індустріалізації та коммодифікації в цій сфері, що беруть свій початок ще в 

добу Модерну. Означені процеси відбуваються завдяки поступовому розвитку та 

впровадженню медіа технологій, які забезпечуватимуть доступ до продукта 

виробництва в сфері культури все більшої кількості споживачів, змінюючи при 

цьому масштаби виробництва культурного продукту. В свою чергу, виробники 

культурного продукту (товарів і послуг), що, насамперед, функціонують в якості 

інституалізованих форм культури (університети, інституції збереження культурної 

спадщини, книговидавництва, преса і т.д.), вже в добу Модерну перетворюються у 

культурні індустрії. Максимізація та отримання комерційного продукту не є 

основоположною метою діяльності культурних індустрій, проте не виключає 

отримання такого прибутку в умовах капіталістичного способу виробництва, а 

навпаки стає невід'ємною частиною культурної діяльності. При цьому, культурний 

продукт залишається носієм цінності: символічної, релігійної, історичної, 

естетичної, культурної і т.д. й не слугуватиме суто утилітарній (функціональній) 

меті споживання. В контексті суспільного розвитку відбувається поступове 

накопичення цінностей культурних продуктів - активів, стійкий запас яких формує 

культурний капітал як сукупність матеріальних і нематеріальних (інформаційних) 

активів.  

Отже, в другій половині ХХ ст. усі означені вище суспільні процеси ініціюють 

наукові пошуки з приводу дослідження економічного статусу сфери культурного 

виробництва. В останній третині ХХ ст. сфера культури функціонує як галузь 

економіки в розвинутих країнах – демократіях: США, Великобританія, країни 

Європейського Союзу (ЄС), Японія, Канада. В цей час постає західноєвропейська 
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наукова традиція розуміння культури в її прагматичному та інструментальному 

значенні як галузі виробництва та інструменту сприяння економічному, соціальному 

та культурному розвитку. Ця традиція, що формується внаслідок усвідомлення 

функціонування сфери культури в якості економічної реальності, відображена, 

насамперед, в сучасній діяльності та документах Міжнародної організації ЮНЕСКО 

і Європейського Союзу.  

Мова йде, передусім, про Декларацію ЮНЕСКО щодо культурного 

різноманіття від 2001 року [31] та Конвенцію про охорону та заохочення розмаїття 

форм культурного самовираження від 2005 року [51]. Ці документи покликані, по-

перше, сприяти розповсюдженню культури миру та ненасилля (culture of peace and 

non-violence) в умовах індустріального виробництва культурних продуктів, що є 

носіями різноманітних форм культурного вираження. По-друге, слід говорити про 

культуру як про фактор стійкого людського розвитку (sustainable development). Така 

тенденція означена в 90х рр. ХХ ст. в документах ООН: в Докладі з питань щодо 

сталого людського розвитку фіксується важливість врахування соціокультурних 

показників, а не лише економічних, коли мова йде про рівень добробуту людини. 

Фактично, відбувається усвідомлення необхідної переорієнтації зі стратегії 

товарного виробництва, як запоруки задоволення будь-яких людських потреб, до 

безпосереднього розвитку самої людини, її індивідуальних здібностей, що 

виражається у наступному: створення умов для творчості у щоденній праці, 

сприяння інноваціям, організація навчального процесу з включенням до програми 

знайомства з видами мистецтв та різними культурами, забезпечення можливості 

кожного отримати знання та мати доступ до джерел знань, а також – вільно 

приймати участь у культурному житті спільноти [186]. Як наслідок, обраний вектор 

розвитку сприяє формуванню освіченої та творчої особистості, яка з повагою 

ставиться до представників інших культур та зростає у атмосфері культурної 

свободи. За означенням сучасного фахівця в галузі економіки культури та експерта 

міжнародних організацій, в тому числі і ЮНЕСКО, Д.Тросбі «культурна свобода» є 

поняттям вільного вибору розвитку на колективному й індивідуальному рівнях 

[108;с.103], що підкреслює демократичний шлях розвитку суспільства в цілому. Як 



22 
 

бачимо, означена вище нормотворча діяльність міжнародних організацій є 

рефлексією щодо об'єктивації виробництва в сфері культури в конкретних 

інституційно-управлінських практиках як економічної реальності в умовах 

формування глобального ринку культурних товарів та послуг.  

Отже, західноєвропейська наукова традиція розуміння культури в такому 

прагматичному означенні формується в другій половині ХХ ст. під впливом 

реальних змін в структурі суспільного виробництва: в рази зростає частка 

нематеріального виробництва. Змінюється сам спосіб виробництва, стаючи все 

більш інноваційним, що ґрунтується на креативній діяльності та потребує 

культурних компетенцій в контексті збуту товару, а також говоримо про 

функціонування різноманітних інституалізованих форм культури в якості 

культурних індустрій. Культурна діяльність (як і будь-яка інша) передбачає 

наявність певного процесу та отриманого результату, що має матеріальний вираз 

[77;с.68]. 

Економічні відносини в сфері культури з приводу виробництва, 

розповсюдження та споживання культурного продукту (товарів і послуг) в ХХ ст. не 

є епізодичними та такими, що виникають внаслідок реалізації культурних товарів як 

певної форми елітарного споживання. Навпаки, капіталізм як форма 

господарювання в умовах розвитку та впровадження медіа технологій, що 

спричинюють процеси індустріалізації та коммодифікації в сфері культури, 

передбачає її функціонування як сукупності виробництв (індустрій), що отримують 

комерційний прибуток, хоча той може не бути основоположною метою їх 

діяльності. Культурний продукт стає масовим та доступним більшості. Саме тому 

наукова дискусія з проводу економічних відносин в сфері культури, ефективності 

виробництва культурними інституціями та формування наукової дисципліни 

«економіка культури» відбується в 60х рр. ХХ ст. До того ж часу в середині ХХ ст. 

говоримо про критику західноєвропейськими науковцями процесів індустріалізації 

та коммодифікації в сфері культури.  

Необхідно сказати, що така критична наукова традиція середини ХХ ст. стала 

продовженням ще ранішої критики вченими економічних відносин в сфері 



23 
 

культури. Звичайно, конкретно не йшлося про економіку культури як таку. Увага 

тодішніх дослідників зосереджувалась у сфері витончених мистецтв: намагалися 

зрозуміти чим викликаний попит на твори мистецтва та як утворюється їх ціна. 

Наприклад, вже в XVII ст. Д.Бодін (французький юрист та економіст) говорив про 

те, що ціна творів мистецтва є соціально сконструйованою, а Ф.Гальяні (італійський 

економіст) висловлює думку, що ціни залежать від моди [178;с.31]. За означенням 

сучасного американського вченого в галузі економіки культури К.Гудвін, що 

спеціалізується на побудові історичної ретроспективи цієї дисципліни, протягом 

XVII – початку ХХ ст. так чи інакше подібну тематику досліджень у сфері мистецтв 

піднімали такі відомі дослідники, як: Б. де Мандевіль, Д.Гюм, А.Тюрго, А.Сміт, 

І.Бентам, Д.Рескін. Загалом, говорити про системне вивчення не можна.  

Сучасний іспанський вчений в галузі економіки культури Л.А.Палма 

доводить, що дослідження в сфері мистецтва та культури в контексті науки 

економіки були такими неорганізованими і суперечливими з наступних причин: 1) в 

XVI - XVII ст. культурна діяльність сприймалася як заняття екстравагантне 

(розкішне), покровителями якого була аристократія; що не сприяло продуктивності 

трудового класу; 2) у другій половині XVIII ст. фізіократи визначають ключовою 

галуззю економіки сільське господарство, розподіливши товари на ті, які 

з'являються в результаті продуктивної сільськогосподарської діяльності, та ті 

послуги й товари, які є продуктом маловажливої непродуктивної сфери 

виробництва, визначаючи приналежність мистецтва до останньої; 3) XVIII ст. – 

мистецька діяльність розуміється як розвага (І. Бентам), тому не потребує наукових 

досліджень та уваги; 4) означення А.Смітом сфери мистецтв як непродуктивної 

діяльності, яка не здатна приносити матеріальний дохід нації, збагачуючи її [195; 

с.137-138]. 

В цілому, специфіка поглядів означених науковців полягала в тому, що 

результати діяльності в мистецькій сфері розглядалися як предмети розкоші (luxury 

good), володіння якими не було продиктоване необхідністю як такою в житті 

людини. Тому, протягом довгого часу їх значення зводилося до показного 

марнотратства та потаканню власним примхам. Були звичайно й інші погляди. 



24 
 

Наприклад, в середині XVII ст. філософ Д. Гюм, який цікавився питанням 

людського прогресу, вважав науку та мистецтво причинами розвитку як суспільства 

в цілому, так і окремої особистості зокрема. Таким чином, продукти діяльності 

сфери мистецтв виносились Д. Гюмом з категорії даремних [131;с.539]. Те ж 

стосувалося і тих, чия праця полягала у створенні творів мистецтва. 

Що ж до наукових поглядів, які формуються у західноєвропейських колег з 

приводу культурного виробництва (cultural industries production) в ХХ ст., то наукова 

традиція нівелювання дослідження економічного статусу культурного виробництва, 

що суттєво інтенсифікується, продовжується, трансформуючись в критичну теорію 

в означенні філософів Франкфуртської школи, насамперед (Т.Адорно, В.Беньяміна, 

М.Хоркхаймера). Ці філософи продовжували традицію розуміння культури, яка 

склалася в добу Просвітництва, ототожнюючи її з духовним розвитком людства. 

Відповідно, представники Франкфуртської школи Т.Адорно та М.Хоркхаймер у 

своїй праці «Діалектика просвітництва» (1947) [1] вживають термін «культурна 

індустрія» з огляду на динамічні процеси індустріалізації та коммодифікації в сфері 

культури, вважаючи означені процеси негативними з точки зору масовізації 

свідомості індивіда й формування у нього відповідних ціннісних орієнтирів. Що не 

менш важливо, висвітлюючи подібним чином поняття «культурна індустрія», вчені 

ще не розрізняють окремих видів культурного виробництва, окрім як мистецької 

діяльності, прирівнюючи мистецькі практики до так званої «елітарної» культури, 

протиставляючи її масовій, що відповідало негативному, критичному ставленню до 

останньої.  

Проте, критика процесу індустріалізації в сфері культури не може зупинити ті 

суспільні зрушенні, які такий процес ініціює. Доречно зауважити, що вищеозначені 

погляди в країнах Європи, що базуються на питанні класової диференціації, є 

поширеними на час виходу праці Т.Адорно та М.Хоркхаймера в 1947р., адже є 

відповіддю, головним чином, на фашистську ідеологію пропаганди за часів Другої 

Світової війни. Справа в тому, що взагалі процес індустріалізації, який розпочався 

набагато раніше з огляду на промислову революцію (друга половина XVIII ст.), й, 

до речі, означив культурну революцію ще в XV ст. внаслідок винаходу друкарського 



25 
 

станка, а пізніше – появи перших газет та журналів, - суттєво впливає на те, що 

представники так званих нижчих класів (мас) так чи інакше стають активною силою 

у формуванні політичного та економічного життя країн; обґрунтовано зростає 

кількість та роль робітничого класу в умовах інтенсифікації процесу індустріалізації 

виробництв та демократизації суспільних інституцій.  

Як зазначає англійський дослідник з історії культурних досліджень (cultural  

studies) Д.Гартлі, США є тією країною, яка не заперечуватиме того факту, що такі 

маси мають владу, хоча по суті є аморфними, малообізнаними, проте при цьому 

мають права: голосувати, споживати, підтримувати головні інституції та культурні 

організації, що, в свою чергу, призводитиме до певних національних чи ж 

міжнародних наслідків [181;с.36]. Дещо по-іншому складається ситуація в 

європейських країнах, зокрема у Великобританії, де, як відомо, й з'являється 

розуміння культури як детермінанти, яка здатна впливати на політичну та 

економічну системи, а не бути продуктом виробництва таких систем. Як показують 

дослідження того ж вченого, подібна переорієнтація наукових поглядів в Британії 

стає можливою внаслідок ревізії марксистських поглядів щодо культури в 1960х рр. 

Вагомий вплив чинять, насамперед, праці Р.Вільямса, який відходить від розуміння 

«культури» лише як замкненої (ізольованої) системи, на кшталт, «елітарної» в 

буржуазній інтерпретації, тим самим долаючи класову диференціацію в основі 

розуміння поняття «культури». Одна з найголовніших праць фундатора культурних 

досліджень «Культура і суспільство 1780-1950» (1960) покликана довести 

вищеозначені тези. Будучи ініціатором нових лівих рухів в Британії, він концентрує 

свою увагу на аналізі робітничої культури, вважаючи культуру явищем спільним 

(цілісним) для певної спільноти людей; способом життя спільноти. 

З огляду на дослідження новітнього дискурсу економіки культури та 

теоретичних концепцій, які обґрунтовують економічний статус сфери культурного 

виробництва, праці Р.Вільямса цікаві тим, що автор досліджує яким чином процеси 

індустріалізації виробництва та демократизації суспільства впливають на 

функціонування сфери культури та сприяють науковому переосмисленню щодо 



26 
 

розуміння культури як такої: від культури визначеного індивіда до культури як 

способу існування спільноти людей.  

Р.Вільямс констатує, що з ХVIII ст. в англійській мові поняття «індустрія» вже 

не застосовують в контексті людської здібності, навички чи характеристики, а 

вживають з огляду на працю А.Сміта «Багатство народів» (1776) як «…колективне 

поняття для означення виробничих та промислових інституцій (productive and 

manufacturing institutions) і їх діяльності. В цілому, «індустрія» в широкому значенні 

розуміється в якості інституту (institution)… Швидке збільшення кількості таких 

інституцій (institutions) формують в сукупності нову систему, яку називатумуть 

індустріалізмом від 1830х рр.» [239;с.хіі]. Р.Вільямс підкреслює, що ці зміни є 

наслідком технологічного розвитку, який змінює методи виробництва. Автор 

доводить, що індустріалізація трансформує, по-перше, розуміння поняття 

«мистецтва» (Art). Якщо в доіндустріальний період історії мова йде про мистецтво 

як уміння, здібність митця, то за індустріалізму мистецтво вже є інститутом, що 

включає сукупність таких видів діяльностей як: література, музика, театр, 

малювання (the arts). Сам же митець – artist має творчі (креативні) здібності (creative 

art). По-друге, поняття «культура» набуває в ХІХ ст. свого значення в якості 

інтелектуального розвитку суспільтсва в цілому, а не визначеного індивіда в 

контексті його саморозвитку та самовдосконалення. Більше того, поняття 

«культура» стає узагальнюючим для видів мистецької діяльності. Вже в ХХ ст. під 

«культурою» розуміють спосіб життя людини в цілому: матеріальний, 

інтелектуальний і духовний [239;с.xiv]. 

Отже, Р.Вільямс наполягає, що зміна змісту поняття «культура» відбувається 

завдяки змінам способу виробництва за допомогою використання технологій та 

появі індустрій, а також процесу демократизації в суспільстві в цілому. В контексті 

нашого дослідження вступна частина праці Р.Вільямса «Культура і суспільство 

1780-1950» також слугує культурологічним аналізом культури в якості сфери, що 

включає види мистецької діяльності. Трансформація змісту поняття «культури» під 

впливом процесу індустріалізації означає і процес трансформації функціонування 
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сфери культури, набуття економічного статусу культурного виробництва завдяки 

проникненню технологій у різні види мистецтва.  

Повертаючись до праці німецьких дослідників Т.Адорно та М.Хоркхаймера 

«Діалектика просвітництва» (1947) та порівнюючи її з працею британця Р.Вільямса 

«Культура і суспільство 1780-1950» (1960), говоримо, що, процес індустріалізації, 

завдяки якому твориться масова культура, та з'являється поняття саме «культурної 

індустрії» говорить про інтенсифікацію процесу коммодифікації сфери культури в 

ХХ ст. та означає активний приріст ринків збуту культурної продукції, що 

відображається в критиці вчених чи спробі пояснення «політичного» через культуру 

та її окремі групи (маргінальні соціальні класи) [36;с.20]. Однак, спад напруги між 

поняттям «елітарної» та «масової» культури в наукових колах, який констатують 

Р.Вільямс та його британські колеги, й розуміння культури як буденного явища, 

притаманного будь-яким соціальним спільнотам, створюють умови для досліджень 

феномену масової культури, пориваючи з науковою традицією німецьких 

представників Франкфуртської школи, яку пізніше французький дослідник Б.Мьєж в 

80х рр. ХХ ст. означить як «песимістичну». Б.Мьєж запропонує досліджувати сферу 

культри як галузь виробництва, де культурний продукт створюють численні 

культурні індустрії.  

Варто відмітити, що Т.Адорно та М.Хоркхаймер відкидають марксистські 

погляди щодо детермінізму економічного базису в процесі суспільного 

виробництва, тим самим за умов розвитку технологій розповсюдження інформації 

(медіа) та творення копій - культуру (в якості надбудови в означення К.Маркса) вже 

можна розуміти як сукупність активів (матеріальних і нематеріальних), які 

накопичуючись, слугують основою функціонування інститутів влади та управління. 

Як зазначає сучасний канадський дослідник Р.Бейб, означені філософи закладають 

наукову традицію розуміння та дослідження владних відносин через дослідження 

культурного виробництва та споживання, суть якого відображена в понятті 

«культурна індустрія». Р.Бейб називає такий напрям в науці як «Критична політична 

економія», який, за його твердженням, в 30-40ві рр. ХХ ст. був розділений на два 

піднапряма: в сфері культури та в сфері медіа [137;с.101].  
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Наукова традиція критичної політекономічної думки в ХХ ст. (передусім, 

П.Голдінг, Б.Мьєж, Г.Мердок, В.Моско) спрямована на те, щоб продовжити 

говорити про політичний та соціальноетичний контекст економіки, не 

погоджуючись з ідеологами так званої «мейнстрімної економіки» (неокласична 

традиція), основу якої, як відомо, закладають ще Л.Вальрас, В.Паретто, А.Маршал 

та інші. Як бачимо, Т.Адорно та М.Хоркхаймер хоча й критикують процеси 

індустріалізації і коммодифікації в сфері культури та мистецтва, однак їх 

вищеозначена наукова праця опосередковано слугує підтвердженням формування 

стійкого запасу культурних активів, що утворюють культурний капітал. Відкидаючи 

питання економічного детермінізму, розробки цих вчених закладють фундамент для 

формування культурних досліджень Бірмінгемської школи (cultural studies). Однак, 

як зазначає Р.Бейб, ні Р.Вільямс, ні С.Холл, ні інші їх колеги не ставлять в своїх 

роботах питання про культурне виробництво, але досліджують споживання 

культурних продуктів (зокрема, і медіа). При цьому, споживання досліджувалося в 

контексті маніпулювання представниками домінуючого класу, а культурний 

продукт розглядається в якості тексту, що здатен створювати смисли.  

Якщо повернутися до праці Р.Вільямса «Культура і суспільство 1780-1950», то 

логіка побудови цього дослідження ґрунтується на п'ятьох складових: індустрія, 

демократія, культура, мистецтво і клас. Вчений протистояв так званому 

«вульгарному економізму» в означенні К.Маркса, вважаючи його політико-

ідеологічною доктриною, яка пропаґувала тотальний контроль в усіх сферах 

суспільства, проте логіка за якою Р.Вільямс міркує та описує культуру в якості 

суспільного явища, в її численних інституційних формах – вже апелює до вивчення 

культури в контексті співвідношення змін в суспільстві: політико-економічний та 

культурний аспекти взаємодії. Отже, сам фундатор культурних досліджень 

Р.Вільямс спрямував своїх колег та визначив пріоритет культурних досліджень у 

вивченні функціонування суспільства в добу капіталізму через призму 

співвідношення «влада – культура», випускаючи економічний фактор детермінізму з 

поля наукового інтересу. Відповідно, увага представників Бірмінгемської школи 

була зосереджена в питанні споживання культурних продуктів, а саме: у більшості 
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медіа як засобу маніпуляції в умовах контрольованого владою ринку медіа 

комунікацій (60-80 ті рр.ХХ ст.).  

Доречно зауважити, що в 90х рр. ХХ ст. Н.Гарнем (фахівець в сфері медіа та 

культури) в своїй праці «Політична економія та культурні дослідження: оновлення 

чи розрив?» (1995) [173] розпочинає дискусію в захіному науковому дискурсі щодо 

правомірності не врахування економічного контексту в питанні дослідження влади 

та культури. Науковець говорить про те, що хоча капіталізм не потребує існування 

якоїсь спеціальної надбудови, проте ця надбудова – культура знаходиться у 

співвідношенні до капіталістичного способу виробництва, а не існує поза ним 

[137;с.102]. Таким чином, робимо висновок про економічний контекст вивчення 

сфери культури. В західному науковому дискурсі в 90х рр. ХХ ст. в сфері 

культурних досліджень Н.Гарнем розвиває дискурс політичної економії в сфері 

культури, фундамент до якого закладають ще філософи Т.Адорно та М.Хоркхаймер. 

Тому, його означають як «критичний». Більше того, формування такого дискурсу 

стає можливим завдяки оформлення економіки культури як практичної площини 

економічних досліджень у 60х рр. ХХ ст., а також науковій діяльності французького 

вченого в галузі медіа та соціальних комунікацій Б.Мьєжа, який міркує про 

культуру як про сукупність індустрій.    

Процес індустріалізації в сфері культури можна вважати об’єктивним явищем, 

яке створює підґрунтя до дослідження функціонування сфери культури як галузі 

виробництва в другій половині ХХ ст. та інструменту сприяння економічному, 

соціальному та культурному розвитку в ХХІ ст. Поняття ж «економіка культури» 

(economics of culture) вперше використовують американські економісти В.Боуен та 

В.Баумоль в своїй праці «Виконавчі мистецтва. Економічна дилема» (1966), де 

міркують про державне субсидіювання сфери виконавчих мистецтв та приходять до 

висновків про економічну неефективність таких культурних закладів, констатуючи 

їх фінансову залежність від державних програм [141; 97;с.8-10] [93;с.117]. Таким 

чином, означена проблематика позиціонувалась як частина політики фінансування, а 

згодом – і культурної політики. Зауважимо, що економічні відносини в культурно-
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мистецькій сфері з цього часу стають предметом дослідження економіки культури в 

контексті економічних досліджень.  

Державна політика в галузі культури або культурна політика є сферою 

взаємодії економіки та культури безпосередньо на практиці. Тема субсидіювання 

сфери мистецтв довгий час займала центральне місце в дослідженнях економістів 

протягом 60 - 70-х рр. ХХ ст. Одним з провідних розробників є британський вчений 

М.Блауг, який вважав сферу культури родючим ґрунтом для перевірки дієвості 

багатьох економічних методів, а також розглядав економіку культури як рушійну 

силу, здатну провести зміни в ядрі економічної теорії [142; с.134]. 

В якості примітки необхідно сказати, що М.Блауг в своїх перших 

дослідженнях говорив тільки про економіку мистецтва (economics of art), як і його 

попередники, а також ряд інших вчених, які займалися і займаються дослідженнями 

в галузі економіки культури в даний час: Б.Фрей, А.Пікок, Д.Тросбі, Р.Тьюз. 

Зрозуміло, що така позиція пов'язана з тим, що в означений період часу ще не 

існувало чіткого визначення економіки культури, а також критеріїв, які б визначали 

область її досліджень. До економіки мистецтва віднесли діяльність в сфері 

виконавчих мистецтв: театр, балет, опера, музеї та галереї. Кіноіндустрія, 

телебачення, радіо і музика були винесені М.Блауг за межі позначеної сфери, бо ж 

визначалися як розваги. На наш погляд, такий підхід був штучним й значно 

звужував предмет дослідження, але дозволив займатися економістам аналізом 

розподілу бюджетних коштів й ефективністю їх використання в сфері виконавчих 

мистецтв. Таким чином, економісти починають застосовувати раціональні методи 

до, здавалося б, ірраціональної діяльності, пробуючи привести все до одного 

спільного знаменника, а саме - прорахунку економічної ефективності субсидіювання 

того чи іншого виду діяльності в області мистецтв. У свою чергу це призводило до 

прозорості показників, згідно з якими виділялося державне фінансування. М.Блауг 

виводить наступні критерії прийняття рішення про субсидування: 1) визначення 

цілей і масштабів діяльності культурного закладу; 2) підрахунок доходу та витрат 

для досягнення мети; 3) встановлення нумерації для кожної цілі, і вибір тієї, яка має 

найвищий коефіцієнт ефективності. Вчений вважає, що економічна оцінка повинна 
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служити одним з основних аргументів при здійсненні культурної політики. 

Фактично підкреслюється важливість економічної цінності культури для політичної 

сфери.  

В цілому, науковий інтерес західноєвропейських економістів до культурно-

мистецької сфери, що дійсно має практичну значущість з приводу розробки 

інструментарію для здійснення ефективної культурної політики, набув актуальності 

з огляду на ряд причин економічного, політичного та соціального змісту, що 

відбуваються в європейських країнах після 60х рр. ХХст. На прикладі 

Великобританії говоримо про те, що політика так званого «вбудованого 

лібералізму», яка реалізувалася урядом лейбористів після Другої Світової війни, 

зазнає краху та потребує перегляду. Державна політика втручання в економіку та 

націоналізації великих промислових підприємств, хоча й була в задумі соціально 

орієнтованою, проте на практиці не принесла очікуваних результатів, а лиш 

продемонструвала тривалу «хворобу» британської економіки. Відповідно, в умовах 

економічної кризи зростала напруга між робітниками, об'єднаними в профспілки, та 

організаціями (промисловими підприємствами). В конфлікті активну участь брали 

партії лівої ідеології. Провальний курс ведення господарської діяльності на 

державну рівні призвів до закриття багатьох промислових об'єктів та протестів 

робітників. За таких умов, як відомо, в 70х рр. ХХ ст. до влади приходить уряд 

консерваторів на чолі з М.Тетчер. Фактично, це означатиме перегляд курсу 

економічної діяльності в Британії в дусі новітніх вчень неолібералізму та початок 

втілення креативної економіки на практиці в 90х рр. ХХ ст. 

Великобританія є однією з перших країн в світі, яка обирає курс на 

впровадження креативної економіки як одного з можливих проектів реалізації 

культурного виробництва. Політика креативних індустрій Великобританії 

передбачає заохочення виробництва нематеріального продукту у вигляді товарів і 

послуг, заснованого на креативній діяльності індивідуумів. Критерії творчої або 

креативної діяльності сформульовано Департаментом культури, медіа та спорту 

Великобританії лише в 1998р. в документі під назвою «Creative Industries Mapping 

Document». Як зазначає британський професор креативних індустрій С.Рудхауз, 



32 
 

політика креативних індустрій, початок якої пов'язаний ще з приходом М.Тетчер, 

здійснювалася в умовах хаотичного організаційного управління в сфері культури на 

рівні державних інституцій та відсутності відповідних концептів та понять [214]. 

Розробка чіткої теоретичної бази понять та їх імплементація на законодавчому рівні 

відбувається з приходом нового уряду лейбористів у 1997р. на чолі з Т.Блером. 

Перш за все, урядом було створено робочу групу Creative Industries Task Forse 

(CITF), що діяла в рамках Департаменту культури, медіа та спорту, який, як бачимо 

з назви поєднав досить різноманітні види культурного виробництва. Цей 

Департамент було утворено внаслідок реорганізації Департаменту національної 

спадщини. Головними завданнями проекту були визначення тих видів діяльності, 

які відносяться до креативних індустрій, та розрахувати дохід цих видів діяльності в 

бюджет країни.  

Що не менш важливо, як підкреслює австралійський дослідник Т.Флю, 

британські економічні перетворення Т.Блера неодмінно базувалися на поєднанні з 

новітніми цифровими технологіями, що дозволяє ефективно акумулювати 

інтелектуальні та культурні ресурси [165;с.10]. Політичний курс Т.Блера мав за мету 

об'єднання досить широких видів діяльностей, в основі яких лежать три 

основоположні компоненти: креативність (особисті таланти); інтелектуальне 

виробництво та власність; цифрові технології, за допомогою яких відбувається 

виробництво та розповсюдження креативного продукту. Отже, документ «The 

Creative Industries Mapping Document», який доопрацьовано в 2001р. [224], включав 

наступні види креативної діяльності: реклама, архітектура, ринки мистецтва та 

антикваріату, народні промисли, дизайн, мода, фільми та відео, електронні ігри, 

музика, виконавчі мистецтва, видавнича справа, програмне забезпечення та 

комп'ютерний сервіс, телебачення та радіо. В умовах демократизації сфери культури 

політика креативних індустрій є маніфестацією принципу різноманітності (diversity) 

[224;с.23] як принципу здійснення політики, що корелюється з міжнародними 

принципами розуміння культури як вільного простору самовираження [237]. 

Виконавчі мистецтва включено до складу креативних індустрій, що, на думку 

професора з Глазго С.Галовін, свідчить про спробу уряду Т.Блера поєднати 
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виробництво «елітарної» (високої) та «масової» (низької) культур; об'єднати до того 

не поєднуване «мистецтво» та «індустрію». Використання ж саме терміну 

«креативні індустрії», а не «культурні індустрії» - є вдалим ребрендингом 

останнього, якщо пригадаємо те значення, в якому вжито поняття «культурна 

індустрія» Т.Адорно та М.Хоркхаймером [224;с.35]. Фактично, якщо французькі 

дослідники, зокрема Б.Мьєж, продовжують використовувати термін «культурні 

індустрії» з приводу звукозапису, кіновиробництва, ефірного мовлення, книго 

виробництва та друкованих ЗМІ, не включаючи до складу суто мистецьку 

діяльність, то британські політики йдуть далі й об'єднують за вищеозначеними 

критеріями мистецьку, культурну діяльність та сферу IT технологій, креативні 

продукти виробництва яких складають основу креативної економіки. На нашу 

думку, в такому випадку про «креативну економіку» слід говорити як про проект 

британської влади з приводу реалізації культурного виробництва. Окрім цього, 

говоримо про включення архітектури та дизайну в контексті планування 

урбаністичних та навколишніх середовищ. В такому означенні політичний простір 

слугував творчим осередком (creative hub) для втілення на практиці креативної 

економіки як одного з можливих проектів реалізації культурного виробництва. 

Детальний розгляд започаткування політики креативних індустрій у 

Великобританії дозволяє зрозуміти головну відмінність, яка лежить в основі 

розрізнення понять «креативні» та «культурні» індустрії. Політичний дискурс поряд 

з науковим реінтегрують ці поняття у сучасні повсякденні реалії, конструюючи їх 

новітній зміст. Креативні індустрії, за означенням економіста в галузі економіки 

культури Д.Тросбі, є ширшим поняттям та включають ті види діяльності, що містять 

утилітарну (функціональну) ціль виробництва. Тобто, кінцевий продукт 

виробництва (output) насамперд міститиме цтилітарну цінність. Наприклад, мова 

йде про сферу ІТ технологій та комп'ютерного виробництва чи ж наукову діяльність 

(якщо остання не намагається здійснити винахід, який продукуватиме спільне благо 

з огляду на розвиток людства). Поняття «креативність» співвідноситься з 

парадигмою новітньої економіки, економіки знань чи ж інформаційної економіки, де 

технології утворюють інноваційний медіа простір, в якому відбувається створення, 
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виробництво, розповсюдження та збут нематеріального продукту як носія 

інтелектуальної власності. Такий продукт за своєю природою є інформацією щодо 

послуги, матеріального чи ж віртуального (уявного) продукту (як то, наприклад, 

звукозапис чи електронна книга). Однак, який саме продукт є культурним 

продуктом та яку саме діяльність слід визначати як «культурну»?  

В цьому дослідженні ми використовуємо критерії визначення культурної 

діяльності, які наводить Д.Тросбі: по-перше, така діяльність повинна мати 

відношення до інтелектуальних, моральних та художніх аспектів життя людини; по-

друге, включати деяку форму креативності (творчості) у своєму виробництві; по-

третє, продукти такої діяльності створюють та передають символічний зміст й 

вміщують у собі форму інтелектуальної власності [108;c.20]. Вчений вважає цей 

перелік достатнім для того, щоб зрозуміти в чому відмінність культурної діяльності 

від інших видів діяльності. Зауважимо, що одразу можна зробити висновок про те, 

що креативна (творча) діяльність індивіда є складовою процесу створення ним 

культурного продукта: літературного, художнього або музичного твору і т.д. При 

цьому науковець наголошує, що передача смислу є однією з найголовніших 

характеристик культурного продукту, але такий символізм не може мати в кінцевій 

меті рутинного (утилітарного) призначення. Тому, можна розмірковувати про деяку 

культурну цінність, яка міститься в такій продукції, й слугує показником 

унікальності того чи іншого предмету або явища культури. Хоча, звісно, не кожен 

продукт, створений в культурній індустрії, наприклад, медіа-сферою може бути 

визначений як неповторний або унікальний з огляду на філософсько-

культурологічне трактування «цінності». Тому, необхідно зазначити, що питання 

визначення культурної цінності є однією з проблемних площин в теоретичних 

концепціях сучасної економіки культури, й потребує наукових досліджень. 

Отже, на нашу думку, в останній чверті ХХ ст. в західноєвропейському 

науковому та політичному дискурсах відбувається суттєва трансформація розуміння 

культури: з широкого означення в якості «третьої реальності, яку створює людська 

спільнота завдяки діяльності» до вузького – як галузі виробництва, де виникають 

економічні відносини з приводу виробництва, розповсюдження, збуту та 
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споживання культурних товарів і послуг. Відбувається становлення наукового 

дискурсу економіки культури, до якого відносять таких сучасних 

західноєвропейських дослідників як: В.Гінзбург, А.Кламер, С.Коннор, Д.Тросбі, 

Р.Тьюз, Б.Фрей та інші. При цьому, дослідження економіки культури щодо 

культурного виробництва реалізуються в практичній площині культурної політики. 

Культурні індустрії в політичному вимірі входять до складу креативних. Політика ж 

креативних індустрій є частиною втілення на практиці проекту «креативної 

економіки», яка набуває значення в контексті вчень неолібералізму.  

Поняття «креативної економіки» вводиться в науковий обіг британським 

науковцем Д.Хокінсом [120]. Креативна діяльність є процесом індивідуальним чи 

колективним, в результаті якого створюється та провадиться у життя ідея. Згідно 

досліджень Д.Хокінса така ідея може бути не оригінальною, проте обов'язково 

характеризується новизною. Автор говорить про те, що ця ідея може з'явитися 

внаслідок комбінацій з вже існуючими ідеями. Таке положення є особливо 

актуальним з огляду на промислове виробництво та управлінський процес. Д.Хокінс 

розрізняє «творчість» та креативність» таким чином, що перше поняття відноситься 

ним до реалізації індивідуумом власних здібностей, талантів. Тоді як, креативна 

діяльність є складовою виробництв сучасних індустрій та рушійною силою 

економіки розвинутих країн, перш за все, демократій. В такому контексті поняття 

«креативна діяльність» слід застосовувати до виробництв, метою діяльності яких є 

передусім отримання прибутку, тобто здійснення комерційної діяльності. Ці 

підприємства є креативними індустріями. Творчість в поєднанні з бізнесом в умовах 

ринкових відносин продукує так звану «креативність» в якості інтелектуального 

процесу, в результаті якого створюється нематеріальний продукт. Такий продукт 

міститиме економічну цінність, виражену в грошовому еквіваленті (вартість), й 

матиме практичну значущість (утилітарну ціль). Тому, креативна економіка є 

моделлю економіки, що базується на виробництві нових ідей, використовуючи 

інтелектуальний потенціал людини – працівника. Ці ідеї мають бути новими, але не 

завше – оригінальними. Оригінальність в купі з новими ідеями породжують 

унікальність як характеристику того чи іншого продукту.  
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Необхідно додати, що в такому означенні креативна діяльність виробництв 

(індустрій) може бути ототожнена з інноваційною. В цілому, становлення наукових 

пошуків відносно інноваційної діяльності пов'язане з міркуваннями економістів та 

філософів з приводу економічного зростання країн та науково-технічного прогресу: 

К.Маркс, Дж.Мілль, Д.Сахал, А.Сміт, Р.Солоу та інші. Слід сказати про те, що 

вперше поняття «інновація» в економічному дискурсі застосовує науковець 

Й.Шумпетер в 30х рр. ХХ ст. в другому перевиданні своєї праці «Теорія 

економічного розвитку» (1934), де визначає, що творення інновацій є необхідною 

частиною виробничого процесу промислових підприємств в умовах зростаючої 

конкуренції. Слід сказати, що в першому виданні 1911р. вчений використовує 

термін «нововведення». Тому, поняття «інновація» та «нововведення» в працях 

науковця є синонімічними. До інновацій Й.Шумпетер відносив: виробництво нових 

продуктів, які раніше не були відомі споживачам; впровадження новітніх методів 

виробництва, освоєння нових ринків збуту продукції, впровадження нової 

організаційної структури в будь-якій галузі промисловості, відкриття нового 

джерела сировини [130;с.159]. Метою введення інновацій, які за своїм змістом 

передбачили зміни виробничого, організаційного та управлінського характеру, є 

збільшення прибутків підприємства. Окрім цього, вчений називає тих, хто 

провадить інновації у своїй діяльності – підприємцями. Розуміємо, що найперше 

означення «інновацій», яке пропонує Й.Шумпетер,  є досить широким. Наразі, не 

кожна підприємницька діяльність є інноваційною.  

Українські науковці Л.Антонюк, А.Поручник та В.Савчук в своїх 

дослідженнях щодо теорії інновацій, проаналізувавши існуючі визначення цього 

терміну, прийшли до висновку, що «головною функцією інновацій є функція змін» 

[3;с.15]. Тому, вчені пропонують наступне трактування поняття «інновація»: 1) в 

широкому означенні – це будь-яка зміна, що підвищує конкурентоспроможність 

суб’єктів господарювання; 2) у вузькому означенні – це процес трансформації 

наукових досягнень у виробництво; 3) інновація, яка впроваджена в господарську 

практику [3;с.15]. Другий підхід пов'язаний з впровадженням та розвитком нових 

технологій. При цьому, винахід не можна розумітися в якості синоніму «інновації», 
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адже – останній термін є суто економічним. Окрім цього, в рамках третього підходу 

ці вчені інновацію називають нововведенням. 

З огляду на вищеозначене інновація є механізмом впровадження змін в процес 

виробництва з метою максимізації прибутку. Тобто, це раціонально обґрунтована 

діяльність, яку на підприємстві здійснюють менеджери – спеціалісти з введення 

інновацій. При цьому, інноваційна діяльність як процес є плановою на масштабних 

промислових об'єктах. Поняття «інновація» історично передує поняттю «креативної 

діяльності». Зміст першого пов'язаний з фордистською моделлю організації та 

способом виробництва, суть якого полягала у виробництві товарів суто для обміну, 

використовуючи промислову та сільськогосподарську сировину. Тоді як, креативна 

діяльність виробництв (індустрій), що є основою постфордистської моделі, 

передбачає виробництво нематеріальних продуктів - інформаційних за своєю 

природою, сировинним ресурсом для виробництва яких є технології як результат 

наукових досягнень людства та реалізації інтелектуального потенціалу працівників. 

При цьому, такі креативні індустрії перестають бути залежними від природних 

джерел сировини і не потребують чіткої локалізації. Метою виробництва 

креативних індустрій є отримання комерційного прибутку, хоча воно і 

передбачатиме залучення соціокультурного інструментарію в частині створення та 

реалізації кінцевого продукту (наприклад, створення брендів тощо). В сучасних 

культур та соціофілософських розробках науковці С.Леш та С.Ларі називають таке 

виробництво саме «культурним», а не «креативним», про, що далі буде окремо 

сказано. Зауважимо, що в сучасних великих корпораціях, на кшталт Google або 

Apple, креативна діяльність є частиною інноваційної і навпаки. Фактично, ці 

поняття є взаємозалежними та взаємообумовленими. Отже, наука є рушієм 

інноваційної діяльності, поживним середовищем для провадження креативності в 

процес виробництва.  

Таким чином, в економічному дискурсі метою інноваційної та креативної 

видів діяльності є отримання прибутку завдяки ефективному збуту товарів і послуг. 

Створення «нового» продукту, при цьому не завше оригінального (згідно розробок 

Д.Хокінса), або ж, наприклад, впровадження нововведення безпосередньо в 
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господарську практику – здійснюватиметься внаслідок креативної діяльності 

працівників підприємств, які ініціюватимуть майбутні інновації. Тому, креативна 

діяльність є основою інноваційної, які разом є рушійною силою креативної 

економіки.  

Зауважимо, що наразі в дискурсі економіки культури та в сфері культурної 

політики на теренах Європейського Союзу співвідносять показники індексу 

інновацій та індексу культурної участі громадян в тих чи інших видах культурної 

діяльності, зокрема: читання книг, перегляд телепередач, прослуховування музики, 

гра на музичних інструментах, малювання, танці тощо. Ініціатором таких 

досліджень виступив італійський фахівець в галузі економіки культури П.Л.Сакко, 

який порівняв відповідні статистичні показники в 15 країнах ЄС, та визначив, що 

країни, які входять до першої десятки як ті, що мають найвищі індекси інновацій, 

матимуть і схожі показники культурної участі [217]. Тобто, перші десять країн 

згідно відповідних індексів знаходитимуться в обох категоріях, не полишаючи 

першу десятку. Перше місце за обома показниками індексів має Швеція. Країни, що 

ввійшли до другої десятки за показником індексу інновацій: Ірландія, Іспанія, Італія, 

Португалія, Греція, - присутні і в другій групі, яка визначає індекс культурної 

участі. Таким чином, вчений доводить необхідність провадження чіткої культурної 

політики в країнах ЄС щодо стимулювання активної культурної участі громадянами 

ЄС (партисипативні практики), адже зроблені ним висновки свідчать про 

безпосередній зв'язок культурної та інноваційної діяльності: перша сприяє другій, 

що, в свою чергу, сприяє ефективному розвитку креативної економіки. Такий 

висновок в контексті нашого дослідження робить можливим розглядати «креативну 

економіку» в якості проекту реалізації культурного виробництва в рамках сучасної 

політики креативних і культурних індустрій в ЄС та Великобританії. 

Щоб зрозуміти детальніше цей висновок, необхідно розтлумачити концепцію 

культури в означенні П.Л.Сакко. Для цього будемо використовувати підготовлену 

ним доповідь в рамках роботи Європейської експертної мережі в сфері культури 

(European Expert Network on Culture) [217], створення якої в 2010 р. було ініційоване 

Європейською Комісією. Метою Мережі було вдосконалення здійснення політики в 
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ЄС. Також будемо спиратись на лекції П.Л.Сакко, прочитані ним в Швеції в квітні 

2015р. за сприяння найстарішого університету на теренах Скандинавії Uppsala 

Universitet [216]. 

Науковець пропонує і аналізує етапи формування функціонування сфери 

культурного виробництва як економічної реальності, а також обґрунтовує сучасну 

модель економіки як інноваційну, доводячи, що цьому сприяє активна культурна 

участь громадян. В означенні П.Л.Сакко культура являє собою сферу виробництва і 

споживання культурного продукту, функціонування якої можна прослідкувати, 

виокремивши наступні етапи: 

1. Культура 1.0. (Culture 1.0) 

В епоху доіндустріального суспільства, від часів Греції та Риму, культурне 

виробництво (говоримо про твори різних видів мистецтв) є повністю залежним від 

патронажу визначених заможних осіб, й здійснюється відповідно до смаків та згідно 

уподобань останніх. Відповідно, доступ до продуктів сфери культурного 

виробництва публікою є досить обмеженим. Покровительство мистецтва було 

ознакою фіксації та підтримки соціального статусу покровителя (імператора, 

короля, Папи та інших представників світської, а також релігійної влади). Окрім 

цього, така діяльність покровителя містила й суто гедоністичні наміри.  

В добу Ренесансу з'являється ринок мистецьких товарів (перш за все, в 

італійських містах, а також не теренах сучасних Нідерландів та Бельгії). Тоді ж 

покровительська діяльність щодо підтримки культурно-мистецької діяльності 

митців постає суттєвим фактором в накопиченні соціального та політичного 

капіталів, а також – економічного. Інтереси покровителя тепер продиктовані 

ідеологічними цілями, а не власним гедонізмом. Тому, часто конфліктують з 

інтересами митця.  

Після революцій в Європі, які передували становленню національних держав, 

аудиторія споживачів культури стає більшою, адже культура починає розглядатися 

як фактор особистісного та людського розвитку в цілому. Держава обирає яке 

культурне виробництво потребує підтримки та субсидіювання. П.Л.Сакко 

підкреслює, що саме в цей період ХVI – XVIII ст. відбувається формування 
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розуміння культури в двох її означеннях: низької (масової) та високої (елітарної). 

Доступ до високої культури стає ознакою приналежності до класу так званої 

«буржуазії». Отже, покровителем культури та мистецтва постає Держава в якості 

інституту, який регулюватиме виробництво в сфері культури за допомогою 

сукупності абстрактних правил через мережу різних інститутів, наприклад, 

експертизи та оцінки. Фактично, говоримо про покровительство, яке функціонує на 

основі договору; позбавлене суб'єктивізму конкретної персоналії.  

2. Культура 2.0. (Culture 2.0) 

Другий етап функціонування сфери культури як економчної реальності 

пов'язаний зі змінами, які охоплюють Європу в часи індустріальної революції. В 

сучасному розумінні ринок культурних товарів і послуг, за означенням автора, 

формується тільки в другій половині ХХ ст. Хвиля технологічних інновацій 

спричинює процес індустріалізації в сфері культури лише в ХХ ст. П.Л.Сакко 

зазначає, що розподіл культури на високу на низьку в ментальності європейців 

негативно позначився на визнанні сфери культурного виробництва в якості галузі 

економіки. Процес індустріалізації так чи інакше було запущено, проте європейці 

довгий час уникали дослідження процесів комерціалізації та індустріалізації в сфері 

культури, й, відповідно, становлення вільного ринку, підтримуючи форму 

державного покровительства в культурно-мистецькій сфері. Однак, завдяки процесу 

індустріалізації відбулося значне розширення споживацької аудиторії. 

Науковець зазначає, що на відміну від європейських країн в США не було 

розуміння культури в якості дихотомії «низької та високої». Тому, варто говорити 

про те, що тут культура утворює сферу виробництва, невід'ємною частиною якої є 

підприємницька діяльність. Отже, сфера культури в США вже з 30х рр. ХХ ст. є 

індустрією, яка формує місток між суто виробничою діяльністю промислових 

підприємств та збутом виробленої ними продукції за допомогою становлення 

рекламного бізнесу. Розважальний компонент стає інструментом продажів 

культурного продукту, орієнтованою на заповнення вільного часу потенційного 

споживача. Фактично, в 40х-60х рр. ХХ ст. в США повноцінно функціонує так звана 

індустрія дозвілля, в основі якої виробництво в сфері медіа і культури. В такому 
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означенні сфера культури постає в якості галузі економіки. При цьому, публіка 

отримує можливість масово та безперервно споживати культурні продукти. Як 

зазначає сучасний український дослідник М.Скиба «…культура 2.0. – це культура 

приємного вечора, реклами й масової пропаганди. Культовими, але не самостійними 

фігурами стають підприємці й куратори, артдиректори і продюсери, шеф-редактори 

та селебрітіз» [103]. 

Кінець 60х рр. ХХ ст. П.Л.Сакко характеризує таким чином, що в сфері 

культури відбувається інтенсивне виробництво, проте воно вже сегментоване згідно 

вподобань певних груп споживачів та утворює спеціалізовані ніші. Надалі процес 

комерціалізації в сфері культури, невпинно зрощується з медіа. Медіа індустрії 

постають в якості прото віртуального простору, можливості розповсюдження якого 

не обмежені, що дає змогу значно збільшити кількість споживачів. Однак, 

технології культурного виробництва виключно належать та провадяться великими 

корпораціями. Таким чином, сфера культури в 80х рр. ХХ ст. функціонує як 

сукупність культурних індустрій, які є частиною розважального мета сектору або 

індустрії дозвілля.  

3. Культура 3.0. (Culture 3.0) 

На цьому етапі дослідження та аналізу функціонування сфери культурного 

виробництва констатуємо інтенсивний розвиток цифрових технологій в першому 

десятиріччі 2000х рр., за допомогою яких здійснюється сучасне культурне 

виробництво та надається доступ до культурних продуктів. З появою мережі 

Інтернет споживач отримує можливість самостійно обирати культурний контент, 

експериментувати та створювати, виступаючи не тільки в ролі споживача, але й 

виробника. Доступ аудиторії до можливості продукувати власний контент є 

необмеженою в розвинутих європейських країнах. Такий доступ П.Л.Сакко означив 

як культурний доступ або «cultural access». Відповідно, процес інтенсифікації 

культурного доступу дозволяє говорити про розповсюдження культурного контенту 

за рамками каналів розповсюдження традиційного ринку. Правила гри на сучасних 

ринках культурних товарів опосередковані впливом гравців - спільнот, учасники 

яких взаємодіють на основі обміну, що здійснюється на онлайн платформах, які 
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виключають традиційний ринковий обмін та залежать від масштабу та швидкості 

з'єднання. За таких умов, на думку науковця, сучасне культурне виробництво, по-

перше, сприяє творенню економічної та соціальної цінності (формування 

комунікаційних каналів в суспільстві); по-друге, культурний продукт відносно 

споживача перестає бути частиною його дозвілля або вільного часу, але 

вкорінюється у фабрику щоденного людського буття. При цьому, за означенням 

П.Л.Сакко споживачі постають в якості «практиків» (поняття, яке автор вживає щоб 

підкреслити їх авторські та інтелектуальні права), які отримуючи право культурного 

доступу зможуть активно використовувати свої власні творчі здібності, здійснюючи 

креативну діяльність як фнтелектуальний процес реалізації власної ідеї чи власне 

себе; перестаючи бути пасивними споживачами вироблених культурних продуктів. 

В свою чергу, культурна участь публіки в створенні та розповсюдженні культурного 

контенту згідно останніх досліджень П.Л.Сакко слугуватиме стимулом до 

інтенсивного провадження інноваційної діяльності.  

Отже, підсумовуючи усе вищесказане щодо креативної, інноваційної та 

культурної діяльності в контексті обґрунтування економічного статусу культурного 

виробництва, необхідно підкреслити, що сучасна сфера культурного виробництва 

розуміється не тільки в якості галузі економіки, але - як фактор трансформації 

способів виробництв, розповсюдження та споживання кінцевих продуктів 

виробництва, що, в свою чергу, детермінуватиме зміни стосовно соціальних та 

економічних трансакцій. Тому, зрозуміло, що новітня модель економіки ґрунтується 

на трьох основоположних компонентах: креативна, культурна та інноваційна 

діяльність.  

Отже, на наш погляд, дискурс креативної економіки, становлення якого в 

науковому полі пов'язане з переорієнтацією економік розвинутих країн з ресурсно та 

просторово залежної (сировинної) моделі ведення національних та союзних 

господарств (Європейський Союз) та усвідомлення екологічної проблематики 

використання природних ресурсів, формується в якості проекту реалізації 

культурного виробництва в цілому. Провадження політики сприяння розкриттю 

творчих здібностей індивідуумів в умовах дотримання прав та свобод громадян 
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ініціюватиме процес економічної незалежності держави від вичерпності природних 

ресурсів, які є основою сировинної економіки. Саме ж підприємство, в основі 

виробництва якого є креативна діяльність, здійснює виробництво без прив'язки до 

конкретної території. Продукування нових ідей орієнтоване на використання 

інтелектуальних ресурсів індивідуумів, які є частиною їх культурного капіталу [14] 

в означенні П.Бурдьє. Креативна діяльність передбачає проектну роботу колег – 

працівників, які створюють нові ідеї, що говорить не тільки про формування 

певного креативного середовища обміну ідеями, але й – означає можливість 

реалізації дійсно творчих здібностей конкретної особистості, сприяє її постійному 

навчанню та удосконаленню отриманих раніше знань в закладах освіти. Окрім 

цього, креативність як явище можливе лише за умов належного рівня розвитку в 

суспільстві культурної свободи та поваги до різноманіття, усвідомлення останньої в 

якості універсальної цінності.  

Отже, в контексті цього дослідження говоримо про те, що економіку культури 

розглянуто як напрям міждисциплінарних наукових досліджень, що обґрунтовують 

економічний статус культурного виробництва відповідно до західноєвропейської 

наукової традиції ХХ ст. В європейських наукових колах економіка культури як 

cultural economics або economics of culture вживається, насамперед, економістами, 

що вивчають та аналізують економічні відносини в сфері культури з приводу 

виробництва, розповсюдження та збуту культурних товарів і послуг.  

Однак, в цьому дослідженні необхідно також з'ясувати суть поняття «cultural 

economy», яке з кінця 90х рр. ХХ ст. вживають науковці соціо- та 

культурфілософського напрямку. Однак, хоча поняття «культурна економіка» 

науковці не вживали, проте вже досить давно досліджують питання впливу 

соціокультурних факторів на економіку в цілому. Достатньо пригадати наукові 

праці М.Вебера та Т.Веблена, а також представників німецької історичної школи 

Ф.Ліста, В.Рошера, Г.Шмоллера. Як відомо, М.Вебер в праці «Протестантська етика 

та дух капіталізму» (1905) вперше прослідковує та аналізує вплив релігійних 

цінностей на формування певної економічної системи в соціумі [16]. Тоді як 

Т.Веблен, досліджуючи демонстративне споживання, у своїй праці «Теорія 
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бездіяльного класу» (1899) доводить, що раціональна корисність не є визначальним 

мотивом споживання. Відслідковуючи етапи становлення так званого «бездіяльного 

класу», Т.Веблен говорить про споживання як про ствердження та демонстрацію 

статусу представниками такого класу [17].  

Представники ж німецької історичної школи (XVIII ст.) взагалі міркували про 

культурний, історичний та етико-політичний контекст економіки як науки. Як 

зазначають сучасні нідерландські дослідники Ш.Бегельсдайк та Р.Маселанд, однією 

з основних ідей цієї наукової школи було протистояння класичній політекономічній 

думці з приводу егоїстичної раціональності як мотиваційної домінанти людської 

діяльності [6;с.38]. Провідні представники цієї школи, зокрема Ф.Ліст, В.Рошер та 

Г.Шмоллер, намагаються довести тезу про те, що система господарювання 

функціонує та еволюціонує в контексті національної культури та її особливостей. 

Ф.Ліст в своїй праці «Національна система політичної економії» (1841) зазначає, що 

запорукою національного благополуччя є єдність нації [55;с.126], й доводить, що 

стверджувати таке благополуччя має національна держава, а не самі приватні особи, 

які переслідують власні інтереси та піклуються про індивідуальні блага (тим самим 

дискутуючи з А.Смітом). Як бачимо, Ф.Ліст не говорить про протиставлення 

культури й економіки як таких, проте, визначаючи ключові тези про основу 

національного благополуччя, міркує в рамках діалектики економіки та культури, 

користуючись такими поняттями, як: «національна система господарювання» та 

«нація» відповідно. Культуру представники цієї школи розуміють в контексті 

національних особливостей, які варто співвідносити з конкретними історичним 

етапами еволюції системи господарювання. В цілому, означені погляди пізніше 

продовжили існувати в працях послідовників цієї школи, а саме – вже названих 

нами М.Вебера та Т.Веблена. 

Сучасні ж наукові пошуки щодо культурної економіки, яка зосереджує увагу 

на дослідженні саме культурного контексту економіки, можуть бути представлені в 

трьох напрямках: 1) Г.Хофстеде та його послідовники Р.Інглехарт, Ш.Шварц 

напрацьовують перші моделі проведення кількісних вимірювань впливу цінностей 

визначеної культури на показники економічного розвитку країн; 2)  П.Гайя та 



45 
 

М.Прайка «Культурна економіка: культурний аналіз та комерційне життя» (2002) - 

говорять про наявність культури в економіці як системі організації економічної 

діяльності в її конкретних інституціях, й обґрунтовано доводять, що сучасна 

економічна діяльність потребує залучення інших видів діяльності, які стають 

зрозумілими з огляду до вимог щодо компетенцій для сучасних працівників; 3) 

А.Кламер (філософ та економіст) «Ця дивна наука економіка» (2015) - пропонує 

погляд на економіку як на певну систему мислення з власною культурою, яка 

проявляється в представлених економічних концепціях визнаних авторів або так 

званих «розмовах» (conversation) [43;с.50]. 

Використовується поняття «cultural economy» і в сучасній філософсько-

культурологічній та соціологічній думці. Насамперед, говоримо про наукові праці 

британських вчених – С.Ларі, С.Леша, Дж.Уррі. Спробуємо означити специфіку 

розуміння ними такого поняття. Для цього проаналізуємо їх головні праці:  

1.  «Соціологія Постмодернізму» С.Леш (1990) [56;190];  

2. «Економіки знаків та простору» С.Леш та Дж.Уррі (1994) [192];  

3. «Глобальна культурна індустрія: медіація речей» (2007) С.Леш та С.Ларі 

[191]. 

Вперше поняття «культурна економіка» (cultural economy) вжито С.Лешем в 

його праці «Соціологія Постмодернізму» в контексті поставленої ним мети 

наукового дослідження, а саме: «здійснити систематичний соціологічний опис 

постмодернізму» [56;с.9]. В теоретико-методологічній частині дослідження 

культурна економіка розуміється науковцем як одна з головних складових так 

званого «режиму сигніфікації або накопичення», термін який автор застосовує для 

здійснення характеристики культурних парадигм, насамперед, Постмодернізму. 

Режим накопичення включає процес виробництва та споживання культурних 

об'єктів, й може бути охарактеризованим за допомогою двох складових: культурної 

економіки та способу сигніфікації. В свою чергу, культурна економіка включає 

наступні компоненти: по-перше, специфічні зв'язки щодо виробництва культурних 

об'єктів; по-друге, особливі умови сприйняття; по-третє, особлива інституційна 

діяльність, що виступатиме в якості медіатора – посередника між тими, хто 
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продукує та тими, хто сприймає (авт. прим. - споживає); по-четверте, виключний 

спосіб циркуляції культурних об'єктів [190;с.5]. Тоді як, спосіб сигніфікації буде 

означати спосіб означення культурних об'єктів, за допомогою якого відбувається 

процес їх сприйняття. На думку С.Леша, постмодерністське означення є, перш за 

все, образним (з англ. – image)[56;с.202].  

Отже, С.Леш вводить поняття «культурна економіка» в якості методу для 

опису та аналізу режимів накопичення (сигніфікації). Автор підкреслює, що для 

здійснення систематичного опису Постмодернізму в якості культурної парадигми, 

він не спиратиметься на аналіз способу виробництва в економічному означенні, а 

концентруватиметься тільки на сфері культури. Окрім цього, підкреслимо, що автор, 

зосередившись на аналізі процесу сприйняття за допомогою способу означення 

розвиває думку про формування образу (image) сприйняття культурного об'єкту, 

який є важливішим за «текст», що знаходиться в основі його творення. Наступна 

наукова праця С.Леша у співавторстві з Дж.Уррі «Економіки знаків та простору» 

глибше розвиває та доповнює цю думку.  

В означеній науковій праці автори говорять про економіку знаків, не 

вживаючи поняття «культурної економіки». За умов постфордизму, як способу 

організації та здійснення виробництва, економіка знаків та простору характеризує 

новітню економічну систему виробництва, що склалася на етапі становлення так 

званого «дизорганізованого» капіталізму кінця ХХ – початку ХХІ ст., ознаками 

якого є трансформація природи об'єктів (гроші, товари та засоби виробництва) та 

суб'єктів економіки (робоча сила). Сучасна економіка, за означенням С.Леша та 

Дж.Уррі, базується на масовому виробництві не конкретних товарів, а знаків – signs, 

які можна розділити на два типи: 1) ті, що мають пізнавальне наповнення 

(інформація); 2) ті, що є суто постмодерністськими продуктами (goods) або містять, 

головним чином, естетичний контент [192;c.15]. При цьому, естетизація 

матеріальних об'єктів, що були утворені індустріями, є складовою процесу 

виробництва, циркуляції та споживання цих товарів. Дизайнерське оформлення та 

використання реклами здатне підвищити цінність продукту виробництва, 

сформувавши додаткову вартість.  
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Отже, С.Леш та Д.Уррі вживають поняття «економіка знаків та простору» для 

характеристики новітньої економічної системи, яка склалася в умовах 

постіндустріального суспільства. Тоді як культурна економіка є методом описання 

культурної парадигми [83;с.119]. 

Знак в концепції, яку пропонують С.Леш та Дж.Уррі, є характеристикою 

цінності або sign-value, яку містить у собі продукт виробництва сучасних індустрій. 

Концепція економіки знаків цих науковців продовжує традиції досліджень 

Ж.Бодрійяра та базується на основоположному концепті останнього щодо цінності 

знаку (символу), яку вміщують у собі сучасні продукти виробництва, лишаючи в 

минулому концепти «обмінної цінності» (exchange value) та «утилітарної цінності» 

(use-value) як основи споживання [8;с.19,187-188]. В філософії Ж.Бодріяра, на яку 

спираються вчені, цінність знаку є «симулякром симулякра» за означенням 

філософа, адже, стаючи предметом обміну, продукт виробництва втрачає своє 

особливе символічне значення або першочерговий смисл, який був означений, 

насамперед, утилітарною метою виробництва такого продукту. Таким чином, 

предмет обміну стає товаром, чия обмінна цінність може розумітися в якості 

симулякру. Ціна обміну товару перетворює його на симулякр. Новітня ж економіка 

знаків та простору ґрунтується на тому, що продукт виробництва – річ (відповідно 

до російського перекладу наукової праці Ж.Бодріяра «Система вещей» [7]) або 

об'єкт (англ. згідно праць Ж.Бодрійяра та С.Леша й Дж.Уррі – object [192]) є 

результатом виробництва, головним чином, образів (на нашу думку - в якості 

конструктів). Тобто, основою сучасного процесу виробництва є створення образу – 

культурного знаку, згідно якого відбуватиметься виробництво майбутніх товарів – 

речей або об'єктів. При цьому, такий образ повинен розглядатися не як певний знак 

престижу чи приналежності до так званих «еліт» (як в теорії інституціоналізму 

Т.Веблена), але як – головна риса виробництва суспільства споживання. С.Леш та 

Дж.Уррі також наголошують, що розвиток медіа відіграють провідну роль не тільки 

в акумуляції образів, але й – в надшвидкому розповсюдженні, яке характеризується 

високою мобільністю образів та функціонуванню поза межами виробничої локації – 

на міжнародних ринках збуту. Окрім цього, змінюється не тільки природа розуміння 
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«речей» як товарів, але й – простору, який також може бути товаром – образом. 

Найпростіший приклад – це функціонування туристичної індустрії, виробництво 

якої полягає у конструюванні та підборі туристичного маршруту – образу простору, 

споживання якого виражається в купівлі путівки.  

Отже, на наш погляд, трилогія набуття цінності річчю (об'єкту) – «утилітарна 

цінність – обмінна цінність – цінність знаку» в умовах сучасного капіталізму є 

характерною особливістю символічно-знакового або культурного виробництва, яке 

здійснюють сучасні індустрії. При цьому, образ за допомогою інструментів 

маркетингу (наприклад, реклама) формує ціну та стимулює попит на товар, 

практична значущість якого, виражена первинним смислом, фактично нівелюється. 

В контексті семіотики Р.Барта – образ підміняє текст та значення (смисл), яке той 

продукує.  

Наукові пошуки С.Леша щодо розуміння природи об'єктів або речей, які 

перетворюються на товар в результаті культурного виробництва, продовжуються у 

роботі «Глобальна культурна індустрія: медіація речей» у співавторстві з колегою 

С.Ларі. Образ, якому передує виробництво конкретних товарів або послуг, тепер 

означений як бренд. При цьому, С.Леш та С.Ларі розробляють новітню концепцію 

глобальних культурних індустрій, які утворюють виробничі потужності в умовах 

новітньої економіки. Вчені порівнюють власні розробки з напрацюваннями 

Т.Адорно та М.Хоркхаймера у  питанні культурних індустрій ХХ ст. Продукти 

(goods), які утворює глобальна мережа культурних індустрій, не є фіксованими, 

стабільними чи визначеними згідно задуму їх творця: це культурні форми, що є 

динамічними та постійно циркулюють, перестаючи бути контрольованими [191;с.5]. 

Таким чином, згідно досліджень С.Леша та С.Ларі такі культурні продукти, по-

перше, не можуть мати визначених та передбачених соціальних ефектів, як то було в 

середині ХХ ст.; по-друге, слугують конструюванню не тотожності, а відмінності, 

лишаючи позаду означення культурного виробництва як серійного; по-третє, логіка 

культурного виробництва глобальних індустрій є логікою створення бренду - 

образу, тоді як культурні індустрії Т.Адорно та М.Хоркхаймера продукують 

конкретні речі - товари, що конструюють тотожні смисли. Такі смисли 
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конструюються споживачами відповідно до їх потреб та смаку, що мають культурне 

підґрунтя згідно концепції П.Бурдьє. Бренд – образ продукує різноманітність 

смислів (значень), формуючи деяку реальність. Хоча остання й є симуляцією 

відповідно до Ж.Бодріяра.  

Важливо підкреслити, що в концепції С.Леша та С.Ларі продукт виробництва 

– річ або об'єкт більше не репрезентують смисл, будучи посередником між 

виробником та споживачем. Тому, коли Т.Адорно та М.Хоркхаймер говорять про 

коммодифікацію в сфері культури, то мають на увазі те, що мова йде про 

коммодифікацію репрезентацій, але не культурних речей (cultural things) [191;с.7]. 

Для того, щоб пояснити цей тезис – потрібно сказати про наступне. 

Як вже зазначалось, з огляду на те, що Т.Адорно та М.Хоркхаймер в своїх 

дослідженнях ототожнюють продукти мистецтва та продукти культури – то вони 

розуміють процес індустріалізації в сфері культури як суто негативне явище, яке 

нівелює унікальність, створених в сфері культури, мистецьких творів, й відповідно – 

продукти (товари) культурних індустрій втрачають культурну цінність як 

внутрішню, стаючи предметом обміну. Тобто, процес індустріалізації, який включає 

масове виробництво на основі застосування технологій, ініціює творення 

взаємозв'язку між культурою та економікою. При цьому, відбувається руйнація 

функціонування сфери культури як закритої (автономної) структури. Означені 

науковці стверджують, що процес індустріалізації знищує автономність сфери 

культури, а інтенсивне виробництво мистецьких продуктів – копій сприяє 

насиченню такої сфери однорідними, однозначними одиницями [191;с.7] в якості 

стандартизованих, серійних культурних товарів. Такі продукти – копії є 

медіатороми репрезентацій смислів, носієм яких є культурний продукт як результат 

виробництва культурних індустрій. Проте, такий культурний продукт в означенні 

С.Леша та С.Ларі не може вважатись культурною річчю з огляду на втрату ним 

культурної цінності й неможливості репрезентації ним визначених смислів, які 

утворюються згідно їх утилітарної та обмінної цінності. Продукти глобальних 

культурних індустрій – бренди – можуть медіатизувати речі, в процесі чого ті здатні 
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набувати культурної цінності (в розумінні її як унікальної). Окрім цього, розуміємо, 

що першочергово бренд містить у собі цінність знаку.  

Тому, С.Леш та С.Ларі підкреслюють, що сучасна сфера культури не є 

структурою «атомізованою», де усі її частини – атоми насичуються та 

підтримуються логікою виробництва товарів – речей внаслідок процесу 

індустріалізації, як то всередині ХХ ст. Смисли таких речей, носіями яких вони 

можуть бути, є зовнішньо опосередковані. Тому, в контексті смислів варто говорити 

не про їх виробництво, а про відтворення. Логіка глобального культурного 

виробництва індустрій конструює сферу культури в якості простору, який 

насичують не «атоми» - ідентичні товари, а «монади» - різноманітні бренди. Ознака 

різноманітності брендів означає те, що бренди не тільки містять у собі цінність 

знаку, проте – й створюють (конструюють) культурну цінність. Тому, сучасна сфера 

культури характеризується саме виробництвом, а не відтворенням смислів. 

Виробництво смислів, як суть сучасного культурного виробництва, є похідною від 

створення бренду. 

Таким чином, розглянувши міждисциплінарні підходи до розуміння понять 

«культурна економіка» та «економіка культури», визначаємо, що культурна 

економіка в її традиційних конотаціях, починаючи з діяльності представників 

німецької історичної школи, орієнтована здійснювати вивчення, дослідження та 

аналіз впливу соціокультурних факторів на функціонування національних економік. 

Мова йде про так званий культурний контекст економіки. Тоді як сучасний соціо- та 

культурфілофський напрямок досліджень, представлений С.Лешем, С.Ларі та 

Д.Уррі, суттєво розширює розуміння цього культурного контексту, адже внаслідок 

процесу індустріалізації в сфері культури, під «культурною економікою» або cultural 

economy слід розуміти власне організовану систему виробництва, розповсюдження 

та споживання культурних продуктів, яка функціонує як сфера економіки і являє 

собою економічну реальність. Сучасна культура стає не тільки галуззю економіки, 

але й змінює спосіб, організацію та технологію виробництва, трансформуючи саме 

розуміння «індустрії» як такої. Культурне виробництво як створення бренду - 

образу, будучи складовою виробництв будь-яких товарів чи послуг, впливає на 
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формування економічної цінності, яку міститиме товар. Система економічних 

відносин з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання в суспільстві 

наразі є «культурною» з огляду на ті зміни, які провадить культурне виробництво. 

Той же С.Леш зазначає, що в широкому розумінні сучасну економіку слід розуміти 

як «культурну» [191;с.7]. 

Поняття «економіка культури» з’являється, насамперед, в 

західноєвропейському науковому дискурсі в другій половині ХХ ст., та засвідчує 

наявність економічних відносин в сфері культури. Слід зазначити, що наукова 

традиція вивчення та аналізу економічних відносин в сфері культури є присутньою 

як в працях західноєвропейських та американських вчених, так і в колишніх країнах 

Радянського Союзу. Останні користовуються терміном «духовне виробництво» в 

контексті марксистського вчення про суспільне виробництво (ХІХ – ХХ ст.). Як 

відомо, згідно цього вчення матеріальне виробництво є базисом суспільного 

розвитку, що відбувається в динаміці матеріального (базис) та духовного 

(надбудова) виробництва. Основоположник вчення філософ та економіст К.Маркс 

глибше вивчає суспільство як таке [107;с.135], аніж тодішні представники класичної 

політекономії в європейській науковій думці, наприклад, той же А.Сміт. Якщо 

останній з'ясовує у своїй найвідомішій праці «Дослідження про природу та причини 

багатства народів» (1776) закономірності збільшення рівня благополуччя країн, 

звертаючись лише до показників матеріального виробництва, розподіляючи працю 

на виробничу та невиробничу, то К.Маркс у співавторстві з Ф.Енгельсом, 

насамперед, в праці «Німецька ідеологія» (1846) підкреслює, що сам суспільний 

розвиток та суспільна свідомість є продуктом виробництва матеріального та 

духовного, потребує діалектичного розуміння [64;с.36-49]. До того ж, К.Маркс 

протистояв філософській традиції ідеалізму, яку розвиває Г.В.Ф.Гегель, щодо 

пріоритетності духовного над матеріальним (людським) в контексті людського 

розвитку.  

Таким чином, категорія «виробництво» в означенні К.Маркса набуває 

філософського контексту з приводу визначення функціонування суспільства як 

системи виробництва та споживання матеріального та духовного продукту. Крім 
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цього, в умовах побудови комунізму та соціалізму як політичних ідеологій 

(яскравим прикладом слугує, насамперед, Радянський Союз), що ґрунтуються на 

марксистському вченні, таке філософське означення суспільного розвитку в 

категоріях матеріального та духовного виробництва, стимулювало розвиток 

наукової думки радянських вчених філософів та культурологів з приводу 

дослідження засад функціонування та структури духовного виробництва, творчої 

праці як основи духовного виробництва, естетизації продукту такого виробництва, 

виробництва «людини людиною». Розуміємо, що мова йде не тільки про ідеологічні 

конотації формування особистості та ствердження жорсткої дії інституту цензури в 

сфері духовного виробництва. Мова йде про формування діяльнісного підходу в 

філософсько-культурологічній теорії щодо розумінні виробництва суспільної 

свідомості, витоки якого базуються на філософських ідеях Г.В.Ф.Гегеля щодо 

розвитку людини в її істинному (діяльнісному) бутті через діяльність. Філософ у 

своїй науковій праці «Феноменологія духа» зауважив, що «…Істинне буття 

людини…є його діяльність…» [19;с.172]. Внаслідок такої цілеспрямованої 

діяльності або праці людина виступає творцем власне себе, чим відтворює суспільну 

свідомість в цілому.  

Отже, виробництво «людини» є результатом людської діяльності або 

суспільного виробництва, яке згідно марксистської традиції розуміють в двох 

означеннях: духовне та матеріальне. Зауваживо, що марксистське вчення, 

розглядаючи духовне виробництво, зосереджує свою основну увагу на ідеологічній 

складовій формування світогляду особистості, яке за означенням сучасного 

украънського фылософа Л.В.Губерського «…виникає з духовно-практичного 

відношення людини до світу» [23;с.34]. Так, становлення та розвиток діяльнісного 

підходу відображено в науковій діяльності представників філософської школи 

радянського періоду як в Україні, так і в Росії: Л.Губерського (формування 

світогляду особистості), В.Табачковського (діалектика діяльності та культура; 

формування світоглядної культури), В.Шинкарука (вплив соціокультурних та 

філософських досліджень на управління суспільними процесами) і М.Кагана 

(людська діяльність, яка знаходить своє вираження в практиках по виробництву 
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матеріальних благ та суспільних відношень, є запорукою відтворення суспільства в 

цілому, його культури), Л.Когана (головна мета духовного виробництва – 

виробництво особистості), Е.Маркаряна (вчення про культуру як про продукт 

людської діяльності), В.Толстих (означення духовного виробництва в його 

інституалізованих формах, чия діяльність в умовах науково-технологічного 

розвитку набуває ознак економічної та потребує економічного обґрунтування), 

Н.Чавчавадзе (теорія формування цінностей, культурні цінності) та багатьох інших.   

Отже, згідно марксистського вчення духовне виробництво, будучи 

невід'ємною частиною суспільного виробництва як і матеріальне, розглядалося в 

якості його надбудови. Таке твердження є вірним в умовах залежності медіа 

інституцій в ХХ ст. від державного регулювання як то в країнах на заході Європи чи 

ж взагалі жорсткій дії інституту цензури на теренах країн Східної Європи, які 

входили до складу Радянському Союзу. Проте, політика дерегуляції на ринку медіа 

в останній третині ХХ ст. в країнах Західної Європи (зокрема і в Великобританії), а 

пізніше і розпад Радянського Союзу – призведуть до неминучої самостійності медіа 

інституцій в ХХІ ст. як виробників інформаційного контенту. Означені політико-

управлінські причини чинитимуть вагомий вплив на сукупну переорієнтацію та 

трансформацію в структурі суспільного виробництва. Зокрема, сучасне 

інформаційне суспільство характеризується, насамперед, інтенсивним 

виробництвом нематеріальних продуктів у вигляді інформації чи ж певної послуги. 

При цьому, такі продукти не матимуть на меті задоволення тільки вітальних потреб 

людини. В контексті суспільного виробництва мова йде про активізацію в його 

структурі сфери духовного виробництва, що в умовах капіталізму та демократії не 

передбачає заідеологізованої дільяності та виробництва культури як ідеології. 

Відповідно, розпад Радянського Союзу спонукає східноєвропейських вчених до 

перегляду роузміння культури та передбачає усвідомлення виробництва в сфері 

культури таким, що функціонуватиме в умовах вільного ринку.  

Дослідження західно- та східноєвропейських науковців дозволяють прийти до 

висновку, що культурне виробництво визначає новітній вектор суспільного 

розвитку, де сфера культури функціонує як сукупність культурних індустрій. 



54 
 

Особливістю культурного продукту є його ціннісна складова, адже такий продукт 

містить і культурну, і економічну цінність. Відповідно, мова йде про творення 

індивідуальних, суспільних (колективних) та спільного благ. З огляду на 

вищеозначені суспільні перетворення та специфіку культурного виробництва, 

розглядаючи економіку культури в якості міждисциплінарного проекту наукових 

досліджень, що обґрунтовують економічний статус культурного виробництва, 

пропонуємо наступну типологію сучасних теоретичних концепцій економіки 

культури: 1) економіко-управлінські (В.Баумоль, В.Боуен, М.Блауг, В.Гінзбург, 

А.Кламер, А.Скот, Д.Тросбі, Р.Тьюз, Б.Фрей, Д.Хезмондалш); 2) 

культурфілософські - Т.Адорно, М.Хоркхаймер, Ж.Бодріяр, П.Бурдьє, С.Леш, 

С.Ларі, Д.Уррі; 3) культурно-індустріальні - Н.Гарнем, Б.Мьєж, П.Л.Сакко (cultural 

industries approach). В рамках цих підходів сфера культури розглядається як 

сукупність виробництв – індустрій, які отримують інтенсивний розвиток в середині 

ХХ ст. за умов коммодифікації саме інформаційних продуктів, а не їх носіїв (як то 

було в ХV ст. коли вперше було надруковано книгу чи ж в XVII ст. коли з'являється 

перша газета). Особливістю культурного виробництва в ХХІ ст. полягає не у 

відтворенні серійного продукту за допомогою індустріальних механізмів чи ж 

конкретних приладів, а у – створенні та виробництві ідеї (образу) – одиниці 

інформаційного продукту, яка по суті є самодостатньою. Поява таких культурних 

продуктів можлива лише за умов забезпечення доступу до технологій, що 

відтворюють саму можливість такого доступу для виробників, які не обов'язково 

функціонують як самостійні господарські суб'єкти, будучи юридичними особами.  

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

1.2. ЕКОНОМІКА КУЛЬТУРИ В СТРУКТУРІ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ 

(КУЛЬТУРНА ЦІННІСТЬ, КУЛЬТУРНІ ІНДУСТРІЇ, КУЛЬТУРНИЙ 

КАПІТАЛ, ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ В СФЕРІ КУЛЬТУРИ) 

Як вже було зазначено у попередньому підрозділі, ще в 60х рр. ХХ ст. 

американські економісти В.Боуен та В.Баумоль дійшли висновку, що виробництво в 

сфері культури деякими культурними інституціями не є ефективним. Ці вчені 

проаналізували діяльність установ, що створювали культурний продукт у сфері 

видовищних мистецтв й констатували так звану «хворобу цін», притаманну сфері 

культури. Витрати на виробництво в таких установах, що безпосередньо здійснюють 

культурну діяльність, перевищують прибутки. Мовою економістів така ситуація 

означає економічну неспроможність культурної установи утримувати себе за 

рахунок здійснення основної діяльності. І, головне, ставить питання про постійний 

дефіцит доходів таких установ, який так чи інакше потрібно компенсувати, щоб 

дати змогу повноцінно функціонувати організаціям у сфері культури [97; с.8-10].  

Звичайно, не всі сучасні культурні установи і організації в умовах ринку 

мають проблеми з прибутками та потребують підтримки держави в рамках 

здійснення культурної політики. Більше того, сучасна сфера культури являє собою 

сукупність індустрій, які здійснюють прибуткову комерційну діяльність, маючи 

змогу максимізувати власні прибутки. Але при цьому такі культурні індустрії – 

підприємства продукують специфічний культурний продукт з огляду на ту 

культурну цінність, яку вони містять.  

Для того щоб з'ясувати зміст поняття «культурні індустрії», необхідно 

дослідити появу цього поняття в науковому західноєвропейському дискурсі, де таке 

поняття вживається вперше Т.Адорно та М.Хоркхаймером, та через призму 

урядово-інституційних практик Європейського Союзу та Великобританії, в 

нормативно-правових документах яких використано ще й поняття «креативних 

індустрій».  

Як відомо, поняття «культурна індустрія» вперше вживають представники 

критичної філософської думки Франкфуртської школи Т.Адорно та М.Хоркхаймер в 

своїй праці «Діалектика просвітництва» (1947) [1;с.149,164,174]. Основна їх теза 
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стосується, насамперед, критики процесів індустріалізації та коммодифікації в 

культурно-мистецькій сфері. Означені процеси вважаються негативними, а поняття 

«культурна індустрія» покликане наголосити на непорушності «елітарності» як 

форми сприйняття мистецтва та культури в суспільстві. Що не менш важливо, 

висвітлюючи подібним чином поняття «культурна індустрія», вчені ще не 

розрізняють окремих видів культурного виробництва. Технічні засоби, що множать 

копії – фотоапарати чи кінопроектори, як намагається довести їх колега В.Беньямін: 

«…виводять предмет, який репродукують, зі сфери традиції. Репродукція звільняє 

твір мистецтва як такий від його ритуальної основи творення. Окрім того, 

тиражування репродукції підміняє унікальність твору мистецтва, продукуючи його 

масове сприйняття та руйнуючи «ауру» [10;с.27]. Наукові праці представників 

Франкфуртської школи спрямовані на підтримку існуючої дихотомії «елітарної» 

(високої) та «масової» (низької) культури, зміст якої критично оцінювати 

можливість не тільки використання технічних засобів творення копій, але й 

критикувати становлення економічних відносин в сфері культури в умовах появи 

відповідного ринку. 

Згідно досліджень сучасного канадського дослідника Р.Бейба, вищеозначена 

критика була обумовлена тим, що Т.Адорно в низці своїх праць розглядає масове 

виробництво культурної індустрії або індустрії розваг як складову домінування так 

званих «еліт» в капіталістичному суспільстві [137;с.101]. Зауважимо, що такі 

погляди в країнах західної Європи, що базуються на питанні класової диференціації, 

є поширеними на час виходу праці Т.Адорно та М.Хоркхаймера в 1947р., адже є 

відповіддю, головним чином, на фашистську ідеологію пропаганди за часів Другої 

Світової війни. Масове виробництво культурного продукту, що розповсюджується 

за допомогою медіа, розуміється інструментом ствердження певного класу та 

підтримки певної ідеології. Критика Т.Адорно була спрямована на виробництво 

медіа продукту, який в умовах контролю зі сторони держави та великих корпорацій 

слугував опорою панівної ідеології [80;с.47]. Відповідно, в західноєвропейському 

науковому дискурсі Т.Адорно вважають засновником критичної політекономії в 

сфері медіа.  
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Варто додати, що такі критичні погляди також були намаганням протистояти 

марксистському вченню щодо функціонування суспільства як такого, які К.Маркс 

описував в категоріях виробництва: матеріального та духовного. Як відомо, сфера 

матеріального виробництва - базис (basis) розглядалася основоположним чинником 

виробництва суспільства та його інститутів. Відповідно, культура розумілася в 

якості вторинного фактору або надбудови (superstructure). Представники 

Франкфуртської школи відходять від такого положення економічного детермінізму 

та досліджують культуру і медіа, виробництво цих сфер, у співвідношенні з 

інститутом влади, досліджуючи домінування певного класу. Ця традиція знаходить 

свій розвиток в британському проекті  «культурних досліджень» (cultural studies), 

очільником якої вважається Р.Вільямс.   

Однак, не дивлячись на критичні погляди, саме з наукової діяльності 

Т.Адорно та М.Хоркхаймера варто говорити про формування в науковому 

західноєвропейському дискурсі розуміння функціонування сфери культури як 

сукупності культурних індустрій (cultural industries approach) в майбутньому, що 

максимізують власні прибутки за рахунок виробництва культурного продукту. Саме 

таке розуміння сфери культури у 80х рр. ХХ ст. пропонує Б.Мьєж (французький 

дослідник в галузі медіа). Вчений говорить про існуючі на той час хиби в теорії 

культурних індустрій. Мова йде про те, що вищеозначені вчені концентрують свою 

увагу, перш за все, на сфері мистецтва та художніх практиках, й зацікавлені в 

питанні ринків мистецької продукції, а не в індустрії як такій, коли сфера культури 

утворює сектор економіки. Й на додаток, Б.Мьєж зауважує, що застосовуване 

науковцями поняття «культурна індустрія» значно звужує поле досліджень 

науковців, адже ті розуміють його як єдине гетерономне поле, тоді як сферу 

культури слід розглядати як сукупність індустрій (виробництв), де дія певна логіка 

виробництва [200;с.80]. На думку вченого існує три логіки, за допомогою яких 

можна розрізнити специфіку виробництва культурних індустрій: по-перше, 

publishing logic або та, яка потребує розвиненої мережі розповсюдження через 

різноманітні мережі збуту: продукти музичної та кіно-індустрії, книги; по-друге, 

flow logic або логіка побудована на постійній трансляції серійного продукту 
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телебачення та радіомовлення, що потребує лояльної аудиторії; по-третє, logic of 

press або логіка, що передбачає регулярну періодичність випуску культурної 

продукції: друкована преса – газети, журнали.  

Розуміємо, що критика процесів індустріалізації та коммодифікації в сфері 

культури Т.Адорно та М.Хоркхаймером не зупиняє динамічного розвитку цих 

процесів в суспільстві, а навпаки з другої половини ХХ ст. спостерігаємо їх приріст. 

Інтенсивне виробництво культурних індустрій стає можливим, насамперед, завдяки 

розвитку технологій (в тому числі і гуманітарних), що забезпечують масштабність і 

масовість виробництва, та супутнім процесам розподілу праці, формуванню 

стійкого запасу культурних активів (продуктів) – відповідного капіталу. Масове 

виробництво культурного продукту, що за своєю природою є інформаційним, 

забезпечується, передусім, медіа як технології розповсюдження інформації в якості 

посередника. Саме в такому означенні культурний капітал з другої половини ХХ ст. 

може розглядатися як сукупність нематеріальних культурних продуктів (активів), 

які за допомогою медіа технологій стають товаром, коли транслюються через 

певний носій. Безумовно, не виключаємо і матеріальних культурних продуктів, які 

можуть бути представлені у вигляді конкретних культурних об’єктів: пам’яток 

архітектури, творів живопису, скульптури і т.д..  

Отже, про появу культурних індустрій та про економіку культури слід 

говорити вже в добу Модерну (мова йде про останню третину ХІХ ст.). Хоча, як 

бачимо, саме поняття «культурна індустрія» з'являється в середині ХХ ст. та 

призводить до формування критичної наукової традиції, в означенні якої поняття 

«культурна індустрія» вживається з метою негативної оцінки їх виробництва як 

масового, серійного та стандартизованого випуску культурного продукту, що є 

бізнесом для власників цих підприємств - індустрій. Б.Мьєж пропонує власну 

модель культурних індустрій, не даючи оцінки процесам індустріалізації та 

коммодифікації в сфері культури, адже культурні індустрії в 80х рр. ХХ ст. доводять 

функціонування сфери культури в якості економічної реальності, що потребує не 

критики, а детального вивчення. Науковець розглядає культурні індустрії і як 

конкретні підприємства, що орієнтовані на продаж своєї продукції та отримання 
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прибутку, і як соціокультурні інституції, адже продукт виробництва таких індустрій 

(він же культурний) створює суспільні та спільне благо, окрім суто індивідуальних. 

В цілому, специфіка природи культурного продукту полягає в його ціннісній 

складовій. Згідно з останніми дослідженнями сучасних науковців – представників 

західноєвропейського наукового дискурсу В.Гінзбурга, А.Кламера, Д.Тросбі, 

Б.Фрея, М.Хаттера та багатьох інших, - культурна цінність, яку містить у собі 

продукт культурних індустрій, детермінує економічну цінність. Тому, виробництво 

культурних індустрій, яке слід означити як «культурне» відповідно до 

західноєвропейської наукової традиції чи ж «духовним» відповідно до наукових 

напрацювань східноєвропейських вчених, є об’єктом сучасних міждисциплінарних 

наукових досліджень. 

Сучасні західноєвропейські вчені в галузі економіки культури та медіа, 

зокрема Д.Тросбі та Д.Хезмондалш, пропонують власні моделі культурних 

індустрій. Крім того, існують моделі, розробниками яких виступають міжнародні та 

урядові інституції окремих країн. Спробуємо зрозуміти який зміст вкладають 

означені інституції в поняття «культурні індустрії» та яка логіка їх побудови.  

Перш за все необхідно звернутися до визначення, яке пропонує міжнародна 

організація ЮНЕСКО, адже західноєвропейські науковці виступають експертами в 

питанні визначення робочих дефініцій та продовжують працювати з ними в своїх 

наукових роботах щодо культурних індустрій та побудови відповідних моделей. 

Насамперед, необхідно звернутися до Конвенції ЮНЕСКО про охорону та 

заохочення форм культурного самовираження (2005) [51;237], в якій в розділі 4 

даються основні визначення, зокрема і про культурні індустрії. Ця Конвенція 

визначає поняття «культурні індустрії» в контексті дотичних понять «культурне 

різноманіття» та «форми культурного вираження». В п.1. Розділу 4 визначено, що 

«культурне різноманіття» (сultural diversity) означатиме багатоманітність форм, за 

допомогою яких представники культурних спільнот знаходять своє вираження. Ці 

форми вираження (expression) передаються всередині групи і спільноти та між 

ними». Далі в п.3. говориться, що «форми культурного вираження (сultural 

expressions) – це такі форми вираження, які є результатом креативної діяльності 
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окремих осіб, груп чи спільнот і які мають культурний зміст (контент)». При цьому, 

культурний зміст чи контент (cultural content) відповідно до цього ж Розділу 

Конвенції слід розуміти як такий, що має «символічне смисл, художній аспект і ті 

культурні цінності, які походять від чи виражають культурну ідентичність». 

Відповідно, п.4. визначає, що «культурна діяльність, товари і послуги (сultural 

activities, goods and services) означатиме такі види діяльності, товари і послуги, які, 

якщо їх розглядати з точки зору конкретної ознаки, використання чи цілі, містять у 

собі форми культурного вираження (cultural expressions), незалежно від комерційної 

цінності, яку вони можуть містити». До того ж, чітко підкреслено, що культурна 

діяльність може бути самоціллю діяльності чи ж сприяти виробництву культурних 

товарів та послуг. І, нарешті, п.5 говорить про те, що «культурні індустрії – це ті 

галузі виробництва (industries), які розповсюджують культурні товари та послуги». 

Варто говорити про те, що «…особливість культурного виробництва ХХІ ст. полягає 

не у відтворенні серійного продукту за допомогою технологічних засобів, а у 

створенні та виробництві, насамперед, ідеї (образу)…» [91;с.170]. 

Зауважимо, що такі ж визначення як у розглянутій Конвенції 

використовуються у нормативо-правових документах Європейського Парламенту та 

Європейської Комісії. Так, зокрема, в так званому документі Green Paper (2010) 

поняття «культурні індустрії» вжито відповідно до розглянутої Конвенції. Згідно 

цього Документу до культурних індустрій як виробничих галузей слід відносити 

такі види культурної діяльності: художня та культурна спадщина, архіви, бібліотеки, 

книги та преса, візуальні мистецтва, архітектура, виконавчі мистецтва, аудіо та 

аудіовізуальні мистецтва; а також до сектору культури слід відносити наступні 

функціональні практики: збереження, створення, виробництво, торгівля та освіта. 

Крім традиційних видів мистецтва та практики збереження (виконавчі, візуальні 

мистецтва, культурна спадщина, включаючи державні практики підтримки) до 

культурних індустрій входять: виробництво фільмів, DVD та відео, телебачення та 

радіо, відео ігри, нові медіа, музична індустрія, книговидавництва та преса» [179]. 

До того ж, законотворці в Green Paper також використовують поняття 

«креативні індустрії» (так звані в українському мовному середовищі «творчі 
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індутрії»), яке слід розуміти наступним чином: «… - це ті індустрії, які 

використовують культуру як виробничий ресурс (input) і мають культурний аспект, 

хоча результат їх діяльності – кінцевий продукт (output) є головним чином 

функціональним (авт. – створюється з метою функціонального використання 

споживачами). Сюди слід відносити архітектуру та дизайн, які інтегрують креативні 

елементи в більш широкі процеси, відомі як такі підсектори – графічний дизайн, 

модний дизайн і рекламна діяльність» [179]. Відповідно, європейські урядово-

інституційні практики наразі використовують поняття «культурні та креативні 

індустрії» (ККІ) з метою підкреслити новітню модель суспільного розвитку, яка 

зосереджує увагу на зростанні та підтримці креативного та культурного секторів 

економіки. Зокрема, в 2013р. Європейський Парламент прийняв Резолюцію щодо 

промоції культурних та креативних секторів як джерел створення робочих місць, а 

також ефективного інструменту відновлення регіональних економік [162]. 

Варто також звернутися до урядово-інституційної практики Великобританії 

щодо вживання поняття «креативних індустрій». Департамент культури, медіа та 

спорту Великобританії критерієм віднесення видів діяльності до креативних 

індустрій називає діяльність, що потребує креативності, здібностей та таланту; 

потенційно сприяє благополуччю та збільшенню кількості робочих місць через 

використання прав інтелектуальної власності на блага, створені такою діяльністю. 

Мова йде про рекламну діяльність, послуги в сфері архітектури, мистецький та 

ринок антикваріату, різні ремесла, дизайн, моду, фільми та відео, музику, виконавчі 

мистецтва, видавництво, програмне забезпечення, телебачення та радіо, 

комп’ютерні ігри (відповідно до Документу «The Creative industries mapping 

document» (2001)) [224]. Детальніше про модель англійської креативності буде 

говоритися в третьому розділі. 

Таким чином, праналізувавши визначення «культурних індустрій», яке 

пропонують МО ЮНЕСКО та Європейській Союз у своїй законотворчій та 

стратегічній управлінській діяльності приходимо до висновку, що, по-перше, 

культурні індустрії розглядають як конкретні галузі виробництва, які утворюють 

сектор культури, який є частиною економік; а, по-друге, згідно визначень роглянутої 
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Конвенції ЮНЕСКО стверджуємо, що культурними індустріями можуть бути 

конкретні підприємства, які здійснюють культурну діяльність (незалежно від 

комерційної складової їх діяльності як суб'єктів господарювання) та продукують 

товари і послуги, що вміщують певну форму культурного вираження чи культурний 

контент як результат креативної діяльності окремих осіб чи їх груп (колективів). 

Іншими словами, мова йде про деякий культурний продукт як результат 

виробництва культурних індустрій, що відповідно до тлумачення змісту поняття 

«культурний контент» містить у собі культурну цінність. Суть культурної діяльності 

таких підприємств – індустрій полягає у продукуванні різноманітних форм 

культурного вираження, завдяки яким зберігається та постійно відтворюється 

культурне різноманіття як, по-перше, культурне явище та, по-друге, складова 

сучасних політик управління розвинутих країн – демократій.  

Що ж до поняття «креативних індустрій», то, керуючись Документом ЄС 

Green Paper, можемо підкреслити, що моделі культурних та креативних індустрій в 

цьому Документі пропонують логіку їх розрізнення на основі ціннісної складової, а 

саме: кінцевий продукт креативної діяльності слугує у більшій мірі утилітарній цілі 

споживання (корисність), тобто має функціональну приналежність; проте, так як 

креативна діяльність передбачає створення ідей на основі талантів та здібностей 

індивіда, то вона, безумовно, є основою культурної діяльності, що, в свою чергу, 

означає продукування різноманітних форм культурного вираження незалежно від 

комерційної складової діяльності вищеозначених культурних індустрій. Кінцевий 

продукт культурної діяльності містить у собі, насамперед, культурну цінність. При 

цьому, культурний продукт є результатом креативної діяльності індивіда. Отже, 

можна говорити про те, що поняття «креативні індустрії» є ширшим за «культурні 

індустрії» в розглянутих моделях. 

Для того щоб детальніше опрацювати останній висновок, необхідно також 

звернутися до теоретичних розробок західноєвропейських колег, зокрема Д.Тросбі, 

який називає наступні особливості виробництва культурних індустрій в своїй 

науковій праці: «Від культурних до креативних індустрій: специфічні особливості 

креативних індустрій» (2008) з метою їх розрізнення [233]:   
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1) Кінцевий продукт виробництва культурних індустрій (авт. – 

кулььтурний товар) 

Культурні індустрії здійснюють виробництво продуктів, які створюють, по-

перше, за характером споживання та правом власності - приватні (індивідуальні) та 

колективні (суспільні) блага, й, по-друге, спільне благо. Звичайно, якщо говорити 

про створення музичної композиції або написання роману, то спочатку говоримо 

тільки про спільне благо. Однак, коли ці авторські твори стають предметом торгівлі, 

то набувають значення індивідуальної економічної вигоди в книгах, що видаються, 

та музичних композиціях, які потім будуть презентовані в рамках виступу на 

публіці. Д.Тросбі зауважує, що варто також говорити про те, що культурні продукти 

створюють суспільні вигоди набагато ширшого змісту, наприклад, цінності 

культурного різноманіття та толерантності. Тому, виробництво культурних 

індустрій стає сферою політичних дискусій щодо їх фінансової підтримки; 

2) Організаційно-правові форми культурних індустрій  

Д.Тросбі підкреслює, що культурні індустрії, будучи складовою сфери послуг 

(як то освітня галузь чи галузь охорони здоров'я), складаються з неприбуткових 

організацій та комерційних підприємств. Тому, культурні індустрії утворюють, 

насамперед, важливу соціокультурну сферу окремо від традиційної економічної. 

Тому, науковець групує культурні підприємства наступним чином:  

• по-перше, малі та середні підприємства, які включають безпосередньо 

творців культурного контенту (ті, що самостійно здійснюють культурну діяльність), 

які зазвичай входять до складу невеликих підприємств, наприклад, пісенних та 

танцювальних колективів або ж компаній-посередників між творцем й культурними 

інституціями та корпораціями; чи ж самі є цими посередниками – незалежні видавці 

чи консультанти з дизайну або літературні агенти; 

• по-друге, неприбуткові організації - добровільні об’єднання в 

неприбуткові організації в культурному секторі, до складу яких можуть входити 

компанії, що представляють сценічне мистецтво або естрадно-циркове мистецтво, 

оперу чи музику тощо;  
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• по-третє, культурні інституції (public cultural institutions), що, зазвичай, 

потребують фінансової підтримки на національному, регіональному чи міському 

рівні державного управління та знаходяться в державній чи комунальній формі 

власності: музеї, галереї, симфонічні оркестри, пам'ятки матеріального не 

нематеріального культурного й природного надбання, опера, балет, театр і т.д. 

• по-четверте, великі комерційні підприємства або корпорації, що 

максимізують свої прибутки за рахунок культурного виробництва та не потребують 

фінансової підтримки з боку держави: медіа, видавництва, виробництво та 

розповсюдження аудіовізуального контенту тощо. Зазвичай, такі компанії є 

міжнародними. 

3) Мета діяльності культурних індустрій 

В означенні Д.Тросбі культурні індустрії провадять виробництво продуктів, 

що містять як культурну, так і економічну цінність. Тому, якщо будемо говорити 

про культурні інституції - то ті, насамперед, продукують спільне благо, не маючи 

першочерговою метою набути економічної вигоди. І у випадку так званих 

неприбуткових організацій, і у випадку корпорацій в сфері культури – метою 

виробництв цих культурних індустрій є здійснення культурної та економічної 

діяльності; 

4) Креативна праця 

Виробництво, яке здійснюють різноманітні культурні індустрії, є результатом 

креативної діяльності її працівників або творчих здібностей окремих авторів. 

Отже, Д.Тросбі визначає сферу культури як сектор економіки. Продукт 

виробництва культурних індустрій містить вважає культурну та економічну цінність 

й створює приватні (індивідуальні), колективні (суспільні) та спільне благо. 

Перераховуючи характеристики, науковець фокусує свою увагу на процесі 

комерціалізації в сфері культури, який є складовою діяльності культурних індустрій 

сучасності, але не всіх. Перераховуюси суб'єктів господарської діяльності в сфері 

культури, які утворюють сектор економіки, автор розглядає в якості культурних 

індустрій неприбуткові організації (товариства) і установи, що потребують 
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фінансової підтримки, а також - окремих авторів, які можуть працювати як 

фрілансери.  

Варто зрозуміти чому Д.Тросбі перераховує саме такі організаційно-правові 

форми культурних індустрій, до яких відносить і культурні інституції (public cultural 

institutions). Щоб виконати це завдання, необхідно, по-перше, назвати 

характеристики процесу індустріалзації в сфері культури і з'ясувати зміст поняття 

«індустрія» в його широкому значенні як промислового виробництва; й, по-друге, 

розглянути модель культурних індустрій, яку пропонує Д.Тросбі.  

Для того щоб виконати перше поставлене завдання, звернемось до 

французьких дослідників Ж.Лакруа та Г.Трамбле, на думку яких «процес 

індустріалізації» включає такі складові: 1) механізоване виробництво, розраховане 

на насичення ринків відповідними товарами; 2) формування ринку праці та 

інтенсивний процес розподілу праці; 3) суттєве накопичення активів, сукупність 

яких створює їх запас як джерело для творення майбутніх благ [194;с.4]. Розуміємо, 

що коли говоримо про сферу культури як сукупність культурних індустрій, то 

процес індустріалізації в сфері культури означає, що виробництво культурних 

товарів та послуг набуло масштабних розмірів за рахунок впровадження конкретних 

технологій, в тому числі – і гуманітарних, які забезпечують швидке 

розповсюдження цих товарів чи послуг. При цьому, продукт виробництва 

культурних індустрій містить культурну і економічну цінність. Такі культурні 

продукти можуть розглядатися як активи, що накопичуючись в часово-

просторовому відношенні утворюють культурний капітал. Варто також зауважити, 

що в контексті культурного виробництва та становлення культурних індустрій 

говоримо про технології не тільки щодо управління технічними засобами, але і про 

технології передачі знання. Це зауваження потребує бути підкреслиним з огляду на 

те, що в розглянутих нами моделях культурних індустрій присутні неприбуткові 

організації та культурні інституції, які в українському правовому та науково-

теоретичному дискурсі не розглядаються в значенні індустрій. Тому, доречно 

навести приклад розуміння присутності таких культурних інституцій (в Україні в 
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більшості як державних установ) в моделях культурних індустрій відповідно до 

характеристик процесу індустріалізації в сфері культури.  

До того ж, необхідно звернутися до наукових пошуків філософа та 

культуролога А.Я.Флієра, який міркує про культурні інститути як про індустрії ще в 

первісну добу. В своїй статті «Культурні індустрії в історії та сучасності: типи і 

технології» (2012) науковець щоб обґрунтувати своє твердження виходить з 

положення про те, що «культура» в широкому значенні є інструментом регуляції 

свідомості та поведінки людей, а у вузькому – продукт діяльності культуро-творчих 

інституцій [114]. Іншими словами, А.Я.Флієр міркує про сферу культури не тільки 

як про галузь виробництва, де виникають економічні відносини, але й як про 

сукупність культурних індустрій, що продукують культурні феномени, які є 

масовими і стандартизованими, й виключають культурну творчість (креативність). 

Тому, в його розумінні в первісну добу розвитку людства варто говорити про 

культуру як сукупність культурних індустрій, що масово відтворюють суспільні 

правила гри в різних сферах життя (інститути). В цілому, специфіка розуміння 

сфери культурного виробництва як сукупності культурних індустрій в означенні 

А.Я.Флієра є продовженням східноєвропейської наукової традиції розуміння 

культури в якості механізму ретрансляції певних норм та цінностей.  

Маючи на меті цього дослідження обґрунтування функціонування сфери 

культури як економічної реальності відповідно до західноєвропейської наукової 

традиції, наведемо приклад процесу індустріалізації в сфері книговидання та медіа. 

Винахід та застосування в країнах Європи друкарського станка в ХV ст. стверджує 

новітній підхід у виробництві книг на основі механізму, що створював численні 

копії текстів, лишаючи позаду кропітке переписування монахами-скрибами. 

З'являються невеличкі підприємства, де видавець покликаний провадити 

виробництво та ефективний збут книжкової продукції. Пізніше, з появою в першій 

половині XVII ст. газет в якості інформаційного джерела та відповідних видавців, 

виникає необхідність у спеціальному розповсюдженні газети – товару на вулицях 

міст. Суттєве ж накопичення культурних активів (третя ознака, про яку говорять 

Ж.Лакруа та Г.Трамбле) відбувається з огляду на прискорений та інтенсивний 
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процес продукування особливого (нематеріального за своєю природою) продукту – 

інформації, що перетворюється на знання внаслідок формування 

відношення/цінності з позиції споживача/читача [80;с.48]. Як доводить, Н.Луман у 

своїй праці «Реальність мас медіа» становлення машинного продукування 

друкованих текстів як засобів комунікації створює умови для функціонування 

самодостатньої, само відтворюючої, замкненої системи медіа комунікацій [58;с.9], 

яка слугуватиме базисом до творення автономного поля культури. 

Отже, на цьому прикладі бачимо як конкретні технології та їх інноваціне 

застосування видозмінює і сферу книговидання, і медіа. Завдяки технологіям 

друкованого станка та пресу вже в XVII-XVIII ст. говоримо про становлення 

відповідних індустрій – підприємств. Крім того, формується галузь виробництва як 

медіа сфера, яка передбачає не тільки масовий випуск продукції за допомогою 

технічних засобів, але і говоримо про технологію передачі певного знання про те як, 

наприклад, здійснювати редакцію статей, набирати матеріал тощо, які поступово 

формуватимуть професійну складову журналістської діяльності. Технологія 

передачі такого знання інтенсифікується, насамперед, завдяки діяльності 

університетів як соціокультурних інституцій в добу Просвітництва, що синхронно 

та діахронно транслюють таке знання. Зауважимо, що саме завдяки масштабному 

виробництву освітньої послуги (достатньому для того періоду часу) за допомогою 

технологій передачі знання та динамічному накопиченню інформаційних носіїв – 

книг університет як кокнкретний суб'єкт культурно-освітньої та господарської 

дяльності може бути розглянутий в системі культурних індустрій. Хоча 

західноєвропейські науковці не включають ці заклади освіти до моделей культурних 

індустрій.  

Технології передачі знання удосконалюються та наберають обертів також 

внаслідок інституціонального оформлення культурних практик в добу 

Просвітництва. Наприклад, говоримо про практику збереження культурної 

спадщини. В ХХ ст. з'являються перші міжнародні організації, метою діяльності 

яких є збереження цінності пам'яток архітектури. Технології передачі знання 

відображаються в низці нормативно-правових документів, які передбачають 
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принципи та процедуру інституційого визнання об'єктів культурної спадщини, 

методи збереження і реставрації, інструкції щодо проведення археологічних 

розкопок і т.д. Більше того, матеріальні та нематеріальні об'єкти культурної 

спадщини слугують ресурсом для функціонування туристичної індустрії, початок 

функціонування якої припадає на середину XIX ст. 

Таким чином, робимо висновок про те, що культурні інституції, які в 

українському науково-теоретичному та політико-правовому дискурсі не вживаються 

в якості «індустрій», в означеному контексті можуть розглядатися як конкретні 

підприємства - індустрії, що провадять культурну та комерційну діяльність (навіть 

якщо остання не є ціллю їх виробництва). Сукупна діяльність таких підприємств – 

індустрій формує галузь культури як сферу економічних відносин. 

Тепер слід розглянути модель культурних індустрій, яку розробив Д.Тросбі. 

Він пропонує схему вкладених одне в одного концентрованих кіл, яка виглядає 

наступним чином [234]:  

До першого концентрованого кола належать види мистецтв: візуальні 

(живопис, графіка, скульптура), видовищні (театр, балет, опера), музика, літературна 

творчість, а також ремесла; 

До другого - кіно- та фотоіндустрія, виставкова діяльність, бібліотечна справа, 

музеї, галереї; 

До третього - культуроохоронна діяльність, книговидавництва, преса,  

телебачення та радіомовлення, звукозапис, відео та комп'ютерні ігри; 

До четвертого (останнього) - рекламна діяльність, архітектура та 

містобудування, дизайн, мода. 

За допомогою цієї схеми можна зрозуміти та виділити ті види культурної 

діяльності, які потребують державного субсидіювання. Мова йде про різні види 

мистецтва, які входять до внутрішнього кола (ядра). Доречно сказати, що 

економічну специфіку організацій культурної діяльності, яку дослідили В.Боуен та 

В.Баумоль, можна також розглядати в контексті схеми Д.Тросбі. В центральному 

колі розташовуються культурні індустрії, які є найбільш фінансово залежними, 

наприклад, театр, опера, балет. До них варто відносити і окремих творців – суб’єктів 



69 
 

культурної діяльності: художників, письменників, поетів, скульпторів і т.д., чия 

діяльність є також фінансово ризикованою. В цілому, підхід Д.Тросбі базується на 

положенні про культурну цінність, яку містять у собі продукти виробництва в сфері 

культури [89;с.176]. 

Отже, ті види культурної діяльності, які відносяться до центрального кола 

характеризується найменшим рівнем комерціалізації, проте мають найвищий рівень 

концентрації культурної цінності в створеному продукті. Згідно з розглянутою вище  

Конвенцією ЮНЕСКО мова йде про культурний контент, який вміщує продукт 

виробництва культурних індустрій як форма культурного вираження через його 

ціннісну складову. Таким чином в світлі новітнього економіко-культурологічного 

дискурсу культурні поняття «творчої ідеї», «таланту», «натхнення» взаємодіють з 

поняттями економічними - «прибуток», «ціна», «витрати» тощо [81;с.37]. 

Таким чином, було з'ясовано, що культурий продукт містить культурну і 

економічну цінність, й створює індивідуальні, колективні та спільне благо. Як 

відомо, економічна цінність (вартість) обґрунтовано відображається у прибутках, які 

отримує та чи інша організація, здійснюючи певну діяльність. Згідно економічних 

досліджень, цінність готової продукції зафіксована у ціні на такий товар або 

послугу. Відповідно, економічна цінність має вираз у грошових одиницях та 

підтримується банківською системою. Виходить, що ціна і цінність в економіці 

матимуть синонімічне значення. Проте, чи можна вважати ціну справедливим 

мірилом саме для культурного продукту? І що таке культурна цінність? Спробуємо 

дати відповідь на ці питання, використовуючи наступні підходи: філософсько-

культурологічний, економічний та правовий.  

Необхідно почати з правової точки зору, адже після Другої Світової війни 

тема збереження культурних цінностей стає мейнстрімом в світовій гуманітарній 

політиці й використовується в низці документів. В міжнародному правовому полі 

згідно Конвенцій ЮНЕСКО, зокрема Гаазької конвенції щодо захисту культурних 

цінностей у випадку збройного конфлікту (1954) [48], поняття «культурних 

цінностей» вживається англійською мовою як cultural property, й відповідно матиме 

переклад «культурна власність». Українською ж та російською мовами 
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законодавець розуміє cultural property як «культурні цінності», обґрунтовуючи це 

поняття з точки зору рухомого та нерухомого майна, яким може володіти та чи інша 

особа, країна, народ. Доречно буде зауважити, що від часів прийняття Гаазької 

конвенції європарламентарі розробили особливі Правила [150] та Директиви [149], 

завданнями яких є, по-перше, забезпечення та організація контролю за експортом 

культурних цінностей шляхом видачі спеціальної ліцензії; по-друге, імплементація 

механізму повернення незаконно переміщених культурних цінностей, що сприятиме 

збереженню національних культурних спадщин та налагодить тісну співпрацю між 

відповідними контролюючими органами країн ЄС. У вищенаведених Правилах 

європейський законодавець використовує термін «cultural good» [150;ст.1], яке 

дослівно можна перекласти як культурний продукт (товар). Якщо поглянути в 

спеціальний додаток до ст.1 цього документу, який тлумачить вжитий термін 

«cultural good», перераховуючи категорії культурних цінностей, то стає зрозуміло, 

що мова йде про матеріальні об’єкти культурної спадщини, а саме: археологічні 

об’єкти (вік більше 100р.) та колекції; об’єкти, що складають неповторну 

композицію історичних та релігійних пам’яток; твори мистецтва, кінофільми, 

фотографії; унікальні книжки, які мають більше 100р., та древні манускрипти; 

різноманітні колекції – палеонтологічні, зоологічні, історичні, етнографічні тощо; 

види транспорту (віком за 75р.), ювелірні прикраси, годинники та інші категорії 

[150]. Таким чином, законодавство країн ЄС містить два вищеозначені поняття, які 

створюють правові та економічні передумови для забезпечення вільного руху 

культурних цінностей (з точки зору українського законодавства), прозорих 

механізмів функціонування ринку культурної продукції, зокрема, арт-ринку. Дієве 

законодавство, в свою чергу, сприятиме збереженню та захисту об’єктів культурної 

спадщини [81;с.38]. 

В українському правовому полі поняття «культурних цінностей» вперше 

вживається в законі України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей» (1999). Такі цінності означені як матеріальні об’єкти й відображають 

право приватної власності [33]. Хоча згідно інших міжнародних конвенцій 

ЮНЕСКО, наприклад «Про охорону всесвітньої природної та культурної спадщини» 
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(1972) [49] та «Про збереження нематеріальної культурної спадщини» (2003), 

цінністю вважаються й нематеріальні культурні об’єкти – мови, ремесла, звичаї, 

фольклор тощо [50]. Вітчизняний закон «Про культуру» (2010) в поясненні вжитих 

понять апелює до визначення «культурних цінностей» згідно вищенаведеного 

закону від 1999р. Нематеріальні культурні цінності розуміються українським 

законодавцем як «культурні блага – товари та послуги» [34;ст.1]. Як бачимо, в 

українському правовому полі поняття «культурних цінностей» потребує уточнення 

та доповнення. До того ж є суттєва плутанина в термінології заважає прозорій 

діяльності суб’єктів у сфері культури. 

Як зазначає російська дослідниця В.Нешатаєва, в міжнародно-правових актах 

щодо культурних цінностей для висвітлення суті цього поняття також вживають 

термін «культурна спадщина», який є більш ширшим та включає в себе не лише 

матеріальні об’єкти, але й нематеріальні [71;с.24]. Таким чином, культурні цінності 

розуміються як матеріальні та нематеріальні культурні об’єкти, які є визнано 

значимими на інституціональному рівні для народу, нації, країни, загалом світової 

спільноти. Такі об’єкти передають унікальну інформацію від одного покоління до 

іншого: творять тло культурної пам’яті. Тому, визнання, унікальність, незамінність, 

універсальність в часово-просторовому відношенні є тими характеристиками, які є 

притаманними для культурних цінностей [81;с.37]. Але існує суттєва проблема 

щодо того, які саме цінності (в значенні матеріальних та нематеріальних культурних 

об’єктів) слід відносити до світової культурної спадщини. Загалом є визначені 

Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО критерії, де акцент ставиться на такі 

характеристики, як: шедевр людського творчого генія, винятковість об’єкту для 

культурного простору, відношення об’єкту до важливих історичних подій тощо 

[226]. Виникає питання визначення цінності в самих культурних цінностях, що 

позначають об’єкти матеріальної та нематеріальної культурної спадщини й 

українською перекладені саме як «культурні цінності».  

Необхідно сказати, що таке питання є досить актуальним не лише в заданій 

площині щодо об’єктів світового надбання. Воно набагато ширше. Адже виникає не 

лише на світовому рівні, але й на регіональному: в окремих державах, де до того ж 
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можуть жити декілька народів (наприклад, у федераціях). Це, по-перше. А, по-друге, 

з економічної точки зору існує проблема ідентифікації та вимірювання цінності, 

вміщеної в культурних продуктах, та відповідно формування ціни на таку 

продукцію. Таким чином, «культурна цінність» (cultural value) як поняття в 

дослідженнях західних вчених – економістів (Д.Тросбі, А.Кламера, В.Гінзбурга, 

Р.Тьюз, Б.Фрея) не виступає в якості конкретних об’єктів або явищ культури, але – 

слугує мірилом для визначення унікальності того чи іншого культурного продукту 

(cultural good) та фіксації символічного змісту [81;с.37-39]. Специфіка такого 

розуміння міститься в економічній теорії, де цінність розглядається з точки зору 

індивідуальної корисності блага для споживача й міри його задоволення, та 

виражається через ціну на таку продукцію [35;с.170]. Теорія цінності в економіці є 

основою творення вартості створеного продукту. 

Підкреслюємо, що економічну цінність культурної продукції, як і будь-якої 

іншої, аналізують через показники отримуваних доходів від її збуту та реалізації в 

різноманітних сферах культурної індустрії, створенні робочих місць, регіональному 

розвитку. Фінансову залежність суб’єктів культурної діяльності економісти 

вивчають в рамках здійснення державної культурної політики та відповідно 

розподілу бюджетних коштів. В цьому полягає економічний контекст культурної 

діяльності як економічної практики. Однак, існує ще одна актуальна проблема в 

сучасній економіці – це механізми утворення ціни культурного продукту, де наукові 

поля економіки, правознавства й культурології неодмінно перетинатимуться.   

З цього приводу у статті «Цінність мистецтва: філософський погляд» сучасний 

філософ А. Ван ден Браумбуше стверджує, що такий загальноприйнятий погляд 

економістів дуже спрощений, та призводить до знецінення характерних 

особливостей, притаманних культурному продукту [135;с.34]. Таким чином, 

дослідник продовжує думку своїх колег Т.Адорно та В.Беньяміна, які, як було 

зазначено на початку дослідження, ще всередині ХХ ст. критично висловлювалися з 

приводу комерціалізації сфери культури і мистецтва. Проте, наразі мова йде не про 

критику, а про аналіз фактичного стану речей в сучасному світі, де митець (творець) 

або ж культурна організація діють в рамках ринку культурної продукції. А. ванде 
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Браумбуше зауважує, що тотальна комодифікація культури та мистецтва нівелює 

твердження, що мистецтво є тією діяльністю або практикою, яка містить цінність 

(відмінну від економічної, значення якої полягає в індивідуальній корисності – 

прим.авт.), й не може бути раціонально обрахованою економічними методами. Така 

цінність культурного продукту або культурна цінність, перш за все, полягає в 

колективній (суспільній) значимості. Рушієм культури в її широкому розумінні є 

колективне начало, а не індивідуалістичне. В економічній теорії фокус уваги 

зосереджується на конкретному споживачі, його вподобаннях, потребах. Тоді як в 

культурі мова йде про колективні бажання, поведінку, яка притаманна багатьом 

членам групи. Відповідно і культурна цінність розглядатиметься через призму 

визнання, значимості, унікальності, незамінності для світової або національної 

спільноти. Як бачимо, законотворча практика в сфері культури фіксує саме таке 

розуміння культурної цінності, але в значенні матеріальних або нематеріальних 

об’єктів.  

Філософська традиція означеного розуміння культурної цінності походить від 

представників Баденської школи неокантиніанства, зокрема, Г.Ріккерта. На думку 

філософа, культурна цінність або фактично визнається загальновизнаною, або ж її 

значимість і тим самим більш ніж просто індивідуальне значення об’єкту, 

постулюється на крайній випадок хоча б однією культурною людиною [96;с.55]. 

Г.Ріккерт говорить про те, що це не просто об’єкти сліпого (інстинктивного) 

бажання, але об’єкти, які створюють благо, і є благами – цінними частинами буття. 

Таким чином, у будь-якому явищі (об’єкті) культури міститься цінність 

(значимість), символічність якої зосереджується у площині творчого замислу 

людини-творця. Об’єкт або явище культури, які творять культурне благо за 

твердженням філософа, транслюють цінності в суспільство внаслідок їх визнання та 

оцінки. Комунікація «культурний суб’єкт – публіка/суспільство» є тією складовою, 

без якої неможливе інституціональне оформлення створеного культурного 

продукту.  

В контексті цього дослідження стає зрозумілим, що філософсько-

культурологічний підхід в розумінні культурних цінностей фокусується, по-перше, 
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на значимості об’єктів (явищ) культури через культурний контент (смисл), що 

міститься в ньому й транслюється в суспільство; по-друге, на оцінці культурного 

продукту, що є результатом діяльності у сфері культури та мистецтва – так звана 

експертна діяльність; по-третє, на інституційному визнанні як чиннику формування 

«культурної цінності» предметів культури та мистецтва. 

Означені вище питання здебільшого вивчають поки що лише дослідники в 

галузі економіки культури, хоча тематика є граничною між культурологією та 

економікою. Однак, як зауважує філософ А. Ван ден Браумбуше, провести чітку 

лінію демаркації в таких питаннях неможливо [135;с.43]. Спробуємо визначити 

основні тези дослідників економіки культури щодо культурної цінності. 

1. А.Кламер (нідерландський професор економіки мистецтва та культури), 

пропонує проаналізувати яким чином формується «цінність» предметів культури та 

мистецтва. Він наголошує на соціокультурному підтексті в її формуванні [189]. 

Адже сфера культури є сферою трансакцій, обміну думками, в результаті чого 

предмет або явище культури набуває певного визначеного групою людей змісту. 

Твердження не є новим в економіці, й базується на теорії інституціоналізму 

(Т.Веблен, Дж.Коммонс, Д.Норт). Інакше кажучи, творення цінності має ознаки 

ситуаційності, а не чітко визначеної категорії, яка є зафіксованою в ціні товару. 

Здатність людей оцінювати та обмінюватися між собою власними оцінками є 

фактором, що конструює культурну цінність, яка потім буде виражатися через 

суспільне визнання. 

2. Теорію формування культурної цінності в об’єктах (явищах) культури 

внаслідок колективних суджень, та подальшого їх інституціонального визнання, 

вивчають й інші сучасні вчені – економісти: Б.Фрей та М.Хаттер. На прикладі 

аналізу історії творів мистецтв - картин: «Сікстинська Мадонна» Рафаеля та 

«Чоловік у золотому шоломі» невідомого автора (картина, яку довгий час вважали 

творінням Рембрандта), ці вчені доводять, що культурна цінність слугує чинником 

до формування економічної вартості, яка виражена у ціні [204;с.35-46]. Майже два 

століття «Сікстинська Мадонна» пролежала маловідомою в закутках провінційного 

храму Італії після смерті Рафаеля. Проте, після того як її вивезли до Дрездену й 
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виставили на показ, де поціновувачі мистецтва змогли побачити досі небачений 

шедевр Рафаеля й оцінити його, що зробив сам Гете, написавши відгук, картина 

стала всесвітньовідомою, залишаючись культурним надбанням аж до тепер. Щодо 

картини «Чоловік у золотому шоломі», то її історія склалася інакше: довгий час 

авторство цієї картини приписували Рембрандту, але у другій половині ХХ ст., 

автентичність твору було спростовано. Описані події мали вплив на формування 

ціни таких картин. В першому випадку ціна зросла, в другому – знизилася. Тобто, 

судження щодо цих картин, винесені спільнотою, фактично детермінували 

економічну цінність творів мистецтва – культурних продуктів. Але не лише 

судження (думки, оцінки) як вияв соціальних трансакцій в групі експертів. 

Насамперед, приналежність до авторства великих художників, чиє ім’я історично є 

визнаним, і саме по собі є символом – культурною цінністю. Приклад з другою 

картиною це яскраво демонструє. Отже, можемо припустити, що культурна цінність 

є багатогранним конструктом, який містить щонайменше автентичну, історичну та 

символічну цінності. В зарубіжних наукових колах таке припущення вже 

аналізується. 

3. Економіст в галузі культури Д.Тросбі пропонує вивчати культурну цінність 

через набір її складових: автентичної (засвідчує авторство творця), духовної 

(релігійний та просвітницький контекст), соціальної (сприяє об’єднанню людей, 

фіксації власної ідентичності: приналежності до тієї чи іншої групи людей), 

історичної (культурна пам’ять, зв’язок минулого з майбутнім), символічної 

(культурний продукт є провідником та вмістилищем унікального смислу (авт. – 

культурного контенту) та естетичної (краса, гармонія, форма та інші невловимі 

характеристики) [108;c.51-52]. Така методика, розроблена вченим, дозволяє чітко 

уявити специфіку поняття «культурної цінності», хоча й не претендує на 

довершеність. До слова, можна зрозуміти чому культурну цінність неможливо 

оцінити у фінансовій манері. А також зробити висновок, що культурна цінність не є 

придатком економічної. Хоча, оцінки в сфері культури є звичайною справою, проте 

загальноприйнятої методики поки не напрацьовано. Ця тема є досить своєрідною, 

адже оцінка твору мистецтва художника й об’єкта культури, що претендує на 
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світове визнання, мають відрізнятися, виходячи зі складових їх культурних 

цінностей. Наприклад, щойно написана картина маловідомого художника не матиме 

історичної цінності. Окрім як власної історії написання, яка виражатиметься 

витратами часу творця на її створення. Постає питання про те, яким чином 

формуватиметься культурна цінність такого новоствореного твору мистецтва. Чи 

можемо ми - як споживачі – осягнути ту цінність, яка міститься в картині такого 

починаючого художника, та придбати її на аукціоні або ж в галереї? 

Щонайменше, такий споживач має бути досить обізнаним в теорії мистецтва, 

щоб оцінити автентичну цінність твору. Пересічний шанувальник мистецтва не 

володіє такою фаховою підготовкою. Тому, ймовірно, що його думка (оцінка) 

формується під впливом думок (оцінок) інших: тих, кого він вважає фахівцями в 

мистецтві або ж спирається на інституціональне визнання художника та його творів.  

Отже, зрозуміло, що визнання культурної цінності є результатом соціальних 

трансакцій. Це ще раз доводить твердження, що без глядачів та поціновувачів, які 

слід розуміти як масову публіку та інституційно визнаних експертів, не може бути 

визнання того чи іншого предмету мистецтва. Таким чином, розглядаючи 

запропонований приклад, розуміємо, що оцінка картини маловідомого художника 

так чи інакше потребує обміну думками представників певного інституціонального 

кола.  

Визнання іншими також говорить про те, що той смисл, який міститься в 

продукті культурного виробництва й продукується натхненною ідеєю митця, є 

зрозумілим для більшості (але необов’язково саме так, як його розуміє автор); може 

передаватися та, безперечно, викликати естетичні почуття. Емоційно-чуттєві 

враження та переживання у людини говорять про спричинений невидимий зв’язок 

між суб’єктом - глядачем та об’єктом - твором мистецтва, без чого з великою 

імовірністю не може бути зацікавленості зі сторони глядача. 

Інші ж характеристики культурних цінностей - унікальність та незамінність, 

які підкреслюють сформовану в часовому проміжку історичну цінність предмету 

або явища культури, формуються завдяки визнанню на рівні світової, регіональної 

спільноти [84;с.220]. 
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Отже, визначивши основні тези економістів культури щодо суті поняття 

«культурна цінність», приходимо до висновку, що механізм формування цінності 

полягає у формуванні відношення деякого суб’єкта чи інституції до об’єкта з метою 

його визнання; цінність не може бути самим об’єктом, як часто її розуміють і в 

практиці щоденного людського спілкування українською чи російською мовами, і в 

правовому полі цих країн. В філософсько-культурологічній традиції цей висновок 

не суперечить теорії цінностей російського філософа й культуролога М.С.Кагана. 

Вчений стверджує, що по-перше, цінність не є явищем, процесом або властивістю 

об’єкту, але формується як відношення суб’єкту до об’єкту; по-друге, цінність є 

значенням об’єкту для суб’єкта – благо, краса, добро; по-третє, оцінка суб’єктом 

об’єкта є емоційно-інтелектуальним проявом значення об’єкту для суб’єкта – 

переживанням блага, судженням смаку, вироком совісті тощо [37;с.66]. Якщо об’єкт 

внаслідок ціннісного осмислення суб’єктом стає значимим, то такий об’єкт набуває 

смислу для суб’єкта. Нагадаємо, що ми ведемо мову про культурну цінність і тут 

потрібно зрозуміти, що утворені смисли не розглядатимуться в якості особистого 

суб’єктивного відношення, але як – колективні смисли, утворені та збережені 

поколіннями людей.  

Таким чином, можемо висловити припущення, що, по-перше, продукти, 

виготовлені культурними індустріями є носіями культурної цінності, яка означає 

певний смисл для суб’єкта (споживача та виробника), є формами культурного 

вираження; по-друге, в залежності від приналежності до тієї чи іншої культурної 

індустрії «об’єм» культурної цінності продукту то збільшується, то зменшується. 

Але значимість культурного продукту для масової публіки (групи суб’єктів) навпаки 

збільшується в тих культурних індустріях (на кшталт, медіа або рекламна 

діяльність), які апелюють до більш доступних масовій публіці смислів. Такі смисли 

через свою доступність отримують визнання більшої кількості людей. Згадаймо 

Х.Ортега-і-Гасета та його працю «Дегуманізація мистецтва» (1925), де він говорить 

про популярність та непопулярність творів мистецтва через те, що одні художники 

звертаються до звичайних людських пристрастей у сюжетах своїх полотен, 

викликаючи співпереживання у глядача; а інші митці орієнтуються на сам замисел 



78 
 

картини, який глядач має сприймати цілісно [72;с.222]. Щоб зрозуміти смисл, який 

пропонують «інші», осягнути багатогранність культурної цінності твору мистецтва 

потрібно бути більш обізнаним у цій сфері або належати до кола професіоналів. 

Схожі думки висловлює і французький філософ П.Бурдьє, розмірковуючи про поле 

символічно-знакового виробництва. Вчений говорить про обмежене поле такого 

виробництва, до якого належать митці, які результатом своєї художньої практики 

розуміють створення культурного продукту, який не можна віднести до звичайних 

товарів, але, які прагнуть творити мистецтво як «чистий знак», призначенням яких є 

душевна насолода без матеріальної складової [13]. Звичайно, глядацька аудиторія є 

обмеженою, адже створений культурний продукт розрахований на обізнану публіку. 

А той, хто втілює у життя подібні ідеї отримує деяку свободу, вивільняючись від 

залежності ринку, протиставляючи свою продукцію існуючому попиту.  

В питанні дефініції культурної цінності економічний погляд фокусується на 

спробі ідентифікації та розробці методів, за допомогою яких можна було б оцінити 

(виміряти) «об’єм» культурної цінності, яку містить культурний продукт. Тому, 

розуміння «культурної цінності» як складного конструкту є виправданим з точки 

зору його практичного застосування. Наприклад, у сфері культурної спадщини, де 

проводять оцінку об’єктів – номінантів на право бути внесеним до Списку світового 

культурного надбання.  

Отже, повертаючись до питання дефініції культурної цінності, потрібно 

зробити наступні висновки про те, що поняття «культурної цінності» є, по-перше, 

багатогранним та вміщує у собі сукупність різноманітних цінностей: символічну, 

естетичну, соціальну, історичну, автентичну; по-друге, культурна цінність 

детермінує економічну, що відображається у ціні культурного продукту; по-третє, 

об’єкт містите у собі культурну цінність у разі його інституціонального визнання. 

По-четверте, об’єкти (явища) культури творять унікальну культурну пам’ять і є 

вмістилищем інформації для сотень поколінь людей. Формується культурний 

капітал – джерело благ, які створюють загальні та індивідуальні вигоди. Крім того, 

культурна цінність може вивчатися як складова формування ціни виробленого 
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продукту, і як – необхідна умова створення і збереження унікальної культурної 

пам’яті для майбутніх поколінь [79;с.207]. 

Творення стійкого запасу культурних активів (цінностей) в часі та просторі 

відбувається внаслідок становлення та функціонування ринку культурних 

продуктів. Звичайно, такий ринок з’явився не тільки що, проте - в другій половині 

ХХ ст. рух або потік культурних товарів значно інтенсифікувався і перетворився на 

глобальний. Індустріалізація в сфері культури як така засвідчує процес накопичення 

культурних цінностей, що з часом спричинює їх потік. В такому разі сукупність 

культурних цінностей можна вважати ресурсами виробництва в сфері культури. 

Фактично, це означає створення культурного капіталу як сукупності культурних 

цінностей (активів), що служить підґрунтям до функціонування економічного 

капіталу в досліджуваній нами сфері культури. Зазначене твердження базується на 

попередніх висновках, де доводиться точка зору про те, що культурна цінність 

детермінує економічну (з огляду на дослідження Б.Фрея та М.Хаттера). 

Таке розуміння поняття «культурний капітал» розробив вчений Д.Тросбі. 

Однак, в філософсько-культурологічному дискурсі, перш за все, звертаються до 

наукових праць П.Бурдьє, який вперше обґрунтовує це поняття. П.Бурдьє означив 

культурний капітал у трьох станах, як: інкорпорований (накопичується внаслідок 

розумової діяльності людини, формуючи її як інтелектуальну особистість, шляхом 

інвестування власного вільного часу в отримання знань), об’єктивований 

(літературні твори, картини, скульптура, кінострічки тощо), інституалізований 

(кваліфікаційні дипломи, нагороди, подяки і т.д.) [14]. Культурний капітал здатен 

трансформуватися в інші види капіталу і навпаки. На нашу думку, в основі 

концепції культурного капіталу П.Бурдьє знаходиться креативна діяльність, суть 

якої було розглянуто у попередньому підрозділі. 

Концепція культурного капіталу П.Бурдьє стосується окремого суб’єкта; є 

індивідуалістичною за змістом. На думку економістів, зокрема того ж Д.Тросбі, така 

концепція мало чим відрізняється від поняття «людського капіталу», який 

розуміють як запас навичок та здібностей людини. Тому, таке розуміння П.Бурдьє 

може вважатися спірним.  
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Аналізуючи поняття «культурного капіталу» в працях П.Бурдьє та Д.Тросбі 

приходимо до висновку, що перша орієнтована на застосування щодо конкретного 

суб’єкта. Тоді як – наукові розробки Д.Тросбі мають практичний зміст по 

відношенню до групи суб’єктів, які вступають в економічні відносини в сфері 

культури. 

Тобто, культурний капітал можемо аналізувати з двох точок зору: 1) 

індивідуалістичної – щодо визначеного соціального актора; 2) колективістської – в 

контексті спільноти осіб. Індивідуалістична модель говорить про споживача в сфері 

культури, який розвиває або культивує навички та здібності, збагачує свої знання та 

формує світогляд внаслідок залучення до різноманітних культурних індустрій. В 

цілому, висновки П.Бурдьє продовжують марксистське вчення з приводу духовного 

виробництва, яке включає так зване «виробництво людини». 

Згідно розробок Д.Тросбі культурний капітал може існувати у двох формах 

[108; с.73]:  

1) матеріальній – це об’єкти культурно-історичної спадщини (пам’ятки історії, 

архітектури, культові споруди, окремі території тощо), галереї, музеї, бібліотеки, 

твори художнього мистецтва, скульптура, різноманітні артефакти і т.д. За 

означенням Д.Тросбі культурний капітал у матеріальній формі схожий на фізичний, 

адже створюється в результаті людської діяльності; в часово-просторовому 

відношенні існує певний період часу; може бути повністю втраченим або зазнати 

руйнувань, якщо не займатися його зберіганням та охороною; може збільшуватися 

завдяки інвестиціям; як правило, є об’єктом купівлі-продажу; має фінансову 

цінність, яка піддається вимірюванню; 

2) нематеріальній – вірування та цінності, які сповідує та чи інша спільнота; а 

також -  ідеї та практики, що виступатимуть в якості інтелектуального капіталу. 

Наприклад, літературні та музичні твори, танцювальні виступи та театральні 

постановки. 

Сучасний дослідник в галузі економіки культури нідерландський професор 

А.Кламер в питанні вивчення культурного продукту («cultural good»), культурних 

потреб та споживацького попиту в сфері культури говорить про те, що винятковість 
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по відношенню до культурних продуктів існує лише завдяки дискурсивним або 

розмовним практикам серед споживачів та виробників, які самі визнають такі 

продукти «культурними» [189]. Для означення культурно-мистецької сфери 

А.Кламер використовує термін «розмови» (conversation) метафорично, але за 

допомогою нього доводить, що феномен мистецтва існує тільки якщо 

усвідомлюється та визнається суб’єктами в межах їх дискурсу. Той, хто бажає 

долучитись до мистецьких кіл, а отже стати виробником, повинен приєднатися до 

такого дискурсу та отримати визнання. Кваліфікаційний диплом, що підтверджує 

професійність, може стати принагідним в такій ситуації. 

А.Кламер також наголошує, що культурні продукти утворюють не лише 

суспільні (колективні) блага, право власності яких має легітимний статус й 

охороняється законом, але й – спільне. Вчений наводить приклад з купівлею 

художньої картини. Здійснюючи таку покупку, власник (споживач) не може 

отримати у власність право насолоджуватися естетичною цінністю цієї картини. Це 

чудово проявляється коли така особа запросить гостей до свого будинку або 

квартири для того, щоб продемонструвати цю покупку. Спільне благо не може мати 

конкретних власників. Ті, хто приєднуються до споживання такого блага можуть 

лише насолоджуватися тим, що мали можливість бути приналежними до нього. 

Доречно згадати приклад Д.Тросбі з музеєм, експонати якого теж здатні створювати 

спільне благо. Цікаво також проекспериментувати та запропонувати власний 

приклад з медіа індустрії, а конкретно – з телеіндустрії. Наприклад, трансляція 

інавгурації президента на телеканалах країни: досить велика частка аудиторії 

споглядає це дійство з екранів своїх телевізорів, переживаючи певні почуття різного 

характеру від можливості бути приналежним до факту державотворення та 

народного волевиявлення. Очевидно, що правом власності на діапазон глядацьких 

почуттів ні телеканал, ні організатор інавгурації, ні сам обраний президент володіти 

не можуть. 

Таким чином, можна сказати про те, що і виробники, і споживачі культурної 

продукції є такими, що належать до тих, хто долучається до спільного блага, яке 

продукується в сфері культурного виробництва. Щоб отримати право створювати 
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саме спільне, а не суспільне благо (для якого потрібен легітимний статус, 

наприклад, купівля ліцензії на здійснення радіомовлення), необхідно бути активним 

учасником культурно-мистецького дискурсу або розмови за визначенням 

А.Кламера. В іншому випадку можна розраховувати лише на статус споживача 

[189]. 

Виробники, створюючи свої культурні продукти, мають надію включити їх до 

культурно-мистецьких дискурсу, щоб їх творіння слугували ресурсом до творення 

нових розмов в межах дискурсу. Це свого роду спільне благо самої розмови як 

продукту на думку А.Кламера. Такі розмови слугують джерелами творення 

культурних (мистецьких) цінностей. Утворена виробником та визнана іншими 

розмова може детермінувати економічну цінність, виготовленої продукції. Отже, 

така розмова творить культурну цінність, яка у підсумку впливає на формування 

ціни культурного товару чи послуги на ринку культурної продукції. 

Загалом, можемо виокремити дискурс виробників культурної продукції, які 

діють в межах відповідного ринку. Сукупність розмов або дискурсивних практик 

поля культурного виробництва можуть бути адресовані як до масового споживача, 

так і до так званої еліти. Хоча, до створюваного ними спільного блага можуть бути 

приналежними представники різної аудиторії. Це, звичайно, стосується визнаних 

світовою спільнотою шедеврів. В такому випадку споживачам (публіці) достатньо 

володіти загальним освітнім рівнем на рівні шкіл та університетів. Шедевр Л. да 

Вінчі «Мона Ліза» є доречним прикладом. 
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ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

Розглянуті нами наукові дослідження вчених західноєвропейської наукової 

традиції з приводу вивчення та аналізу культурного виробництва покликані 

обґрунтувати функціонування сфери культури як економічної реальності в умовах 

інформаційного суспільства. При цьому, сфера культури розглядається як 

сукупність культурних індустрій, продукт виробництва яких створює індивідуальні, 

суспільні та спільне благо.  

В цілому, запропонована типологія сучасних теоретичних концепцій 

економіки культури дозволяє визначити міждисциплінарні наукові підходи, що 

обґрунтовують економічний статус культурного виробництва в сучасній 

західноєвропейській науковій думці, де в другій половині ХХ ст. формується 

традиція розуміння культури в її прагматичному та інструментальному значенні як 

галузі виробництва та інструменту сприяння економічному, соціальному та 

культурному розвитку суспільства. Отже, виходячи з тих висновків, які нами було 

зроблено в ході дослідження, сучасні теоретичні концепції економіки культури 

можна умовно типологізувати згідно наступних підходів: 

І. культурфілософські (Т.Адорно, П.Бурдьє, М.Хоркхаймер, Ж.Бодріяр, 

С.Леш, С.Ларі, Д.Уррі) – формуються як критичні наукові погляди з приводу 

інтенсифікації процесів індустріалізації та коммодифікації в сфері культури в 

середині ХХ ст. Термін «культурна індустрія», який вживають Т.Адорно та 

М.Хоркхаймер, означає виробництво в культурно-мистецькій сфері масового, 

серійного, стандартизованого продукту, що сприяє ствердженню влади так званих 

«еліт» за умов контролю над технологіями відтворення культурного продукту. 

Сферу культури в системі суспільного виробництва розглянуто в межах 

співвідношення «культура - влада», де культурне виробництво (індустрія) є 

інструментом підтримки влади та маніпуляції свідомістю споживачів. В формі 

товару культурний продукт втрачає внутрішню цінність (ауратичність за 

В.Беньяміном), постає у формі розваги. Мова йде про критику культурного 

виробництва як індустрії розваг.   
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В 90х рр. ХХ ст. С.Леш та С.Ларі, спираючись на філософські розробки 

Ж.Бодріяра, обґрунтовують положення про те, що характерною особливістю 

культурного виробництва сучасності є те, що вироблені продукти міститимуть 

«цінність знаку», яка суттєво вплине на споживання виробленого продукту (об'єкту 

чи речі відповідно до термінології означених науковців). Тому, цінність знаку, яку 

містить у собі продукт виробництва, детермінуватиме його обмінну цінність та 

нівелюватиме практичну значущість. Вчені доводять, що набуття цінності знаку 

об'єктом (річчю) відбувається внаслідок створення (конструювання) образу або 

бренду. Отже, в сучасних умовах виробництво в широкому значенні може бути 

означеним як «культурне». Науковці арґументують введення в наукове поле терміну 

«глобальна культурна індустрія», суть якого полягає у визначенні специфіки 

сучасного культурного виробництва, яке характеризується за твердженням 

науковців створенням «монад» - образів, а не визначених одиниць товарів – 

«атомів».  

В цілому, культурфілософські теретичні концепції сучасної економіки 

культури апелюють до вивчення культурного виробництва і споживання в якості 

режиму функціонування сучасного суспільтсва, використовуючи терміни 

«культурна індустрія» та «глобальна культурна індустрія». При цьому, науковці 

міркують про нові підходи до розуміння сучасних соціальних процесів: економіка 

культури розглядається як метод для опису Постмодерну. 

ІІ. культурно-індустріальні (Р.Вільямс, Н.Гарнем, Б.Мьєж, П.Л.Сакко з 60х рр. 

ХХ ст. і до сьогодні). Р.Вільямс започатковує дослідження трансформації 

суспільних інститутів під впливом науково-технологічного прогресу та процесу 

демократизації суспільства в умовах капіталізму, відкидаючи марксистське вчення 

про економічний детермінізм. Н.Гарнем обґрунтовує твердження про те, що не 

дивлячись на те, що капіталізм не потребує певної визначеної надбудови, яка 

передбачає усталене функціонування культурних інститутів та наявність домінуючої 

ідеології, проте такі інститути здійснюють виробництво відповідно до 

капіталістичного способу господарювання (90 ті рр. ХХ ст.). Тобто, в умовах 

капіталізму, в сучасних розвинутих країнах різноманітні культурні інституції 
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функціонують як підприємства (індустрії), що продукують культурні продукти. При 

цьому, відповідно до розглянутих нами Конвенцій ЮНЕСКО та Документів ЄС 

культурні індустрії провадять, перш за все, культурну діяльність, а не комерційну. 

До того у 80х рр. ХХ ст. Б.Мьєж вперше пропонує модель культурних індустрій. 

Вже на початку ХХІ ст. П.Л.Сакко в історичній ретроспективі виокремлює 

етапи становлення та розвитку індустрій в сфері культурного виробництва: 

Культура 1.0., Культура 2.0, Культура 3.0. Логіка виокремлення базується на трьох 

складових: а) форма підтримки культурного виробництва; б) процеси 

індустріалізації та коммодифікації в сфері культури, завдяки яким культура 

перетворюється на галузь економіки; в)  культурний доступ та участь публіки у 

виробництві та споживанні культурних продуктів. Вчений визначає, що в сучасних 

умовах культурне виробництво опосередковує творення економічної та соціальної 

цінності в будь-яких галузях виробництва, насамперед, завдяки необмеженому 

доступу споживачів до культурного контенту. При цьому, споживання культурних 

продуктів стрімко відбувається і поза межами ринку їх збуту. Окрім цього, публіка, 

отримуючи право культурного доступу до контенту, отримує право не тільки 

пасивно споживати, але й – самостійно створювати (продукувати). П.Л. Сакко на 

основі статистичних даних доводить залежність та вплив показників культурної 

участі громадян країн ЄС на показники інновацій в цих країнах. Отже, культурний 

доступ та культурна участь стимулюватиме креативну діяльність індивідуумів. 

ІІІ. економіко-управлінські (В.Баумоль, В.Боуен, М.Блауг, В.Гінзбург, 

А.Кламер, А.Скот, Д.Тросбі, Р.Тьюз, Б.Фрей, Д.Хезмондалш з 60х рр. ХХ ст. і до 

сьогодні) – проблематика наукових пошуків стосується, по-перше, питання 

ефективності економічної діяльності культурних інституцій та, відповідно, їх 

державного субсидіювання; по-друге, побудова моделі культурних та креативних 

індустрій; по-третє, поняття «цінності», яку містить у собі продукт виробництва 

креативних та культурних індустрій; по-четверте, методика оцінки культурних 

об'єктів з метою визнання їх цінності та визначення цих об'єктів такими, що містять 

культурну цінність; по-п'яте, ефективне здійснення гуманітарної політики як 

сукупності засобів та методів «креативної економіки» як одного з можливих 
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проектів реалізації культурного виробництва в рамках держави чи союзу держав. 

Економіко-управлінські теоретичні концепції сучасної економіки культури існують 

та розвиваються в рамках cultural economics як наукової дисципліни. 

В ході дослідження також було уточнено та доповнено ряд понять, які 

формують новітній дискурс економіки культури: «культурна цінність», «культурні 

індустрії», «культурний капітал» та «індустріалізація в сфері культури» з метою їх 

можливого використання в українському науково-теоритичному та політико-

правовому дискурсі. Визначено, що культурний продукт є результатом виробництва 

культурних індустрій і містить у собі культурну цінність чи культурний контент. 

Тобто, в умовах ринку такий продукт перетворюється на товар або постає у вигляді 

послуги. На нашу думку, варто зробити висновок, спираючись на розглянуті нами 

Документи ЄС та Конвенцію ЮНЕСКО щодо збереження та промоції форм 

культурного різноманіття та вираження (2005), що культурний продукт слід також 

розуміти носієм форми культурного вираження, що відображає його культурна 

цінність.  

В свою чергу, було з'ясовано, що відповідно до теорії цінностей М.С.Кагана та 

філософських напрацювань Г.Ріккерта культурна цінність формується внаслідок 

суб’єкт-об’єктної взаємодії з метою інституційного визнання. Згідно наукових 

розробок Д.Тросбі культурну цінність слід розглядати в якості конструкту, яка 

містить у собі сукупність цінностей: соціальну, символічну, естетичну, релігійну, 

економічну тощо з метою оцінки культурних об'єктів в контексті практики 

збереження культурної спадщини. Накопичуючись в часово-просторовому 

відношенні, культурні цінності у вигляді матеріальних та нематеріальних активів 

утворюють їх стійкий запас на майбутнє, формують культурний капітал. Було 

визначено, що наукова традиція розуміння культурного капіталу зосереджена в двох 

його значеннях: індивідуалістичному (концепція П.Бурдьє) та колективістському 

(концепція Д.Тросбі). 

Було з'ясовано, що зміст поняття «культурні індустрії» може бути визначений 

в двох означеннях: 1) як конкретні галузі виробництва, які утворюють сектор 

культури, який є частиною економік; 2)  в якості конкретних підприємств, які 
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здійснюють культурну діяльність (незалежно від комерційної складової їх 

діяльності як суб'єктів господарювання) та продукують товари і послуги, що 

вміщують певну форму культурного вираження чи культурний контент як результат 

креативної діяльності окремих осіб чи їх груп (колективів). Підкреслено, що 

відповідно до розробок західноєвропейських науковців та міжнародних урядово-

інституційних практик здійснення політики до культурних індустрій слід відносити 

і культурні інституції, які в українському науковому дискурсі та політико-

управлінській сфері розуміються тільки в якості установ (в більшості державних), а 

не індустрій. Уточнено, що процес індустріалізації в сфері культури передбачає 

випуск значної кількості продукції, який називають масовим; розповсюдження цієї 

продукції виходить за межі конкретного підприємства чи інституції за допомогою 

технічних засобів, способів і технологій самого виробництва, а також – технологій 

передачі знання (в тому числі і гуманітарних). Відповідно, обґрунтована присутність 

культурних інституцій в розглянутих моделях культурних індустрій.  

Суть культурної діяльності культурних підприємств – індустрій полягає у 

продукуванні різноманітних форм культурного вираження, завдяки яким 

зберігається та постійно відтворюється культурне різноманіття як, по-перше, 

культурне явище та, по-друге, складова сучасних політик управління розвинутих 

країн – демократій.  

В ході дослідження було також з'ясовано в чому полягає відмінність 

«культурних» і «креативних» індустрій. Розглянуті моделі культурних та 

креативних індустрій пропонують логіку їх розрізнення на основі ціннісної 

складової, а саме: кінцевий продукт креативної діяльності слугує у більшій мірі 

утилітарній цілі споживання (корисність), тобто має функціональну приналежність; 

проте, так як креативна діяльність передбачає створення ідей на основі талантів та 

здібностей індивіда, то вона, безумовно, є основою культурної діяльності, що 

передбачає культурне вираження у вигляді різноманітних форм (відповідно до 

Конвенції ЮНЕСКО ст.4 п.1.), незалежно від комерційної складової діяльності 

вищеозначених культурних індустрій. Кінцевий продукт культурної діяльності 

підприємств – індустрій в сфері культури містить у собі, насамперед, культурну 
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цінність. При цьому, культурний продукт є результатом креативної діяльності 

індивіда або колективу. Отже, поняття «креативні індустрії» є ширшим за 

«культурні індустрії» в розглянутих моделях. 
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РОЗДІЛ 2. КУЛЬТУРНІ ІНДУСТРІЇ МОДЕРНУ В КОНТЕКСТІ 

СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ КУЛЬТУРИ 

Як стало зрозуміло, логіка культурного виробництва суттєво видозмінюється 

саме в другій половині ХХ ст.: коли культура пориває з розумінням щодо неї 

виключно як, по-перше, процесу розвитку та удосконалення особистості; по-друге, 

сукупності мистецьких практик, які утворювали автономну сферу мистецтва. В 

науковому полі та сфері політики в розвинутих країнах – демократіях поступово 

з'являється розуміння культури як сукупності індустрій. Отже, культурні індустрії 

можуть бути галуззю національної економіки. Вже в 90х рр. ХХ ст. у 

Великобританії внаслідок процесу дерегуляції національної економіки розвиток та 

підтримка культурних індустрій стають частиною політичного проекту «креативна 

економіка», який реалізує уряд лейбористів.  

Крім того, на міжнародному рівні в рамках діяльності ЮНЕСКО відбувається 

усвідомлення культури як фактору сталого суспільного розвитку. На теренах 

Європейського Союзу культуру розглядають як потужний ресурс не тільки 

економічного зростання, але й соціальної єдності. Культурні активи слугують 

рушійною силою економічного, культурного та соціального відновлення регіонів. 

Як бачимо, в сучасних реаліях сфера культури та її капітал є інструментом 

політики та джерелом економічного зростання в найбільш розвинутих країнах світу, 

зокрема США, Великобританії, Японії, Канади та країн ЄС. Тому, з огляду на 

євроінтеграційні перетворення в Україні і реформування культурної та освітньої 

галузей важливо дослідити особливості культурного виробництва крізь призму 

історії становлення та розвитку інституалізованих форм сучасної культури в 

динаміці їх перетворення у культурні індустрії в добу Модерну в таких країнах – 

демократіях, як: США, Франція, Німеччина і Великобританія. В розглянутих нами 

моделях культурних індустрій чимало видів культурної діяльності, проте ми 

зупинимось на таких: 1) збереження культурної спадщини як сукупність 

відповідних інституцій, чиї індустріальні ресурси вже всередині ХІХ ст. починають 

формувати стійкий запас культурних активів людства і стають основою 

функціонування туристичної індустрії, а також ресурсом відновлення регіонів; 2) 
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медіа як індустрія розповсюдження інформації або технологія комунікації, що є 

ресурсом функціонування сучасної сфери культури; 3) університети як одну з 

найперших форм культурних індустрій, що продукують, транслюють і накопичують 

знання, починаючи від Середньовіччя як культурні та освітні інстиуції. 

2.1. УНІВЕРСИТЕТИ ЯК ІНДУСТРІЇ НАКОПИЧЕННЯ ТА 

ТРАНСЛЯЦІЇ ЗНАНЬ 

Економіко-управлінський підхід в побудові моделей культурних індустрій, 

запропонований Д.Тросбі, не містить освітніх інституцій, зокрема університетів. 

Розмірковуючи про культурну діяльність, науковець говорить не про освітню, а 

лише про наукову діяльність, не вважаючи останню такою, що може відноситись до 

культурної, адже наукова діяльність у своїй більшості передбачає утилітарні цілі 

виробництва [108;с.21]. Вчений приходить до такого висновку через те, що мета 

його досліджень є суто теоретико-методологічною: виокремлення підприємств, що 

здійснюють культурне виробництво, на основі запропонованих ним критеріїв. 

Однак, якщо повернуись до розуміння культурної діяльності як такої в означенні 

Д.Тросбі, то, зауважимо, що освітній продукт – знання є результатом 

інтелектуальної та креативної діяльності індивіда, передають смисли та створюють 

спільне та суспільні блага.  

Університети як освітні та культурні інституції є однією з найстаріших 

інституціональних форм акумуляції і трансляції знань у книгах та технологій 

передачі знання, діючи як юридична особа в якості корпорації або об'єднання 

викладачів. Процес індустріалізації виробництва університетами знань передбачає, 

перш за все, становлення університету як корпорації в добу Середньовіччя, що діє в 

рамках власних правил. В ХІІ ст. на території країн Західної Європи функціонує 

всього лиш 6 університетів, в ХV ст. вже 66, а у ХVІІІ ст. – 97 [202]. Університет як 

соціокультурний інститут, починаючи від часу своєї появи, виконує місію в 

суспільстві: зберігає та відтворює знання за допомогою таких комунікаційних 

каналів як книга та викладачі (учасники корпорації). Тим самим говоримо про 

продукування спільного блага, зокрема, про освіченість та грамотність. В ХV ст. в 

Британії всього 5% населення вміють читати і писати, у Німеччині – 9%, у Франції – 
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6%, а в Італії вже 15% [205]. Збільшення кількості університетів, послаблення 

інституту Церкви та поява технології книгодрукування й інтенсифікація процесу 

тиражування книг як носіїв знань і подальше становлення перших медіа в ХVII ст. 

поступово сприяє значному підвищенню рівня грамотності серед населення країн 

Західної Європи. В Британії в 1650 р. вже  53% є грамотними, в Німеччині в ці ж 

роки – 31%, у Франції – 29%, а в Італії – 23% [205]. Значне підвищення рівня 

грамотності та освіченості населення відбувається в ХІХ ст., коли університети 

починають співпрацювати з національними державами, виконуючи соціокультурну 

місію. Освіта стає сферою державного управління та оримує фінансову підтримку 

урядів. Передача знання університетами в цей період набуває масового характеру, 

формується ринок освітньої праці. 

Для того, щоб зрозуміти яким чином сучасні університети як соціокультурні 

інституції можуть претендувати бути присутніми в моделі культурних індустрій, 

можна також розглянути розвиток та становлення університету відповідно до 

методологічних розробок М.Фуко щодо ролі, яку ті виконують в суспільстві по 

відношенню до інших владних інституцій, продукуючи знання. Це буде означати 

дослідження засадничої ідеї або місії університету в той чи інший період часу; а 

також з’ясування як працює економіка самого університету, за рахунок чого 

університет функціонує як юридична особа. Здійснити таке дослідження можна, 

познайомившись з діяльністю університетів в таких історичних проміжках часу: 1) в 

доіндустріальному суспільстві в Середньовіччі (XIIІ - ХVI ст.); 2) в індустріальному 

суспільстві в добу Просвітництва (ХІХ – перша половина ХХ ст.); 3) в 

постіндустріальному суспільстві (друга половина ХХ - ХХІ ст.). 

Взаємовідносини «влада-знання», які аналізує у свій час М.Фуко, виступають 

гарантом діяльності університетів на етапах їх виникнення з часів Середньовіччя та 

подальшої трансформації аж до сучасних часів. В такому випадку місія 

університетів, яку можна розуміти як стратегію виробництва цих інституцій, є 

залежною від вибудованої моделі взаємовідносин владних та культурних інституцій 

[88;с.68]. Однак, для того, щоб зрозуміти зміст цієї місії, необхідно з'ясувати яким 
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чином та за яких умов відбувається формування університету як суспільного 

інституту з власними правилами гри.  

Питанням з’ясування критеріїв, за якими з наукової точки зору можна 

визначити, що об’єднання утворює саме «університет» - займаються досить багато 

вчених зі всього світу: Е.Вейк, А.Геуна, П.Гріндлер, Ж. ле Гофф, А.Коббан, 

С.Курбатов, Е.Люс, Д.Скотт, Г.Перкін, М.Поляков, В.Савчук та інші. В цій роботі 

ми звернемось до наукових досліджень російського історика П.Уварова та 

білоруського філософа В.Мацкевича. Окреслимо їх тези з цього приводу, взявши за 

приклад Болонський та Паризький університети. 

В умовах відсутності міцної централізованої державної влади в часи 

Середньовіччя, яка б не орієнтувалася на церковну, університети залучалися 

підтримкою безпосередньо Папи Римського як головного керманича церкви, 

балансуючи між владою місцевих представників церкви (єпископа та його канцлера) 

та світською владою в особі монарха. Хоча таке описання стосується більше 

Паризького університету, ніж Болонського, проте і той, і інший свого часу 

отримують папські дозволи, що визнають їх право здійснювати свою діяльність в 

якості корпорацій (Болонський університет легітимований в якості такої корпорації 

у 1217р. Папою Гоннорієм ІV; Паризький – мав аж три таких дозволи у першій 

половині XIII ст.). Окрім того, університетські гільдії підтримувала і світська влада: 

Хартія Фрідріха І Барбаросси для Болонського університету (1158) та Указ 

французького короля Філіпа-Августа для Паризького університету (1200). 

Проте, за твердженням вищеозначених дослідників легітимація діяльності 

університетів є необхідною умовою визнання їх в якості освітніх інституцій, однак – 

не вирішальною по відношенню до них самих. Тому, орієнтація на таку легітимацію 

в якості основоположного показника того, що університетські об’єднання відбулись, 

породжує плутанину в наукових колах стосовно того який саме університет вважати 

першим. Увага зосереджується на двох університетах: Болонському – об’єднання 

студентів та Паризькому – корпорація магістрів. 

П.Уваров стверджує, що корпорація магістрів в Парижі стає університетом, 

починаючи з 1208 р. [111]. Таке твердження випливає з відповіді Папи Іннокентія ІІІ 
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на запит магістрів щодо вирішення конфлікту, що склався між ними та деяким 

магістром, який відмовився давати присягу в Universitas Magistorum. З декрету Папи 

від 1209р. дізнаємось про те, що роком раніше магістри канонічного права, теології 

та вільних мистецтв обрали комісію у складі 8 чоловік, які б займалися 

регламентацією учбового процесу, а також – одягу, який повинні були носити 

магістри, та поминальних подій. До того ж ці ж магістри делегують виборних 

представників до Папи з метою вручення йому запиту [111;108]. Фактично, мова йде 

про утворення організованої структури, яка шляхом об’єднання та виголошення 

клятви здатна відтворювати власне себе: відбувається творення університетської 

культури. До того ж, дещо пізніше в 1213р., як зауважує історик, через конфлікт 

Паризької корпорації з місцевим єпископом та його канцлером папський легат 

забирає право в останнього одноосібно приймати рішення щодо видачі студентам 

ліцензій. Тепер канцлер прийматиме таке рішення за участі комісії викладачів. 

Отже, об’єднання магістрів – корпорація – університет отримує право надавати 

вчені звання.  

Що ж до корпорації в м.Болонья, то вона була заснована внаслідок об’єднання 

студентів, які наймали викладачів та платили їм зарплатню. Метою навчання було 

вивчення права. Об’єднуються студенти для того, щоб вберегти себе та своє життя 

від численних конфліктів з містянами. Тому, й прагнуть мати автономну 

корпорацію. Отримана Хартія від Фрідріха І Барбаросси не засвідчувала автономію 

корпорації як внутрішньо організованої структури. Цей документ гарантував захист 

від так званих «репресалій» кожного, хто долучався до вивчення права в Болоньї. 

Тільки в 1252р. тут укладено устав, який регламентував порядок викладання, а в 

1291р. – корпорація отримує право від Папи присуджувати вчені звання, які мають 

загальноєвропейське визнання [111]. Цікаво також те, що зацікавленість в існуванні 

Болонських правничих шкіл належала світській владі, яка в Італії в умовах 

політичної роздробленості концентрувалася в руках заможних містян, які 

здебільшого були власниками компаній. Від початку свого існування такі школи 

навчали Римському праву й давали роз’яснення з приводу спірних питань. Правничі 
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знання були необхідністю в незалежних італійських містах, де функціонувало безліч 

компаній. Канонічне право в Болоньї починають вивчати з 1140р. 

Як бачимо, вихідці з різних країн, що утворювали окремі «нації», прибували в 

Італію й об’єднувалися з метою вивчати право, що, фактично, означало «отримати 

вузьку спеціалізацію», хоча студенти безперечно починали навчання з вивчення 

вільних мистецтв. Зауважимо, що студентські «нації» формувалися за принципом 

географічного походження та мови [53;с.29]. Болонська корпорація, заснована 

студентами як об’єднання не утворила стійкої корпоративної культури – суто 

університетської, яка б давала привід в широкому означенні характеризувати її як 

інституцію, що могла б бути партнером церкви або ж влади щодо культурного 

виробництва. Можна припустити, що Болонська студентська гільдія, сформована 

внаслідок суспільного запиту в Італії, мала на меті купівлю купівлю/продаж 

освітньої послуги і захист своїх студентських прав. Однак, такий висновок ніяким 

чином не повинен применшувати того значення, яке Болонські школи виконували в 

суспільстві. До того ж, говоримо про те, що на відміну від Болонської корпорації, 

Паризька – була об’єднанням зацікавлених у відтворенні власної корпоративної 

структури внаслідок її публічного визнання, та тих знань, які продукували її носії – 

викладачі. Корпорація ж студентів обмежувалася прагненнями захисту їх права на 

отримання майбутньої професії. Приблизно з другої половини ХІV ст. гільдія 

студентів в Болоньї  видозмінюється у корпорацію викладачів [175]. 

Необхідно додати, що згідно досліджень науковця А.Геуна [176] 

середньовічний університет є освітньою інституцією, яка забезпечує своє фінансове 

положення, насамперед, за рахунок різноманітних студентських зборів: за вступ та 

закінчення, розподіл платні за присудження степенів; коштів, які збиралися зі 

студентів двічі або раз на рік; штрафів за порушення університетського статуту та 

дисципліни. Пізніше до статті доходів додаються церковні пожертви, подарунки та 

спадщина від заможних осіб або ж різноманітні подання для постійної підтримки 

університетів. Щодо зарплатні професорам, то Болонська гільдія студентів 

першочергово функціонує за рахунок найму викладачів, чим стимулює конкуренцію 

й сприяє їх соціальному переміщенню [176;с.22]. Як бачимо, студенти навчалися за 



95 
 

рахунок фінансових ресурсів їх заможних батьків, адже середньовічний університет 

на початку свого існування не був на дотації церкви чи ж світської влади в особі 

короля. Студенти, об'єднуючись в нації, не тільки прагнули захистити себе, але й – 

складалися коштами, щоб в разі неспроможності сплатити за курс мати змогу 

допомоги один одному. Крім того, в Європі була поширена практика коли студент 

знаходився на службі у заможної родини, які платили за його навчання [171]. Як 

зазначає сучаний нідерландський науковець М.Розер гільдії на території Італії, де 

високий рівень урбанізації та децентралізації управління, насамперед, створюються 

з метою захисту прав тих, що об'єднуються [202].  

Однак, поступово освітня діяльність перших університетів – корпорацій 

набирає обертів: зростає кількість будівель, що знаходяться в їх розпорядженні; 

збільшується кількість адміністративних службовців. Тому, витрати університетів 

зростають. Співпрацюючи з різноманітними інституціями, що належать церковній, 

королівській та муніципальній владі, професори університетів починають 

отримувати зарплату від міського муніципалітету як то в Німеччині чи ж церкви як 

то в Іспанії [176;с.21]. Як зауважує А.Геуна, в Паризькому університеті 

священнослужителі – викладачі не отримували зарплатню від Церкви. Тому, 

професори – клірики досить довгий час отримують зарплату за рахунок колективних 

студентських зборів та плати за екзамени.  

Отже, перші університети функціонують як юридичні особи за рахунок 

Папських дозволів, але ще не фінансуються владними інституціями прямо. Зміна 

відбувається зокрема і внаслідок появи технології книгодрукування, коли монастирі 

втрачають суспільну функцію писемного відтворення знань у книгах. В ХV ст. 

суттєво зменшується кількість монастирів, що будуються в кранах Західної Європи: 

порівняно з ХІІ ст. приріст монастирських будов зменшується на 63% [202].  

Філософ В.Мацкевич, розмірковуючи про перші університети, зокрема – саме 

про Паризький університет, також називає такі головні компоненти, що його 

утворюють: 1) книги як матеріальні носії знань, їх акумуляція; 2) зібрання людей – 

інтелектуалів в одному місці; 3) сума матеріальних та соціальних чинників, що 

забезпечать існування самої інституції; 4) освіта – суть, якої полягає у відтворенні 



96 
 

тогочасних інтелектуалів, що читають, коментують, пояснюють та диспутують з 

приводу написаних текстів в книгах [67;с.54]. Науковець в своїх міркуваннях 

виходить з положення про те, що університет в ідеальному розумінні є втіленням 

ідеї про універсальність знань, тому знання в середньовічному університеті є 

неутилітарними, і не можуть виконувати будь яких соціальних замовлень щодо 

передачі спеціалізованого знання як то в Болоньї чи Падуї. Тому, місія такого 

університету полягає у відтворенні власне себе як інституції. Отже, університетська 

спільнота діє в рамках закритої структури, яка цензурує індивідуальні творчі 

пошуки, якщо ті суперечать текстам, що вже раніше визнані представниками 

тогочасної еліти – священнослужителями. 

Таким чином, спираючись на запропоновані П.Уваровим тези щодо критеріїв, 

за якими гільдії інтелектуалів можна характеризувати в якості університетів 

(корпорацій), та міркування В.Мацкевича, приходимо до висновку, що 

університетом стає те об'єднання, чия діяльність не полягатиме лише в механічній 

акумуляції та відтворенні знань (наприклад, як то було в школах при монастирях та 

численних скрипторіях), а орієнтуватиметься на власне відтворення в якості 

автономної інституції зі своєю внутрішньою культурою. При цьому учасники таких 

об'єднань – викладачі є зацікавленими особами у постійній ретрансляції 

університетської культури, яку вони представляють. Знання ж в умовах етапу 

становлення самих університетів має ознаки відбору та цензури в зв'язку з 

необхідним самозбереженням культури об'єднань, а також політичної кон'юнктури, 

на яку вагомий вплив чинила саме Церква, претендуючи на гегемонію.  

Перші університети в якості об’єднань прагнуть відтворювати та зберігати 

власну корпоративну культуру та професійну ідентичність, що є запорукою їх 

існування. Університетська діяльність направлена на трансляцію знань для 

аудиторії, яку, головним чином, утворюють представники знаті та 

церковнослужителі (клірики). Після приєднання до університетської спільноти в 

якості студентів клірики могли претендувати на отримання посад в майбутньому в 

церковних та державних інституціях. Соціокультурна місія університетів 

відповідала сформованому в суспільству запиту стосовно забезпечення 
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функціонування суспільства, як структурованої системи інституцій, шляхом 

відтворення соціальних норм та правил, які утворюють культуру. Таким чином, 

первинною функцією університету як суспільного інституту є відтворення самої 

культури; а по відношенню до конкретного індивідуума – це творення соціальної 

ідентичності. Формування соціальної ідентичності відбувається за рахунок 

використання єдиної мови - латинської в освітній та культурній сфері західної 

Європи. Середньовічний університет не є автономним виробником в культурному 

полі, а виконує замовлення Церкви, яка, як доводить П.Бурдьє, до ХVIII ст. володіла 

монополією на виробництво легітимних суджень в суспільстві [13]. Виробництво 

університетом знань обумовлене необхідністю збереження та відтворення традицій, 

й базується на визнаних Церквою авторитетах. Тому таке знання суб’єктивне, а сам 

університет як корпорація тих, хто продукує таке знання, - не зацікавлена у 

відходженні від раніше визначених «істин». Проте, необхідно зауважити, що, як 

зазначає український дослідник С.Курбатов «…університет виникає як механізм 

трансляції знань, які мають теоретичне та практичне значення, з минулого в 

прийдешнє. Однак на відміну від панівної соціальної інституції епохи 

Середньовіччя – церкви він транслює ті знання заради майбутнього» [53;с.28]. 

Наступний етап розвитку університетів характеризується партнерством 

університетів та держави в добу Модерну (ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.). 

Університет або вищий учбовий заклад, як називав його реформатор В.фон 

Гумбольдт, здійснює свою діяльність в умовах партнерства з державою. Тому, 

основоположною ідеєю або місією культурного виробництва університету є 

продукування національної ідентичності. А цінність знання стосовно культурного 

розвитку людства полягає в його креативній та практичній складовій, які будуть 

означати виробництво дійсно наукове знання, яке в подальшому стимулюватиме 

інноваційну діяльність.  

Вищеозначені зміни продиктовані здебільшого гуманістичними ідеями, які 

склалися у добу Ренесансу в італійських містах, насамперед, завдяки відродженню 

філософської думки античних мислителів на основі новітніх перекладів текстів, а 
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також – становленням ролі науковця в соціумі, перш за все, в країнах Англії та 

Франції.  

Як відомо, в умовах відсутності централізованої влади в особі монарха в 

незалежних італійських містах розвиваються локальні інтереси окремих спільнот, 

які в політичному полі утворюють перші в історії політичні партії (ХІІІ ст.), а в 

економічному – формують компанії або мануфактури, що прагнуть діяти поза 

правил, визначених цеховими організаціями. Італійські міста - Флоренція, Піза, 

Сієна, Мілан, Венеція, Генуя та інші, функціонують як окремі республіки, чиї 

громадяни усвідомлюють себе нащадками древньої культури греків та римлян. Такі 

міста насамперед стають осередками підприємницької діяльності, яка за 

визначенням ініціює потребу в індивідуальному збагаченні та накопиченні. 

Економічний та політичний капітал міста розосереджений в руках заможних містян, 

які здебільшого є власниками прибуткових компаній [101;с.34]. Монополія Церкви в 

таких умовах забезпечується відтворенням схоластичного знання в університетах. 

Проте, її вплив мінімальний за відсутності жорсткої вертикалі влади, зосередженої в 

руках одного правителя. Множинність учасників політичного поля обумовлює їх 

виборність громадянами або ж нескінченні конфлікти.  

Історії перших гуманістів Д.Аліг'єрі та Ф.Петрарки свідчать про їх протест 

проти теологічної картини світу [22;с.15,21], культурне виробництво якої здійснює 

університет. Міська культура незалежних міст творить підґрунтя до появи таких от 

опозиціонерів, які, в свою чергу, маючи можливість навчатися в тодішніх 

університетах, вивчаючи мови та здійснюючи переклади самостійно, прагнуть 

реалізувати власне право – інтерпретувати знання. Можна припустити, що такий 

опозиційний рух народжувався з усвідомлення інтелектуалами власної культурної 

ідентичності, відтворення якої в часово-просторовому відношенні забезпечувалось 

не лише накопиченням відповідних носіїв знань - книг, але й – численними 

пам'ятками архітектури, яких залишилось достатньо на території тодішньої Італії.  

Інструментом боротьби проти теології стала гуманістична філософія з її 

антропоцентризмом, індивідуалізмом та етичною орієнтацією [22;с.40]. 

Перекладаючи наново тексти грецьких та римських філософів, гуманісти сприяли 
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творенню критичного дискурсу щодо відтворюваних текстів, підриваючи тим самим 

їх авторитетність з точки зору Церкви. Більше того, вони починають утворювати 

власні інтелектуальні об’єднання на противагу університетам.  

До того ж, необхідно розуміти, що італійські міста стали осередками 

зародження капіталістичних відносин, де активно розвивається ринок. Церковна 

ідеологія, яка акцентувала увагу на гріховності «земних» (мирських) бажань, в 

умовах функціонування ринку втрачає свою обґрунтованість, віддаляючись від 

суспільних реалій. Отже, суспільна роль теолога є досить сумнівною, а знання, 

носієм якого він є, слугує лише вмістилищем пам’яті про раніше сформовану 

систему або корпорацію. Міське соціокультурне середовище незалежних 

італійських міст, які в своєму економічному розвитку орієнтовані на матеріальне 

виробництво та торгівельні відносини, створює підґрунтя до появи нових 

інтелектуалів того часу, головним чином, художників.  

В умовах появи плюралізму ідей та цінностей в культурному полі та їх 

гуманістичній направленості, творчі (мистецькі) практики отримують можливість 

продукувати чуттєвість в усій її багатогранності. Тогочасний художник 

відрізняється своєю інтелектуальною обізнаністю не тільки в живописі, скульптурі 

чи ювелірній справі, але й – архітектурі та інженерній справі. Більше того, 

художники отримують знання безпосередньо у майстрів, а вже потім переходять на 

службу міста чи ж до приватної особи. В своїй роботі вони часто співпрацюють з 

іншими спеціалістами: в галузі будівництва, інженерної справи, архітектури; 

знайомляться з математикою та геометрією в працях античних авторів [5;с.118]. 

Стає очевидним, що міський простір на півночі Італії ініціює інтерес до наукових 

знань природознавчої та технічної направленості. Проте, такі гуртки так і не 

вважатимуться Академіями, а суто наукове знання не отримає належного 

суспільного визнання.  

Отже, суб’єктами культурного поля в італійських містах є теологи, філософи – 

гуманісти та художники, які діють за рахунок покровительства та не можуть 

вважатись автономними. Філософи на противагу теологам та їх університетам 

утворюють Академії, що виникають на основі інтелектуальних гуртків. При цьому, 
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такі гуртки діяли на кшталт компаній, які оминали діяльність цехових організацій, 

протиставляючи себе офіційно визнаним університетським корпораціям та їх праву 

легітимації знань. Проте, вони також потребували покровительства: спонсорами 

часто виступають самі ж учасники, які не мають заробляти на життя викладанням, а 

також – представники міської влади [5;с.126]. Можна припустити, що з часом 

знання, які продукують подібні інституції втрачають свою інтелектуальну цінність, 

яка полягає в науковій новизні, перетворюючись на товар престижного споживання.  

Розуміємо, що ситуація в італійських містах не була загальноприйнятим 

правилом розвитку тодішніх суспільств, які тяжіли до централізованої монархічної 

влади. Проте, епізод ранньої форми демократії, що твориться на теренах Північної 

Італії, за допомогою модифікації античної філософської думки новітніми 

представниками гуманізму, як філософського напрямку, створює передумови до 

подальшого усвідомлення культурної цінності знань стосовно людського розвитку 

та формування особистості. Коли наразі ЮНЕСКО говорить про культурні цілі 

суспільного розвитку, то треба розуміти, що грецькі поліси та італійські міста свого 

часу закладають основу для виробництва гуманітарних технологій творення 

особистості, що стає можливим в  автономному університеті ХХІ ст. 

Проте, повертаючись до означеного вище партнерства держави та вищих 

учбових закладів (університетів) в добу Модерну (початок ХІХ ст.), чия місія 

полягатиме у поєднанні гуманітарного та науково-дослідного знання, маємо сказати 

про передумови, внаслідок яких людство усвідомлює необхідність в розвитку 

точних, технічних та природознавчих наук. Такі передумови виникають в 

централізованих монархічних державах, передусім, на теренах Англії та Франції. 

Хоча, вважається, що перший університет нової формації в добу Просвітництва 

започатковано державним діячем та реформатором В.фон Гумбольдтом на території 

Німеччини в Королівстві Пруссія в 1809 р. в м.Берлін [132;с.112].  

Німецький університет мав за ідею продукування освітньої та наукової 

діяльності, що по суті була б незалежною від будь-яких авторитетів й ґрунтувалася 

на принципі раціоналізму та виключній ролі філософії в процесі викладання та 

навчання. В наукових колах (Д.Бен-Девід, В.Вайденфельд, В.М.Межуєв та інш.) 
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загальноприйнятою є думка про те, що такі принципи функціонування вищого 

учбового закладу відбулися в контексті і на противагу французькій освітній системі, 

особливо після Наполеонівських війн [5;с.214]. Вченими підкреслюється 

актуалізація національної культурної ідеї в освітній та культурній політиці 

тогочасного Королівства Пруссіі.  

Соціальне положення німецьких інтелектуалів на початку ХІХ ст. суттєво 

відрізнялось від того, що склалося у Франції чи Англії. Як зазначає науковець 

Д.Бен-Девід, Німеччина як сукупність князівств, на відміну від зазначених країн, 

досі залишалось феодальною за організацією економічних та політичних відносин. 

Тому, серед верств населення не було представлено окремих соціально-економічних 

груп незалежних від правлячих кіл. Як наслідок, констатує вчений, на територіях 

теперішньої об’єднаної Німеччини було відсутнє підґрунтя до формування запиту 

серед представників невеликого прошарку середнього класу щодо міркувань над 

питаннями суспільних свобод чи різноманітних моделей суспільства. Тому, в 

Німеччині уявлення щодо того яке саме знання має продукуватися у стінах вищих 

учбових закладів суттєво відрізнялися  від уявлень у сусідній абсолютистській 

Франції. 

 Французькі науковці на відміну від німецьких заручились державною 

підтримкою й отримали статус в суспільстві, який їм дозволяв міркувати в контексті 

необхідних суспільних перетворень в межах їх країни з огляду на корисність 

наукових досліджень, якими вони займались. Ще у другій половині ХVII ст. у 

Франції було засновано Паризьку королівську академію наук (1666р.- заснування; 

1713р. – отримання патенту від короля), створення якої відбулося безпосередньо під 

патронатом держави (в особі монарха) та з її згоди. Фактично, науково-дослідна 

сфера стає тією суспільною сферою, яку контролює монарх, не претендуючи при 

цьому на інтереси Церкви та тих знань, які цей соціальний інститут транслював за 

допомогою університетів, й не втручаючись у справи юристів та медиків, адже ці 

сфери знань контролювалися спеціальними гільдіями [104;с.92]. Після французької 

революції та пізніше приходу до влади Наполеона І Бонапарта освітня політика 

Франції в питанні державного контролю та виключної ролі наукового знання 
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особливих змін не зазнала. Але відбулася ліквідація та реорганізація освітніх 

інституцій: Академія була ліквідована в післяреволюційну добу (1793), утворено 

Вищі спеціалізовані школи (заклади), які готували чиновників та технічних 

спеціалістів, яких потребувала держава, а також - педагогів, які б виховували нові 

покоління в дусі післяреволюційного часу. Важливим було те, що система освіти 

тепер була доступною для населення та орієнтувалася не лише на представників 

еліти. Зрозуміло, що у викладанні акцент здійснювався не на філософії чи ж 

гуманітарних науках, до яких, як вважалось, наукові методи не є застосовуваними. 

До того ж наукове знання високо цінувалося державою в умовах військових 

кампаній французів. Тому, як бачимо, у Франції відбулося становлення партнерства 

держави та науковців. Інтелектуали опосередковано стають учасниками політичного 

поля. 

Отже, французькі вчені наполягали, що наукове знання має слугувати 

практичним цілям, бути корисним нації та державі, що плекала та захищала 

національну ідею; по своїй суті знання було зовнішньо орієнтованим. Можна 

сказати про те, що французька влада обраним вектором освітньої політики 

забезпечувала збільшення свого власного політичного капіталу, де кредит довіри їй 

надають інтелектуали - освічені громадяни, які є спеціалістами в окремих галузях 

знань. До того ж, продукування науково-дослідного знання в індустріальному 

масштабі через сітку наукових установ слугувало чинником до актуалізації 

культуротворчої місії держави, а саме: формування національної ідентичності та 

ствердження французької нації. Наприклад, ще у 1694 р. Королівська Академія 

виконує завдання короля щодо видання першого Словника французької мови та 

граматики. Варто додати, що французької практики утворення Академій в якості 

науково-дослідних установ, яка набирає обертів ще в ХVIIст., передбачала, що 

науковці, які входили до складу таких Академій отримували кошти від держави на 

проведення наукових досліджень. 

Констатуємо, що за часів Наполеона французька освітня політика є досить 

централізованою, а інституції, які входять до сфери освіти, фінансово залежать від 

дотацій представників правлячих класів, а також – держави. Університети 
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знаходяться у підпорядкуванні Міністерству освіти й є частиною імперської 

бюрократичної системи.  

Німецькі ж інтелектуали, перебуваючи в умовах іншої політичної та 

економічної ситуації, не могли претендувати на участь у політичній сфері. Більше 

того, як зазначає той же Д.Бен-Девід, німецькій суспільній думці довгий час була 

характерна дискримінація власних інтелектуалів: правлячі кола прислухалися до 

інтелектуальної еліти французів [5;с.127]. Проте, внаслідок французької агресії на 

початку ХІХ ст., стало зрозумілим, що необхідно переорієнтуватися на власний 

інтелектуальний продукт. Такі ідейні трансформації спонукали до актуалізації 

питання власної культури та трансляції знання, яке б було характерним саме для 

німецької культурної традиції. Отже, раніше знівельоване країною питання 

ствердження класу освічених громадян – інтелектуалів в умовах військової поразки 

стало необхідністю.  

Як відомо, реформування німецької освітньої системи базувалось на принципі 

верховенства філософського факультету в університеті або вищому учбовому 

закладі. Такі ідеї чітко продемонстровані у праці філософа І.Канта «Конфлікт 

факультетів», яка стала основою для реформи. І.Кант хоч і назвав філософський 

факультет – «низовим» згідно середньовічної традиції стосовно факультету вільних 

мистецтв [38;с.318], однак вважав його основоположним по відношенню до трьох 

інших: права, медицини та богослов’я. Філософський факультет мав продукувати 

універсальне знання, виступаючи в якості основи для інших практик, й, таким 

чином бути незалежним у виробництві знань від впливу правлячих кіл, чого не 

можна сказати про інші факультети. Наукові методи застосовувались в контексті 

філософії, а саме філософське знання стало самоціллю існування, як колись у добу 

Античності. В широкому означенні таке знання слугувало розвитку духовності 

німецької нації.  

Фактично, метою університетської діяльності за реформи В.фон Гумбольдта 

було «виробництво» людини освіченої (культурної), яка отримувала освіту 

внаслідок залучення в університеті до пізнання науки, що має ціннісну складову, й є 

основою морального виховання суб’єкта [25]; таке наукове знання є внутрішньо 
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орієнтованим щодо суб’єкта, який його пізнає. Цінність такого знання полягала не у 

площині суспільної корисності, а у можливості осмислення людиною власного 

місця в світі [104;с.155]. Проте, реформа ні в якому разі не відкидала значення 

дослідницької сфери, а навпаки – Берлінський університет мав за мету об’єднання 

викладання та проведення наукових досліджень. За задумом саме наукове знання, 

яке продукувала вчена спільнота, залучаючи своїх учнів – студентів до наукових 

дослідів, мало бути повністю незалежним від контролюючого впливу держави, роль 

якої зводилася до повного фінансово та матеріально-технічного забезпечення. Отже, 

наукове знання розумілося самоцінним по відношенню до держави (головного 

інвестора) як головного фінансового інвестора університету, науковців (викладачів) 

– його виробників та студентів – споживачів. 

Розуміємо, що так виглядав ідеальний задум освітньої реформи. Претензія на 

автономність здійснення університетської діяльності в умовах повного забезпечення 

державою дійсно виглядає дещо фантастично. На думку філософа В.Г.Сокулера та 

соціолога Д.Бен-Девіда, не можна стверджувати, що в контексті цього реформа 

відбулася [104;с.163]. Інтерес держави полягав в тій же площині, що й у Франції – 

практичній корисності знань для економічних та військових цілей. Відповідно, після 

1830х рр. в Пруссіі при університетах вже з’являються навіть окремі науково-

дослідні установи, функціонують лабораторії.  

В чому ж тоді відмінність французької та німецької моделі партнерства 

держави та університетів? Схоже, що німецька освітня система, продукуючи 

наукове знання, у своїй суті орієнтується на творення спільного блага (якщо 

поглянемо на ідеї, покладені в основу реформи). Хоча держава виконує закулісну 

управлінську роль, виступаючи в якості фінансового партнера (інвестора), проте – 

вона ж і гарант духовного розвитку кожного члена суспільства, де духовність 

споріднена з національною самосвідомістю та ідентичністю. Можна сказати про те, 

що держава, здійснюючи освітню політику, ставить перед собою культурні цілі. При 

цьому філософія та інші гуманітарні науки є запорукою досягнення цих цілей.  

Французька ж післяреволюційна освітня система розвивається за дещо інших 

обставин: тут немає потреби в ствердженні національної ідентичності та 



105 
 

консолідації громадян навколо національної ідеї. Цей етап вже відбувся. Гостро 

стоїть питання про існування самої Республіки (нової форми державності) та 

ствердження революційних ідей. В умовах військових дій практична значимість 

наукового знання, творцями якого виступають винахідники та дослідники, стає 

необхідністю. Держава виступає в якості домінуючого гравця в науковому полі, 

віддаючи перевагу практичному (спеціалізованому) знанню перед теоретичним, яке 

творять гуманітарії. По відношенню до розвитку освітньої системи та вищих 

учбових закладів держава діє відкрито в якості управлінця, контролера та 

модератора, створюючи суспільну думку щодо необхідності виробництва суто 

наукового (спеціалізованого) знання. Адже сама держава потребує підготовки 

вузьких спеціалістів.  

Однак, необхідно зауважити про те, що виробництво внутрішньо 

орієнтованого наукового знання в німецькому суспільстві ХІХ ст., тотожного з 

поняттям «культури» окремого суб’єкта, яке претендує бути об’єктивним й 

універсальним в процесі поєднання теоретичного та емпіричного підходів, має свою 

специфіку з огляду на відсутність тоді ідей демократії та громадянського 

суспільства. Зауваження Д.Бен-Девіда щодо відсутності умов для появи класу 

зацікавлених інтелектуалів в тодішній Німеччині, які б продукували ідеї суспільних 

свобод, наразі є дуже доречним. У ХVIII ст. роздроблені німецькі князівства 

залучали представників університетської спільноти до співпраці у політичному полі, 

не маючи достатньої кількості представників аристократії [67;с.25]. Соціальна 

практика співпраці невеличких німецьких університетів та правлячих кіл князівств 

виявилася культурним підґрунтям до майбутніх взаємовідносин влади та 

університетів, в яких університет має можливість продукувати не лише 

середньовічну схоластику, а й включати безпосередньо науково-дослідну сферу в 

його діяльність, яка до речі потребувала значних фінансових вливань, й ще не була 

досить потужною силою промислового розвитку. Держава, як показує французький 

приклад, в такому випадку може бути ефективним інвестором. При цьому, як 

зазначає білоруський філософ В.Мацкевич, університет прагне зберігати автономію 

та академічні свободи, які там панують. Тому, цей заклад починає виступати в 
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якості партнера держави, здійснюючи творення (виробництво) «суб’єктів 

національної держави», себто громадян, гуртуючи їх навколо ідеї національної 

культури. Зберігаючи свою автономію, університет отримує владу формувати еліти 

нації. Проте, ці еліти виявились аполітичними у своїй більшості [123;с.12]. На думку 

німецького філософа Г.Шнедельбаха саме виробництво «внутрішньо орієнтованого» 

знання, яке, як бачимо, було культурно обумовленим процесом з огляду на 

політичні умови формування німецького суспільства, детермінувало аполітичність 

серед німецьких еліт. До того ж, становлення університету як закладу, що поєднує 

теоретичні та науково-дослідні методи в своїй освітній діяльності, акцентувало 

увагу на тому, що саме наукове знання за своєю суттю не може бути універсальним, 

а отже, не претендуватиме на суспільну роль духовного орієнтира в розвитку 

особистості. 

Стає зрозуміло, що університет модерної доби є партнером держави, що, 

створює спільне благо, сприяючи консолідації її громадян та творенню національної 

ідентичності. Німецька реформа В.фон Гумбольдта стала фундаментом для 

утворення того університету східноєвропейського зразка, функції та принципи 

діяльності якого є зрозумілими для нас сьогодні. Такий заклад є частиною 

національної культурної політики не лише в контексті його націотворчої складової, 

але й глибше, як зауважує В.Мацкевич, - університет є інституцією, що продукує 

мислення, яке з точки зору окремого суб’єкта направлене на здійснення проектної 

діяльності. Отже, з часів ХІХ ст. університет є соціокультурним інститутом, що не 

лише відтворює певне фіксоване знання, як то було в часи Середньовіччя, але й 

дійсно здійснюють виробництво нових знань в результаті наукових досліджень. 

Культурне виробництво модерних університетів орієнтоване на маси. Як зазначав 

Х.Ортега-і-Ґассет своїй праці «Місія Університету», університет з середніх людей 

має зробити гарного спеціаліста. Для цього, зауважує філософ, необхідно, 

насамперед, зробити таку людину з мас  культурною, урівняти її з часом, в якому та 

існує. Тому, першочергова місія університету – це викладання культурно-значимих 

дисциплін [73;с.75]. Фактично, обґрунтовується співпраця модерного університету 
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та держави. При цьому, університет фінансово підтримується державою внаслідок 

реалізації відповідної освітньої політики. 

Розглянувши Берлінський університет в якості такого, що легітимізує новітню 

на той час концепцію університетської діяльності, принципи та ідеї якої були 

започатковані в добу Просвітництва й означені такими представниками німецької 

філософської думки як: Й.Шелінг, І.Кант, К.Ясперс, Ф.Гегель, говоримо про 

диверсифікацію культурного виробництва в університетах. Партнерство з державою 

та суттєва модифікація знань, як продукту виробництва, дозволили університету 

стати монополістом на освітньому та культурному ринках національних держав. 

Культурний аспект виробництва стосувався права університету формувати 

особистість: в контексті держави – сприяти формуванню національно свідомого 

громадянина; стосовно ж наукової діяльності – «творити» інтелектуалів, які здатні 

здійснювати проектну діяльність. Звичайно, таке право було детерміноване 

державою.  

Таким чином, модерну добу університетської діяльності слід вважати 

інноваційною, оскільки теперішні модифікації є наслідком видозміни його місії, а 

саме: переорієнтації з внутрішнього вектору самозбереження як інституції та 

продукування фіксованого знання в якості одиниці пам’яті про традицію самого 

закладу на зовнішній – виконання суспільно значимої ролі в якості структури, що 

дійсно створює інноваційне знання. Зовнішній вектор говорить про можливість 

виробництва знань в якості культурного продукту в ролі інституції в полі культури, 

а також - про те, що науково-інноваційна діяльність вчених в університетських 

лабораторіях створить передумови для того, щоб «нове» знання – інновація стало 

рушієм індустріального виробництва в майбутньому.  

Місія сучасних університетів, головним чином, в країнах Західної Європи та 

США, де рівень розвитку демократії є один з найвищих в порівнянні з іншими 

країнами в світі, за означенням науковців потребує перегляду. Дослідник М.Квек 

говорить про закінчення партнерства університету та національної держави в 

останній третині ХХ ст. [40;с.268], зазначаючи, що в умовах глобалізації 

необхідність виконання саме такої ролі університетом є застарілою. Як і філософ 
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В.Мацкевич, М.Квек у своїх дослідженнях виходить з положення про те, що місія 

університетів або стратегія його культурного виробництва залежить від проекту 

держави як такої. На думку Б.Рідігінса, відбувається розмивання соціокультурної 

місії університету як інституту, що відтворював модель національної культури в 

рамках певної держави [95;с.15].  

За формою правління можна визначити яким чином розподіляється 

економічний капітал в країні. В умовах глобалізації в країнах-демократіях 

економічні потоки розосереджуються серед корпорацій. Такі корпорації мають 

відповідні частки політичного капіталу, й відповідно, опосередковано приймають 

участь в управлінні. Тому, як чітко зазначає Б.Рідігінс, держава більше не є 

первинною інстанцією відтворення капіталу [95;с.23]. Сучасна роль арбітра, яку 

приписують державі в ХХІ ст., детермінована вищеозначеним положенням, 

тенденції до якого посилюються внаслідок «зникнення кордонів» та функціонування 

транснаціональних корпорацій. Тому, можна говорити про те, що місія 

університетів по відношенню до держави за таких умов дійсно трансформується, й 

має відрізнятися від форми партнерства. Проте, постає питання: «Чи дійсно 

університет функціонуватиме автономно в полі культури?». Якщо поглянути на 

приклад фінансування університетів в США, де суттєву частку фінансування, окрім 

держави (у випадку державного ВУЗу), можуть надавати безпосередньо корпорації 

та благодійні фонди, сформовані піклувальними радами, то питання автономності 

може залишатись спірним. Таке твердження можна підтримати думкою 

американського дослідника Д.Джонстоуна, який, описуючи систему управління 

сучасних приватних американських університетів, говорить про те, що ними 

управляють піклувальні ради, які формують політику таких закладів та здатні 

змінити поведінку індивідуумів (а отже – інституцій) [27]. Щодо державних 

закладів, то управління тут здійснюється також не одноосібно, а департаментом 

державного управління. Необхідно додати, що піклувальні ради складаються 

переважно з випускників університетів, які мають відповідне положення в 

суспільстві.  
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Як бачимо, можна сказати про те, що в американських університетах діє 

політика «ваг та стримувань», що є звичним положенням і для самої держави, форма 

правління якої є демократичною. Отже, така політика допомагає зберігати 

автономність самих університетів як інституцій з їх власною корпоративною 

культурою. Що ж до корпорацій, які можуть бути спонсорами, то тут справа 

виглядатиме дещо складніше. Як зазначає, Д.Бок з другої половини ХХ ст. до складу 

піклувальних рад входить чимало представників бізнесу, які намагались чинити 

вплив на академічну спільноту [9;с.29]. Проте, ті змогли себе відстояти. Дослідник 

говорить про те, що вплив бізнесу можна прослідкувати, порівнявши рівень 

заробітної плати фахівців з літератури та інформатики або ж економістів, чиї доходи 

значно вищі. Такий приклад свідчить про функціонування університетів в якості 

комерційних структур, які активно змагаються за право бути лідером на ринку 

освітніх послуг та в науково-дослідній сфері, адже американські університети мають 

право отримувати дохід від патентів на розроблені їх науковцями винаходи. Д.Бок 

визначає декілька причин, які спонукають до комерціалізації в університетах. 

Зокрема, говорить про те, що ці процеси починаються ще з початку ХХ ст., коли 

деякі вищі учбові заклади починають рекламувати свою інституцію, змагаючись за 

студента [9;с.31]. Маємо розуміти, що такий процес комерціалізації обумовлений 

зростанням ринку, де так чи інакше мова буде йти про конкуренцію. Можна 

припустити, що тенденції посиляться в умовах зменшення державних асигнувань. 

Хоча, як доводить вчений, зменшення державної підтримки не є ключовим 

фактором, адже в США більша половина закладів вищої освіти є приватними, й до 

того ж сам університет постійно потребує залучення фінансових ресурсів, 

наприклад, на придбання більш сучасного обладнання. 

Американські університети відносяться до так званої північноамериканської 

моделі здійснення університетської діяльності, яку часто критикують в наукових 

колах, називаючи «сервісною». Інтенсифіковані процеси комерціалізації та 

орієнтація на ринок стають приводом до критики. Багато в чому критика не є 

конструктивною з огляду на неможливість зміни того контексту, в якому існують 

самі університети. До того ж, комерціалізація сприяє фінансовій незалежності 
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університету, який, як бачимо, може її досягти розвиваючи інноваційну наукову 

діяльність у відповідних підрозділах та проектну діяльність в гуманітарній та 

технічних сферах. При цьому, наприклад, філософське чи ж культурологічне знання, 

стаючи експертним, передуватиме проектній діяльності, отримуючи можливість в 

сучасних умовах вільного ринку бути конкурентоздатним. Самі ж гуманітарні 

факультети утворюватимуть ядро креативного середовища, яким є сучасний 

університет. 

Сучасні університети мають можливість здійснювати автономне виробництво 

в культурному полі. Це відбувається завдяки двом складовим: політиці «ваг та 

стримувань», яку можна прослідкувати за допомогою управлінської структури 

університетів; та фінансовій незалежності, яка досягається завдяки активній 

проектній діяльності університету. Місія культурного виробництва університету в 

якості культурної інституції все більше ускладнюється в умовах вільного ринку з 

огляду на ті блага, які створює університет. Проте, університет в якості 

соціокультурного інституту більше не здійснює культурне виробництво визначеної 

моделі національної культури. Автономний статус виробника символів (текстів) в 

культурному полі дає можливість модифікувати знання як результат виробництва 

університетської спільноти, а саме: відійти від серійного виробництва 

стандартизованого інформаційного продукту - знання та перейти до творення 

інноваційного, креативного продукту у вигляді проекту. Основою для здійснення 

проектної діяльності, безумовно, є набуті в процесі навчання знання. Таким чином, 

освітній продукт університету – знання – створює підґрунтя до реалізації проекту 

«креативної економіки» в сучасних умовах [92;с.402]. Сучасний університет є 

креативним середовищем, де завдяки насиченим горизонтальним комунікаційним 

зв'язкам між споживачами та виробниками, з'являється можливість генерувати та 

втілювати творчі ідеї, обґрунтовуючи доцільність їх реалізації в якості проекту за 

допомогою економічних та культурних ефектів.  

Отже, дослідивши в історичній ретроспективі діяльність університетів на 

теренах країн Західної Європи від їх появи в ХІІ ст. і до сьогодні як одних із 

найперших інституалізованих форм культури, можемо сказати про те, що в добу 
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Просвітництва університети функціонують як індустрії – виробництва, що 

продукують культурний продукт – знання для більш масової аудиторії за рахунок 

удосконалення та розвитку технологій накопичення та передачі знань, а саме – 

технології друку, а також – гуманітраних технологій навчально-методичної 

організації учбового процесу. В добу Просвітництва університети починають 

співпарцювати з національними державами та отримують фінансову підтримку, їх 

продукт – знання є результатом інтелектуальних та моральних пошуків, що не 

містять утилітарної мети, а покликані «відтворювати» культурну і освічену 

особистість. Мова йде про виробництво спільного блага. Яскравим прикладом 

слугує німецький університет В.фон Гумбольдта, який розуміємо як зразок. Хоча, як 

бачимо, університети в різних країнах функціонують не за однаковими моделями 

розвитку. Проте, саме в такий період університет перетворюється в культурну 

індустрію, що динамічно накопичує та транслює знання, маючи змогу сприяти 

підвищенню рівня освіченості та грамотності населення.  
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2.2. ІНДУСТРІАЛЬНІ РЕСУРСИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЯК 

КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ 

Сукупність об'єктів культурної спадщини, цінність яких визнано на 

міжнародному та національному рівнях, є ресурсами, що формують індустріальні 

ресурси культурної спадщини як культурного капіталу. Культурне виробництво 

інституцій збереження культурної спадщини в наукових колах неодмінно 

асоціюватиметься зі збереженням та відтворенням культурної пам’яті через 

покоління (А.Ассман, П.Нора, Д.Тросбі, А.Я.Флієр) та формуванням стійкого запасу 

культурних активів – матеріальних і нематеріальних об'єктів, чия культурна цінність 

є інституційно визнаною. Сфера культуро-охоронної діяльності є частиною 

культурних політик більшості країн світу, яка покликана відтворювати офіційну 

модель історичної пам’яті в державі.  

Як вже зазначалось, держава довгий час виконувала місію по формуванню 

національної ідентичності, залучаючи до партнерства університети. Однак, як 

показують дослідження щодо становлення культуро-охоронних рухів в країнах 

Європи та США сфера збереження культурної спадщини приблизно з другої 

половини ХІХ ст. є джерелом творення ідентичності, засвідчуючи високий рівень 

громадської свідомості. Формування практики збереження культурної спадщини 

стає можливим завдяки усвідомленню громадянами ціннісної складової об’єктів по 

відношенню до всього людства. Хоча ХХ ст. насичене критичною філософською 

думкою стосовно масового тиражування «культуріндустрії», але маємо зазначити, 

що століттям раніше, в добу Просвітництва, матеріальні об’єкти арт-сфери та 

архітектури долають вузьке означення «товарів престижного споживання», 

сформоване ще з часів ХV ст., коли на території Італії в незалежних містах починає 

функціонувати ринок культурних товарів. Колективне прагнення зберігати об’єкти 

культури та мистецтва для майбутніх поколінь приходить на зміну суто 

індивідуальним інтересам приватних осіб, часто – колекціонерів, ініціюючи 

творення дискурсу збереження об’єктів культурної спадщини, до якого долучаються 

різноманітні спеціалісти: архітектори, реставратори, музеєзнавці, мистецтвознавці, 

археологи і т.д. Діючи в якості культурних експертів, такі спеціалісти покликані 
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забезпечувати відтворення процедури прийняття рішення щодо публічного визнання 

культурної цінності того чи іншого об’єкта – номінації.  

Сучасна практика збереження об’єктів культурної спадщини представлена 

інституційною мережею організацій, що діють на міжнародному, національному та 

регіональному рівні. На міжнародному рівні культуро-охоронна діяльність, 

головним чином, регламентується Конвенціями ЮНЕСКО, зокрема однією з 

перших - «Про охорону всесвітнього культурного та природного надбання» (1972), 

згідно якої при ООН утворюється Міжурядовий Комітет з охорони культурної та 

природної спадщини. Одним із завдань Комітету є розробка та впровадження 

критеріїв, керуючись якими культурний об’єкт може бути номінованим та визнаним 

таким, що має універсальну культурну цінність, й, відповідно, стати об’єктом 

світового культурного надбання. Зокрема, визначено наступні критерії для об’єктів 

культурної спадщини: шедевр прояву творчого людського генія; унікальність 

(винятковість) об’єкту культури через національну культурну традицію, яку він 

відображає; об’єкт  символізує зміну загальнолюдських цінностей у часово-

просторовому відношенні; є видатним зразком поселення або ж архітектурного 

ансамблю, ландшафту, що відтворює важливий етап історичного розвитку людства 

та інші [226]. Зрозуміло, що впровадження таких критеріїв на практиці є частиною 

процедури прийняття рішення Комітетом щодо внесення об’єкту до Списку 

світового культурного надбання. Перш ніж прийняти таке рішення об’єкт – 

номінація має пройти оцінку, яка б доводила його відповідність означеним вище 

критеріям. 

В західних наукових колах теоретичною розробкою методів оцінки об’єктів 

культурної спадщини займаються такі вчені, як: Д.Тросбі, А.Кламер, Р.Мейсон, 

С.Лоу та інші. Ці науковці співпрацюють з дослідницькими  інститутами по 

збереженню культурної спадщини, зокрема, з інститутом Гетті в Лос-Анджелесі, 

який, як і інші подібні установи, покликаний здійснювати наукові дослідження та 

розробки в сфері культуро-охоронних практик, залучаючи широке коле спеціалістів. 

Якщо раніше рішення про те які саме об’єкти потрібно визнавати та зберігати в 

якості культурної спадщини було компетенцією вузького кола експертів зі 
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збереження культури: археологів, істориків мистецтв, музейних співробітників, 

архітекторів, то тепер до процедури прийняття такого рішення включені спеціалісти 

інших напрямів: економісти, естетики, культурологи, релігієзнавці, державні 

управлінці та інші [197;с.5-6] [85;с.172].  

Завдання визначення цінності, яку містить у собі об’єкт – номінація, є дійсно 

актуальним та відповідальним з огляду на те, які преференції (головним чином - 

фінансування) отримує об’єкт, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО, та країна, 

де розміщується такий об’єкт. Економісти розглядають культуро-охоронну практику 

з точки зору аналізу прибутків та витрат, а також можливих позитивних ефектів 

(екстерналій) від так званого «культурного проекту». Вкладення коштів у 

збереження, реставрацію, охорону, модифікацію об’єктів культурної спадщини є 

інвестицією, тому важливо також провести оцінку граничної вигоди, яку може 

принести культурний проект. Для цього Д.Тросбі пропонує застосовувати такі 

економічні методи, як: 1) метод віддачі – скільки часу потрібно, щоб дохід від 

проекту покрив початкові витрати капіталу; 2) співвідношення прибутків – витрат та 

метод чистої поточної вартості – чи перевищує сукупний чистий дохід витрати 

капіталу [108;с.117]. Проте, варто зауважити, що об’єкти культурної спадщини 

мають свою специфіку, адже вони створюють загальне благо, й, тому, не можуть 

розглядатися лише з точки зору вигоди для окремого споживача. Культурологічний 

підхід у вивченні цінностей культурних об’єктів дає можливість здійснювати їх 

оцінку, спираючись на основоположну відмінність в розумінні культури й 

економіки, а саме – колективний імпульс як детермінуючий у визначенні культури. 

Відповідно, оцінюючи об’єкти культурної спадщини, необхідно звернути увагу не 

тільки на економічну цінність, яку здатен створювати об’єкт в якості культурного 

проекту, але й на культурну цінність, яку він у собі містить. Інакше оцінка буде 

неповною, адже культурна цінність творить підґрунтя для економічної.  

Одним із результатів досліджень вчених з інституту Гетті в питанні 

методології оцінки об’єктів культурної спадщини є розробка, вивчення та 

застосування на практиці методів оцінки: економічних та культурних 

(культурологічних), або ж - кількісних та якісних відповідно. Наукові досягнення 
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публікуються в науково-методичних розробках, та покликані сприяти прозорості в 

процедурі прийняття рішення щодо внесення об’єктів не лише у Список світової 

культурної спадщини, але й будуть корисними для культурних проектів на 

національному рівні окремої країни. 

Окрім економічних методів оцінки прибутків та витрат культурного проекту 

використовують культурологічні, завданням яких є спроба ідентифікувати та 

виміряти культурну цінність, яку може містити об’єкт. Зрозуміло, що чітких 

механізмів як це зробити немає (адже мова йде не про цифрові дані), але науковці 

намагаються розробити зручний план дій, який можна було б використовувати у 

відповідності до запропонованого об’єкту. Вихідною точкою є розуміння культурної 

цінності як складного конструкту, що містить у собі ряд інших цінностей: 

естетичну, автентичну, історичну, духовну (релігійну), соціальну, історичну, 

політичну. Такий підхід було запропоновано науковцями в галузі досліджень з 

економіки культури – Д.Тросбі та А.Кламером. Він дозволяє виявити та дослідити 

«об’єм» культурної цінності. Для цього використовують наступні методи: 1) 

експертна оцінка професіоналів різних спеціальностей – мистецтвознавців, 

істориків, естетиків та інш.; 2) картографування (mapping) – це частина оцінки 

фізичного стану об’єкту, побудова карти та плану, включаючи вивчення 

географічної, антропологічної, соціальної складової; 3) етнографічний метод 

передбачає дослідження культурного ареалу, де розташовано об’єкт (наприклад, 

відео- та фотозйомка місцевості, інтерв’ю з місцевими жителями тощо); 4) метод 

детального опису може застосовуватись для того, щоб раціоналізувати культурний 

феномен, та в результаті зрозуміти дію культурних систем, що лежать в його основі; 

5) контент – аналіз, який дозволяє ідентифікувати та класифікувати смисли, які 

містить культурний об’єкт [197;с. 7-31].  

Перелік культурологічних (якісних) методів звісно не є повним. 

Співробітники наукових інститутів у сфері культуро-охоронної діяльності вивчають 

та удосконалюють запропоновану систему оцінки об’єктів культури. Процедура 

прийняття рішення щодо внесення об’єкту до Списку світового культурного 
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надбання на найвищому інституціональному рівні має базуватися на принципах 

прозорості. Цьому мають сприяти методи, які використовуються при дослідженні.  

Як бачимо, міжнародна організація ЮНЕСКО є головним інститутом, що 

забезпечує функціонування інституцій збереження культурної спадщини, й 

розробляє та впроваджує процедуру прийняття рішення про внесення об'єкта - 

номінації до Списку світової культурної спадщини, наслідком якої є прийняття 

рішення. Це рішення ініціює ряд позитивних ефектів для самого об'єкта, які в 

сукупності означають спеціальні заходи в рамках охорони такого об'єкта: 

моніторинг стану, здійснення практик з підтримки його фізичного стану 

(консервація, реставрація), популяризація з метою підвищення попиту серед 

споживачів, а також - освітньої діяльності. Об'єкт культурної спадщини, визнаний в 

якості шедевра світової культури, безумовно, є символом розвитку людської 

цивілізації та створює спільне благо не тільки в якості естетичного задоволення 

публіки, а й тієї пам'яті про культуру як про творіння рук людських, носієм якої він 

є. Ідентичність в такому випадку, як похідна культурного виробництва, може 

втрачати локальний характер, адже споживачі, не будучи частиною культурного 

регіону, де цей об'єкт був створений, співвідносять себе з ним. Фактично, об'єкти 

культурного надбання творять просторовий горизонтальний канал комунікації між 

представниками різних культурних спільнот [85;с.173]. 

Що ж до національного рівня функціонування практики збереження 

культурної спадщини, то музей може слугувати яскравим прикладом відтворення 

тієї ж схеми культурного виробництва в соціокультурному вимірі як це відбувається 

на міжнародному рівні. Наприклад, музей як культурний інститут має основні 

засоби виробництва в якості тих об'єктів, які є частиною представлених в ньому 

експозицій. Економічна цінність таких об'єктів обумовлена  культурною цінністю, 

яку вони містять, й відображена не тільки в їх ціні у випадку купівлі-продажу поза 

музейною колекцією, але в рамках експозиції в культурній інституції представлена в 

ціні на вхідний квиток до музею. Отже, можна визначити економічну складову 

досліджуваного питання. Однак, культурне виробництво в соціальному вимірі 

продиктовано здатністю музею в якості спеціального інституту наділяти об'єкт 



117 
 

«унікальністю», продукуючи процедуру відбору об'єктів для експозиції з метою 

його визнання публічною аудиторією - відвідувачами та фахівцями (представниками 

інших культурних інститутів). При цьому, публічне визнання може отримати далеко 

не кожен об'єкт, так як фонди музею містять досить багато об'єктів, які тільки 

зберігаються, але вкрай рідко виставляються. Відповідно, підсумком процедури 

відбору, виробленого вузьким колом музейних фахівців, є ухвалення рішення про 

привнесення такого об'єкта в основну експозицію чи ні. Якщо таке рішення 

прийнято, то в очах публіки об'єкт представляється як рідкісний, унікальний, 

старовинний, й отримує власну біографію. Мова йде про культурну біографію речі в 

означенні І.Копитофа, в концепції якого річ має власну історію життя, окрім того, 

що може бути товаром [46;с.136]. Така біографія в рамках музейної колекції робить 

об'єкт носієм колективної пам'яті, зокрема культурної. У культурологічному вимірі 

виробництво пам'яті є особливістю культурного виробництва в контексті практики 

збереження культурних об'єктів. Похідною від продукування колективної пам'яті в 

сфері культурної спадщини є ідентичність. 

Таким чином, сучасна культуро-охоронна діяльність в системі культурних 

індустрій, виходячи з особливостей культурного виробництва, розглядається в 

контексті трьох наукових вимірів: економічного, соціального та культурологічного 

[87;с.153]. При цьому статус культурної спадщини, який отримує об'єкт, є 

соціальним конструктом. У сучасному світі матеріальні та нематеріальні об'єкти 

культурної спадщини на міжнародному та національному рівні являються 

економічними та культурними активами туристичної індустрії. В 

культурологічному вимірі культурне виробництво інституцій, які здійснюють 

практику збереження культурної спадщини, полягає у забезпеченні відтворення 

колективної пам'яті: історичної, соціальної, культурної, офіційної (політичної), та 

накопиченні стійкого запасу культурного капіталу (в означенні Д.Тросбі). 

Одначе, в ході дослідження стає зрозуміло, що знаковість культурних об’єктів 

не може бути розпізнана індивідом апріорі. Саме тому, сфера культурної спадщини 

базується не лише на твердженні «про збереження», але й – говоримо про 

інституційну систему відбору тих об’єктів, актуалізуючи культурну цінність яких, 
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масово створюються культурні символи (тексти) визначеного змісту. Сформований 

експертами дискурс, акумулює та відтворює знання про той чи інший культурний 

об’єкт. Отримати доступ до таких знань та сформувати ціннісне відношення щодо 

об’єкту можна долучившись до такого дискурсу в якості споживача. Продукування 

рішення стосовно визнання культурної цінності об'єкту відповідними інституціями 

забезпечує формування смислів – стереотипів серед споживацької аудиторії, що 

може розглядатись критично з точки зору філософсько-культурологічного 

розуміння масової та популярної культури.  

Витоки культуро-охоронної діяльності та творення відповідного дискурсу, 

необхідно досліджувати, починаючи з процесу «унікалізації» об’єктів (речей) 

людством протягом історичного розвитку та виокремлення безпосередньо 

культурної цінності, а не тільки духовної - коли об’єкт розглядався як сакральний.  

Формування ціннісного відношення до тих чи інших об’єктів культури в 

якості культурної спадщини людства тісно пов’язане з розумінням таких культурних 

об’єктів самостійним джерелом інформації щодо людського розвитку. Культурні 

об’єкти у матеріальному чи нематеріальному виразі є носіями колективної пам’яті 

внаслідок інтерпретації інформації щодо них та перетворення такої інформації на 

знання. Наукове поле археології та мистецтвознавства є дискурсами, які 

безпосередньо володіють інструментарієм, що дозволяє інтерпретувати інформацію 

стосовно матеріальних об’єктів культури.  

Цілеспрямована діяльність направлена на збереження об’єктів (речей) 

символізує ритуальне виокремлення їх з поміж інших, що в первісному суспільстві 

буде означати сакралізацію таких об’єктів. Ідея, покладена в основу ритуалу, є 

основоположною стосовно вибраних речей. Численне повторювання ритуалу 

творить традицію, яка є основою стійкості культури, та зберігається нащадками, 

пристосовуючись до домінуючого світогляду [106;с.98]. В процесі еволюції 

суспільств ціннісне відношення до вибраних речей дещо видозмінюється з суто 

релігійного (божественного) на споживацьке з метою демонстрації суспільного 

статусу та влади. До того ж, вибрані речі використовувалися з метою навчання, як 

то в Греції якщо згадати, наприклад, Лікей Арістотеля – приватний заклад освіти, де 
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в якості навчальних матеріалів, окрім бібліотечних манускриптів, 

використовувались зібрання мап регіонів світу чи ж вантажі зі Сходу з досі 

невідомими тваринами [206;с.34]. Хоча остання мета є пізнавальною по суті, але не 

стосовно самого об’єкту, а свідчить лише про використання його як засобу в процесі 

навчання в якості екземпляру. 

Беззаперечним джерелом інформації та знання в Премодерні є манускрипт 

та/або книга. Як зауважує в своїх дослідженнях культурантрополог та археолог 

Л.С.Клейн, в добу Середньовіччя пошук об’єктів старовини міг бути ініційованим 

лише задля підтвердження вже існуючих біблійських записів про діяння святих 

отців та монахів. Проте, найчастіше речі знаходили випадково [44;т.1.,с.55]. 

Релігійна цінність об’єктів була приводом до їх відбору та збереження при 

церковних інституціях. Поряд з тим чимало коштовних, старовинних та раритетних 

речей й архітектурних об’єктів слугували демонстрацією соціального статусу їх 

власників. При цьому, споруди як своєрідні місця пам’яті про імперські здобутки 

минулого використовувалися світською владою – монархами та феодалами, в якості 

символів влади, які підтверджували створену щодо них міфологему в генеалогічних 

описах чи ж перших хроніках.  

Ситуація змінюється в добу Відродження, коли відібрані та збережені об’єкти 

починають активно колекціонуватися приватними особами. Це ж стосується і книг 

античних мислителів, пошук та новітній переклад яких ініціює ентузіаст Ф.Петрарка 

ще у XIV ст. Естетична цінність об’єктів (речей) та, що не менш важливо, 

природних ландшафтів [15;с.193] надихає гуманістів в їх духовних пошуках: 

бачення прекрасного в різноманітних природних та культурних об’єктах слугує 

пізнанню власної індивідуальності через відчуття палітри емоцій та почуттів.  

Сама ідея культури Відродження означала бажання відновлення Античності – 

культури минулої, яка здавалась багато в чому ідеальною. Однак, не можна забувати 

про її опозиційний характер щодо церковної монополії в культурному полі. 

Накопичення та збереження древностей стало приватним заняттям – світських та все 

ще церковних осіб (освічених та заможних) - антикваріїв, які створювали власні 

колекції. В наукових роботах Л.С.Клейна зазначено, що діяльність антикваріїв 



120 
 

передбачала опис речей (колекційних об'єктів), їх замальовку та класифікацію. 

Цінність залежала від рівня майстерності, коштовності матеріалів та їх зв'язку з 

відомими особистостями чи ж подіями. Мова не йшла про культурний контекст 

дослідження цієї речі [44;т.1.,с.83].  

Як бачимо, науковець говорить про економічну та соціальну цінність, 

притаманну колекційним об'єктам, які усвідомлювалися тодішніми колекціонерами. 

Що не менш важливо, помічаємо те, що антикварії здійснюють замальовки речей, 

що означає творення їх копій у вигляді зображень. До того ж, акцентуємо увагу на 

соціальній цінності древностей, яка слугувала комунікаційним каналом не тільки 

для самих антикваріїв, але й – сполучала різні епохи, сприяючи ствердженню 

національних наративів доби Відродження. Наприклад, варто згадати видатного 

англійського діяча та антикварія В.Кемдена (W.Camden), який у 1586 р. видає книгу 

«Britannia» на латині. В своїй праці він присвячує близько двохсот сторінок історії 

своєї країни від початків існування і до Норманського періоду (ХІ ст.), але, 

найголовніше, зосереджує увагу на часі Римської окупації (ІІ – V ст.). Науковець 

Р.Річардсон зауважує, що не дивлячись на кропітке дослідження щодо графств, 

передусім, Англії та Уельсу, проведене В.Кемденом, той абсолютно не робить спроб 

помітити древні пам’ятки, які свідчать про існування на цих територіях культури ще 

раніше від тієї, яку принесли римляни [213]. Тобто, робимо висновок, що 

матеріальні об'єкти старовини ще не стали самостійним джерелом інформації щодо 

культур. Проте, Р.Річардсон говорить, що В.Кемден для історіографічного опису 

використовує знання про монети та різні написи на тих чи інших об'єктах, що за 

означенням Л.С.Клейна вже суттєве досягнення. Безумовно, історична діяльність 

В.Кемдена слугувала також формуванню національної ідентичності англійців. Адже 

акцентуація Римського періоду не означала ігнорування англо-саксонського 

походження англійців та самобутності вже існуючої британської держави. Його 

інша робота присвячена правлінню Королеви Єлизавети І («Annals of the Reign of 

Queen Elizabeth»), її політичній діяльності, написана щодо подій недавнього 

минулого, - теж підтверджує вищеозначені тези. 
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Діяльність антикваріїв та дилетантів (поціновувачі древностей) за доби 

Реформації набула характеру польових досліджень, зокрема – розкопок, та 

слугувала просвітницькій меті з огляду на те, що вони стають дослідниками, які 

публікують власні рукописи: О.Магнус (швед за походженням) «Історія Північних 

народів» (Historia de Gentibus Septentrionalibus), У.Андрованді (італієць, засновник 

першого ботанічного саду в Болоньї) «Музей металів» (Musaeum metallicum in libros 

4 distributum Bartholomaeus Ambrosinus…), згадані вище книги англійця В.Кемдена і 

т.д. До того ж вони здійснюють спробу утворення перших спільнот антикваріїв, 

стають упорядниками колекцій заможних осіб, а також - з'являється посада 

королівського антикварія в Швеції та Англії [44; т.1.,с.121].  

Фактично, на нашу думку, відбулося становлення соціальної ролі дослідника 

древностей. Проте, ще не йшлося про культурну цінність старовинностей та 

культуро-охоронну діяльність як таку. Самі культурні об'єкти в матеріальному 

вираженні – залишки архітектурних споруд, предметів побуту та розкоші, ще не 

творять власних розповідей щодо культур, згадками про які вони є самі. На наш 

погляд, їх вивчення відбувається в контексті і стосовно чогось або когось; не слугує 

баченню в них структури, яка може давати повноцінну розповідь про історію. 

Можна припустити, що намагання відродити Античність звужує можливість 

розвитку суто наукових поглядів щодо древностей. Проте, саме така колективна 

мета наділяє знайдений об’єкт (річ) пам'яттю щодо минулих культур, засвідчуючи 

його старовинність, що слугуватиме подоланню таким об’єктом меж «колекційного» 

як екземпляру чи раритету з приватної колекції. А їх опис в історичній літературі 

того часу (і не тільки як свідчить діяльність дилетантів) говорить про залучення 

матеріальних об'єктів до детермінації національних наративів. Виокремлення ж 

офіційної посади королівського антикварія відбувається як передумова до 

маніфестації колективного імпульсу в ствердженні різноманітних форм 

колекціонування на рівні суспільств: від музеїв до заповідників, чия діяльність 

свідомо направлена на збереження та охорону матеріальних та нематеріальних 

об'єктів культурної спадщини. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Gentibus_Septentrionalibus
http://amshistorica.cib.unibo.it/diglib.php?inv=133
http://amshistorica.cib.unibo.it/diglib.php?inv=133
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Варто зауважити, що приватний інтерес до об'єктів культури формується з 

метою доторкнутися до старовинних об'єктів як до носіїв іншого культурного 

досвіду. В ХVII cт. в Британії відбувається становлення елітарного туризму, що 

передбачав сплановану подорож по визначеним містам та містечкам з освітньою, 

культурною та дозвіллєвою метою. Зрозуміло, що така подорож або Grand Tour була 

доступною тільки представникам аристократії, які подорожували по країнам 

Західної Європи разом з тьютором або наставником. Така подорож була частиною 

набуття класичної освіти, й передбачала пізнання інших культур, зокрема – й 

класичних. Тому, подорож до Італії вважалась особливою.  

Освітня та культурна мета подорожей свідчить про початок культурного 

туризму в Європі: пізнання інших країн та їх культури через безпосереднє 

споглядання об'єктів культури; набуття культурного досвіду стосовно інших країн. 

Згідно досліджень П.Бурдьє такі подорожуючі набувають певних культурних 

компетенцій (знань), за допомогою яких ті могли розпізнавати (декодувати) інші 

культури та їх символи, носіями яких є матеріальні та нематеріальні культурні 

об'єкти. Однак, як зазначає Г.Річардз – дослідник витоків культурного туризму в 

Європі, вже вкінці ХVIII ст. освітня та культурна мета подорожей змінюється на 

більш розважальну та рекреаційну. Г.Річардз пов'язує такі зміни пріоритетів з тим, 

що заможні землевласники «перенасичилися» високою культурою й прагнули 

пізнати й доторкнутися до чогось буденного і, навіть, екзотичного [212;с.11]. 

Популярності набирають звичайні міські та заміські культурні й природні 

ланшафти. 

Таким чином, об'єкти культури вперше розглядаються в якості туристичних 

об'єктів вже в ХVII cт., адже вони стають безпосередньою метою подорожі: в ході 

продовження власного навчання пізнати інші культури та набути культурного 

досвіду [76;с.394]. Розвиток культурного туризму свідчить про зміну пріоритетів 

культурного споживання: від приватного колекціонування (Премодерн) до 

інституційних практик (Модерн), які б зберігали та ретранслювали культурний 

досвід та знання щодо інших культур. В означенні перших туристів аристократів 

мова вже йде про «колекціонування» культурного досвіду.   
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Колективне усвідомлення культурної цінності об'єктів культури та поява 

відповідних інституційних практик відбувається вже в ХІХ ст., коли зростає, перш 

за все, рівень освіченості мас. В цей же період часу археологія стає галуззю 

наукового знання. Паралельно постає питання про реконструкцію та відновлення 

вже існуючих об’єктів, що побудовані у відносно не далекий час. В Британії 

діяльність по відновленню архітектурних об'єктів ініціюється, перш за все, 

церквами.  

Згадуючи церковну парафію, як локальний управлінський інститут, варто 

підкреслити, що ще у період правління Єлизавети І, в другій половині ХVI ст., в 

рамках державної політики в Англії була переглянута роль приходського 

священнослужителя, який тепер поряд із поміщиком та мировим суддею ставав 

надійною опорою королівської влади [41;с.37]. З часом роль церкви на місцях не 

зменшувалася, а з тенденцією до ностальгії через зміни внаслідок процесу 

індустріалізації навпаки – приверталася увага до діяльності англіканської церкви, 

адже саме служителі церкви перші, хто зберігають та реставрують церковні приходи 

[198;с.165], перетворюючи церкву ХІХ ст. на добре освітлене, чисте та тепле 

приміщення, де кожний може знайти собі місце. Сучасною мовою церковні 

служителі провели вдалий ребрендінг англіканської церкви, орієнтуючись на 

представників різних соціальних верств населення. Багато в чому церковні приходи 

можна вважати символами суспільної єдності англійців в рамках колективного 

досвіду. І коли на материку, зокрема у Франції, відбуваються революційні події, 

англіканська церква слугує носієм культурної пам’яті, чиї будівлі символізують 

довговічність та стабільність традицій Англії. В 1818 р. була утворена офіційна 

спільнота, що займалася відновленням та реконструкцією церков й капличок, якій 

Парламент Британії виділив кошти для того, щоб церковні приходи з’являлися в 

індустріальних районах та міських передмістях.  

На нашу думку, практика збереження та відновлення архітектурних пам’яток 

як така в сучасному розумінні церковними інституціями не усвідомлювалась, завше 

розумілась як діяльність, що приносила соціальний прибуток у вигляді постійно 
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діючого комунікаційного каналу з локальними спільнотами. Проте, навіть не 

усвідомлювана - сприяла збереженню пам’яток архітектури, як розуміємо тепер. 

Однак, за твердженням сучасного спеціаліста в сфері культурного планування 

та культурної спадщини у Великобританії (за фахом історик архітектури та міського 

планування) К.Міле серйозним поштовхом до ствердження культуро-охоронної 

діяльності в якості суспільної практики стали думки інтелектуалів про негативні 

наслідки індустріалізації для природного й культурного середовища Британії. Так, у 

1830 р. політик та журналіст В.Коббетт зазначає в своїй книзі про подорожі Англією 

(«Rural Rides»), що промисловий бум та урбанізація видозмінюють природну красу 

Англії, применшуючи її. При цьому природні ландшафти розуміються ним не тільки 

як суто природнє середовище: автор долучає до них англійські традиції та звичаї, 

життєвий уклад. Його книга є ностальгією за минулою передіндустріальною 

Британією [146].  

Загалом, такі тогочасні думки сприяли романтизації образу середньовічної 

культури Англії, апелювали до колишніх цінностей та моральних чеснот, що мало 

підкреслювати існуючий, як здавалось тоді, суспільний безлад. В зв’язку з цим в 

архітектурі Британії відбувається відродження готичного стилю, одним з ініціаторів 

якого виступав архітектор, дизайнер та критик французького походження 

А.В.Н.Пуджін, який спеціалізувався, головним чином, на відновленні та побудові 

церковних споруд. У 1836 р. з’являється його книга «Contrasts» (укр. – 

«Відмінності»), де він порівнює архітектурні споруди Середньовіччя та існуючі, 

описуючі як змінилися міста з огляду на процес індустріалізації [207]. На думку 

автора, ці зміни є абсолютно не продуктивними та розривають тісні зв’язки в межах 

громадської спільноти, чого немає бути. Практика збереження, відродження та 

побудови нових будівель у готичному середньовічному стилі дозволить зберегти 

традиційні для Англії соціальні зв’язки між общинами як то було раніше, коли 

церковний приход слугував місцевим інституціональним осередком для 

регіональних громад.  

Усвідомлення широким загалом негативних наслідків промислової 

індустріалізації спонукало до переосмислення практики відновлення архітектурних 
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об'єктів, яку провадила до того англіканська церква. До того ж, це спонукає 

англійців переглянути право окремих представників так званої еліти приватно 

формувати та провадити практику культурного збереження. Культуро-охоронна 

діяльність має здійснюватися для усієї нації, а не слугувати задоволенням приватних 

інтересів окремих осіб чи інституцій. Тому, громадська думка має бути врахована. З 

цього приводу необхідно згадати діяльність культурного діяча Дж.Рескіна, що 

категорично засуджував реставрацію й реконструкцію історичних пам’яток 

архітектури, ратуючи за їх цілковите збереження без умисного втручання. Його 

ідеями перейнявся свого часу інший громадський діяч В.Морріс – засновник 

спільноти по збереженню старовинних будівель у 1877р. Заслугою його Товариства 

є те, що В.Морріс починає говорити про культурні права громадян, які насправді є 

власниками культурної спадщини, заперечуючи суто приватні інтереси окремих 

осіб. На його думку, не потрібно думати про корисність старовинної будівлі – її 

потрібно оберігати та зберігати для майбутніх поколінь, а не ототожнювати з 

товаром. Пам’ятки історії В.Морріс розглядає як власність усього людства. Частково 

його погляди сприяли прийняттю у 1882 р. Парламентом Великобританії Акту щодо 

старовинних пам’яток (Ancient Monuments Protection Act), який зазначав владне 

право спонсорувати збереження історичних пам’яток, визначив перший перелік 

історичних об’єктів в Ірландії, Англії, Уельсі та Шотландії, а також означив появу 

інспектора з охорони таких об’єктів та ймовірність сплати штрафу для тих, хто їх 

псував [133].  

Отже, рух за збереження культурної спадщини у Великобританії має 

централізовану орієнтацію та спонукає державу до підтримки та прийняття на 

законодавчому рівні відповідних нормативних актів. Парламент та монархи через 

церковні інституції, маючи на меті локальний менеджмент, започатковують 

практику реставрації та реконструкції церковних приходів. Паралельно у ХІХ ст. 

з’являється чимало громадських організацій, серед яких найвідоміші: Товариство зі 

збереження старовинних будівель В.Морріса (1877) та Національний Фонд (1895), 

які ратують за збереження не лише культурних об’єктів, а й - природних.  
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Англійці були зацікавлені не тільки в здійсненні культуро-охоронної 

діяльності щодо пам’яток історії та архітектури, а проводили кампанії з приводу 

охорони природних ландшафтів, що для британця означало можливість зберегти 

вроду передіндустріальної Англії. Громадська неприбуткова організація 

«Національний Фонд» якраз і була заснована саме з такою метою. У 1893 р. в Англії 

з’являються громадські думки про те, що не можна прокладати залізничну дорогу 

Краєм Озер (Lake District) на північному заході країни. Не дивлячись на активні 

виступи громадських діячів О.Хілл, К.Х.Роунслі та Р.Хантера [139], землі цього 

району були виставлені на продаж. Тому, почалася кампанія, ініційована 

активістами, за збереження національної природної краси краю, яка завершилася 

успіхом, та слугувала чинником до утворення Національного Фонду, що функціонує 

до сих пір.  

Такі от кампанії за збереження, утворення громадських організацій у 

Великобританії та думки видатних представників того часу, зокрема Дж.Рескіна, 

дозволяють констатувати зміну ціннісних орієнтирів в основі практики збереження 

культурної спадщини в другій половині ХІХ ст. Історичний об'єкт має бути 

збереженим з огляду на ту ціннісну складову, яку він містив у собі. Реконструкція, 

реставрація та ефективне адаптування будівлі для певної мети не вважались 

прийнятними, адже такі дії нівелюють культурну цінність, знищуючи її. Практика 

збереження має бути орієнтована на майбутні покоління, підкреслюючи своє 

символічне значення в національному масштабі. 

Як бачимо, у ХІХ ст. у Великобританії можна говорити про появу інституцій, 

які здійснюють практику збереження в національному масштабі, мета якої полягала 

у збереженні самоцінних за своєю природою об'єктів, які слугували пам'яттю для 

майбутніх поколінь. Глобальні суспільні видозміни, ініційовані передусім науково-

технічним прогресом, вже не стосувались питання національного самовизначення, 

хоча в жодному разі не заперечували його. Пам'ять, як результат культурного 

виробництва інституцій збереження, об'єктивована у вигляді пам'яток історії та 

архітектури, а також – музейних експонатах та, що не менш важливо, природних 
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об'єктах, є маніфестацією процесу коммеморації в суспільстві через творення місць 

пам'яті.  

Приклад становлення культуро-охоронної діяльності у Великобританії та ті 

чинники, що слугували рушійною силою для цього, також свідчить про те, що 

тодішнє англійське суспільство усвідомлює себе повноцінною нацією, а інституції 

збереження з'являються за умов зачину громадянського суспільства. Виникнення 

громадських рухів та суспільних ініціатив говорить про процес «децентралізації» 

культурного виробництва колективної пам’яті, де інституційні державні практики та 

законодавчі ініціативи є відображенням взаємодії суспільства та держави, що згідно 

П.Нора означає остаточне самовизначення нації [117;с.55]. Звідси, державна 

практика гарантування культурних прав для усіх громадян.  

В контексті становлення інституцій збереження культурної спадщини доречно 

також виокремити досвід США, де культуро-охоронна діяльність за твердженням 

М.Холерана - фахівця в сфері міського планування й архітектури в США, Техас 

(доктор у своїй галузі з 1991 р.), має націотворчий характер з огляду на історію 

заснування цієї держави й, зокрема, пережиту Громадянську війну [185;с.156]. Як 

зауважує М.Холеран, особливістю культуро-охоронного руху є те, що, в якій би 

частині країни той би не виникав: чи то Вірджинія, чи Нова Англія або ж 

Філадельфія, - фокус практики збереження був направлений на оригінальне 

трактування національної історії американців, а не суто регіональної. Безумовно, це 

свідчить про досить високий рівень громадської свідомості в американському 

суспільстві вже тоді. До того ж, місцеві ініціативи громадян багато в чому сприяли 

побудові горизонтальної системи управління та фінансування культурних 

інституцій країни. Адже США є тією державою, де про існування централізованої 

культурної політики з боку держави, говорити не можна. Тільки у 80х рр. ХХ ст. тут 

було засновано Національний фонд підтримки видів мистецтв, а перед тим у 60х рр. 

почалися наукові дослідження мистецького ринку, де доводилась економічна 

неефективність діяльності мистецьких установ. За визначенням економістів ці 

установи потребують постійних фінансових субсидіювань. До створення Фонду 

культурні установи: музеї, галереї, історико-культурні парки, окремі архітектурні 
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пам’ятки тощо, - здебільшого спонсоруються окремими особами або ж 

громадськими спільнотами. Наприклад, перша кампанія за збереження 

архітектурного об’єкту в США була ініційована Енн Памелою Канінгем у 1853р. 

Мова йшла про будинок та плантацію, що належали Дж.Вашингтону. Е.П.Каннінгем 

засновує Асоціацію «The Mount Vernon Ladies' Association», починаючи збирати 

кошти на придбання цього будинку. Кампанія набирає великої популярності серед 

населення та, загалом, сприяє ствердженню національної ідентичності в країні, де 

присутня потужна регіональна орієнтація. В 1858 р. будинок було придбано 

Асоціацією й відновлено для майбутніх поколінь як символ історії США.  

В США, на відміну від Великобританії, культуро-охоронна діяльність дійсно 

означала практику збереження й не була пов'язана з проведенням модифікаційних 

робіт, адже мотивом до її здійснення, внаслідок чого виникають громадські 

об'єднання, було збереження споруд, що належали до часів боротьби за 

незалежність. Сприяючи формуванню національної ідентичності, така практика 

зосереджувалася на історичній цінності об'єктів з акцентом на становлення 

державності. Європейська ж практика насамперед виникла у формі реконструкції, а 

вже потім трансформувалася. До того ж, як зазначає М.Холеран, американці активно 

практикували створення нових пам'яток історії – символів ствердження державності 

[185;с.186]. Наприклад, до п'ятидесятої річниці незалежності США бостонці 

вирішили встановити обеліск «Bunker Hill Monument» в пам'ять про важливий бій 

між англійцями та патріотичними силами Америки. Фактично, розуміємо, що 

тогочасне американське суспільство лише починає створювати модель офіційної 

пам’яті.  

Однак, згодом і в США культуро-охоронна практика зазнає змін, 

зосереджуючись на так званій особливій архітектурній цінності об’єктів. 

Переломний момент пов'язаний з діяльністю громадського діяча В.С.Аплтона, який 

у 1910 р. стає засновником Товариства зі збереження старовинностей Нової Англії 

(Society for the preservation of New England Antiquities). В.С.Аплтон ще до 

заснування Товариства брав участь в організації реставраційних робіт в Бостоні 

щодо будинку, який у ХVIII ст. належав патріоту П.Рівері. Вкінці ХІХ ст. стартувала 
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кампанія за збереження цього будинку, адже в ньому колись проживав герой. Проте, 

з’ясувалось, що це був один з найстаріших будинків Бостону, історія якого почалась 

ще у другій половині ХVII ст. Тому, архітектор Ж.Чендлер та група організаторів 

поставила за мету відновлення цього будинку станом не на ХVIII ст., а ще раніше – 

до його початкового вигляду. Це один з перших випадків збереження та відновлення 

культурного об’єкту в США, чия історична цінність головним чином 

зосереджувалась не у площині «національного й революційного» [185;с.188], а - в 

полі культури й історії, акцентуючи увагу на інших складових культурної цінності, 

яку містив цей об’єкт: архітектурній, історичній, автентичній, естетичній. 

Як бачимо, націотворчий характер культуро-охоронної діяльності в США, як і 

у Великобританії, теж проявлений через діяльність громадських рухів та дій 

окремих активістів. При цьому, не дивлячись на колоніальне минуле, суспільство 

намагається коммеморувати об’єкти як місця пам’яті про американську націю, 

демонструючи високий рівень громадянської свідомості. Період війни за 

незалежність та перемога вплинули на те, які саме чинники спонукають утворювати 

культуро-охоронні спільноти. Культурні пам’ятки розуміються символами 

непорушності нації, тому відбувається активне будівництво таких пам’яток – 

ритуальних місць пам’яті, що живлять колективні архетипи національного 

самовизначення. 

В ході дослідження стає зрозуміло, що горизонтальні ініціативи суспільних 

організацій з приводу збереження культурних об’єктів є необхідною складовою 

становлення інституційної практики збереження, передусім, в національному 

масштабі. Чинники, що спонукають до утворення таких суспільних рухів, 

безумовно, різняться з огляду на історичні передумови. Якщо держава зазнає акту 

агресії, то культурні об’єкти першочергово покликані відтворювати національну 

пам’ять. Тому, фіксуємо основоположні функції різноманітних пам’яток відносно 

тієї культури, до якої вони належать, а саме – культуро-охоронну та ретранслюючу. 

Отже, культурні об’єкти – це основоположні точки простору в системі 

координат – культурному полі, які відтворюють культурну ідентичність та пам’ять, 

слугуючи фундаментом для самовизначення особистості. У випадку нації, що 
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опирається агресивним діям з боку нападників чи ж протистоїть змінам 

техногенного характеру, які видозмінюють усталений спосіб життя, - культуро-

охоронна діяльність, перш за все, є намаганням не втратити зразки вже існуючих 

культурних текстів. 

В рамках дослідження практики збереження культурної спадщини історичні 

приклади регіонального розвитку культуро-охоронної діяльності в США та 

Великобританії доречні також тим, що дозволяють прослідкувати еволюцію самого 

поняття «культурної спадщини» (англ. мовою - «heritage») в гуманітарному 

дискурсі. Відомо, що це поняття починає активно застосовуватись у міжнародному 

контексті лише в 70х рр. ХХ ст., та закріплюється на законодавчому рівні в своєму 

широкому означенні як «сукупність природних та культурних об’єктів, що мають 

універсальну цінність» в Конвенції ЮНЕСКО щодо охорони світової культурної та 

природної спадщини (1972). До цього ж часу в нормативно-правових актах щодо 

культурної спадщини вживаються наступні вислови: 

1) архітектурні (стародавні або історичні) будівлі та архітектурні пам’ятки – в 

Маніфесті Товариства з охорони стародавніх будівель В.Морріса (1877) 

мова йде про стародавні будівлі (ancient building); Рекомендації шостого 

міжнародного конгресу архітекторів в Мадриді в 1904 р. стосуються 

архітектурних пам’яток (аrchitectural monuments), маючи на меті 

формування перших принципів архітектурного збереження в світовому 

контексті [227];  

2) історичні пам’ятки та місця – Афінська Хартія щодо відновлення 

історичних пам’яток (historical monuments) від 1931 та від 1933р. [221]. 

Виходячи з того, що спочатку на національному та міжнародному рівнях 

культуро-охоронна діяльність стосувалась лише архітектурних об’єктів та 

природних ландшафтів - розуміємо, що свій розвиток отримують інституції 

архітекторів, адже така діяльність має бути кимось керована. Так, в 1842 р. у 

Великобританії утворено Інститут археології, в чиєму Маніфесті зазначалось, що 

практика збереження від знищення та занепаду старовинних об’єктів, які все ще 

існують, є достойною уваги уряду [185;с190]. В США Інститут архітекторів 
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з’являється у 1857 р., проте на ранніх етапах свого розвитку це була суто професійна 

організація, яка зосереджувалась на вузькому колі інтересів її членів, зокрема, на 

вивченні американських споруд в контексті історії архітектури. В 1877 р., 

подорожуючи Новою Англією, архітектори С.Вайт, Ч.Маккін та В.Біглоу 

досліджують архітектурні об’єкти цієї місцевості, складають їх список та роблять 

масштабні замальовки, сприяючи визначенню колоніального стилю, в якому ці 

споруди були побудовані. Того ж року на зібранні в Американському Інституті 

Архітектури була проголошена доповідь щодо колоніального стилю й утворено 

Комітет, що займався вивченням старовинних будівель, одначе в теоретичному 

означенні. Значно пізніше у 1890 р. під егідою Інституту було засновано «Комітет 

по збереженню національної архітектури», чий Статут детермінує основоположну 

роль архітекторів в підтримці здійснення практики історичного збереження в будь-

якій формі [136]. Таким чином, культуро-охоронна діяльність набуває більш 

професійного характеру, й в контексті практики організовується в межах певної 

процедури її виконання.  

Згодом, на початку ХХ ст. постає питання у формуванні конкретних 

принципів, згідно яких необхідно здійснювати архітектурне збереження. Спроба 

визначити такі принципи вперше відбувається в 1904 р. на Міжнародній 

архітектурній конференції в Мадриді. Зокрема, архітектор М.Кокет з Бельгії 

означив, що архітектурні об’єкти в контексті культуро-охоронної діяльності слід 

розподілити на дві категорії: «живі» - ті, що існують зараз та слугують тим цілями, 

заради яких їх було збудовано, та «неживі» - ті, що належать до минулих цивілізацій 

й у своїй більшості не використовуються за призначенням. Споруди, що відносяться 

до першої категорії мають реставруватися для того, щоб продовжувати виконувати 

свою місію та зберігати красу архітектурного стилю. Тоді як, будівлі, віднесені до 

другої категорії, необхідно зберігати шляхом зміцнення цих об’єктів для того, щоб 

вони не перетворилися на руїни. Адже, на думку виступаючого, руйнація таких 

будівель призведе до знищення їх історичної та технічної цінності. Збереження має 

також відбуватись згідно того стилю, в якому об’єкт було побудовано. До того ж, 

відповідна практика реставрації має здійснюватися під приводом дипломованих 
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архітекторів або ж фахівцями, яким це право доручила держава. М.Кокет наполягав 

на необхідності створення комітетів по збереженню історичних та мистецьких 

пам’яток, які повинні функціонувати в кожній країні, діючи спільно в питанні 

складання загального списку локальних та національних об’єктів, які доречно 

вважати цінністю. 

Отже, промова вченого на мадридській архітектурній конференції свідчить 

про те, що відбулося інституційне ствердження культуро-охоронної діяльності в 

світовому масштабі. Пропонуються два способи здійснення такої діяльності: 

збереження (шляхом зміцнення будівлі) та реставрація. Ці практики мають 

відбуватися під егідою принципу мінімального втручання в уже існуючий стиль 

архітектурного об’єкту. Культуро-охоронна діяльність починає розумітись як 

процес, який має бути організований під керівництвом досвідченого фахівця та 

проводитись компетентними особами, зокрема архітекторами. З’являються 

передумови до утворення координуючого міжнародного органу в питанні 

здійснення культуро-охоронної діяльності, адже закликано до утворення комітетів 

по збереженню в кожній країні та активній співпраці між ними з метою узгодження 

дій та формування списку архітектурних об’єктів, що мають вагомий ціннісний 

потенціал. В подальшому, а саме в 1931 р., згідно висновків афінської архітектурної 

конференції підкреслюється важливість міжнародної співпраці щодо збереження 

мистецьких та архітектурних об’єктів людства, які вважаються вартовими 

цивілізаційного розвитку. Такі об’єкти розглядаються як спільна власність людства. 

Цікаво, що одним з досягнень конференції є актуалізація питання освіти в контексті 

того, що молоді покоління слід навчати з повагою ставитися до історичних 

пам’яток, щоб запобігти їх знищенню чи пошкодженню.  

В 1933 р. з’являється Афінська Хартія, в якій фахівці розглядають питання 

ефективного планування розвитку міста, де, зокрема, торкаються питання 

історичних пам’яток архітектури, які мають бути обов’язково збережені від 

знищення. Зауважується, що підґрунтям до їх збереження є те, що вони 

співвідносяться з певним культурним етапом розвитку та утримуються згідно з 

громадським інтересом.  
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Подальший розвиток практики збереження культурної спадщини був 

загальмований Другою Світовою війною. Знищення та розграбування, спричинені 

військовими діями, акцентували увагу у післявоєнні роки на необхідності створення 

міжнародної інституції в сфері культури та освіти, яка б системно провадила 

політику у цих галузях. Тому, у 1946 р. було утворено Міжнародну організацію 

ЮНЕСКО при ООН, а вже в 1954р. з’являється Гаагська Конвенція ЮНЕСКО, в 

якій вжито поняття «культурної спадщини» (cultural heritage) [48;ст.1], одначе в 

значенні рухомого та нерухомого майна (cultural property), акцентуючи увагу на 

його охороні в разі військового конфлікту. В тому ж році країни - члени Ради 

Європи - міжнародної організації, яка була утворена в 1949 р. з метою налагодження 

тісного зв’язку між європейськими націями, погодили спільну Конвенцію щодо 

культури, де говориться про важливість збереження спільної культурної спадщини 

(common cultural heritage) для європейських країн.  

Фактично, в цих двох документах долається локальне означення поняття 

«культурної спадщини» внаслідок застосування його у міжнародному правовому 

контексті. Таким чином, практика збереження культурної спадщини офіційно стає 

міжнародною. 

Отже, в 70 х рр. ХХ ст. в світі відбувається ствердження культуро-охоронної 

діяльності в якості організованої системи управління, яка покликана забезпечувати 

координацію та регуляцію спеціальних дій по збереженню (консервація, 

реставрація, реконструкція і т.д.) об’єктів культурної спадщини та охороні 

природного надбання. До того ж, на початку ХХ ст. ЮНЕСКО розширює перелік 

об’єктів культурної спадщини, приймаючи Конвенцію про охорону нематеріального 

культурного надбання (2003) [50].  

Таким чином, еволюція поняття культурної спадщини або «heritage» пов’язана 

з переглядом політики в міжнародному контексті щодо тих об’єктів, які підлягають 

збереженню. Адже за своєю суттю це поняття є соціально сконструйованим. Це 

продукт соціального вибору, згідно якого та чи інша спільнота або група людей (не 

обов’язково за територіальною приналежністю) проголошує той чи інший об’єкт, 

який має матеріальну або нематеріальну природу, таким, що є успадкованим з 
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минулого та є ціннісним для майбутніх поколінь. Безперечно, такий об’єкт є носієм 

культурної пам’яті. 

В філософсько-культурологічному означенні, досліджуючи особливості 

культурного виробництва інституцій збереження культурної спадщини приходимо 

до висновку, що, в цілому, культурне виробництво цих інституцій полягає в 

акумуляції смислів (текстів) в культурному полі. При цьому, утворюється деяка 

дистанція між суб’єктом, як творцем та носієм колективної пам’яті, та потенційним 

об’єктом культури. Суть дистанції полягає в сприйнятті суб’єктом (споживачем) 

об’єкту (культурного продукту): чим старовинніше об’єкт, тим більш не 

зрозумілішим він є для суб’єкта. Тому, інтерпретація такого об’єкту потребує, по-

перше, виокремлення окремого дискурсу культурної спадщини, який по суті є 

місцем пам’яті націй – культурним капіталом, де зберігаються культурні зразки. По-

друге, культурний об’єкт має розумітись самостійним джерелом інформації в 

науковому полі. Описана вище дистанція сприйняття ініціює творення історичної 

цінності об’єкту, його реконструкцію – «фото» пам'яті в часово-просторовому 

відношенні. Практика збереження культурної спадщини, представлена інституціями 

науково-дослідного та репрезентативного характеру, за допомогою цих же 

інституцій має можливість продукувати такі «фотокопії» пам’яті у великій кількості. 

Тому, поняття «культурної спадщини» є соціальним конструктом, який творять 

міжнародні та національні організації зі збереження культурних об’єктів в 

матеріальному та нематеріальному вираженні.  

Отже, в ході проведеного дослідження щодо практики збереження культурної 

спадщини було з'ясовано, що ця практика формується в якості інституційної в 

другій половині XIX ст. в рамках національних держав. До того часу старовинні 

об'єкти з різних культур є частиною приватних колекцій заможних осіб. В період 

Реформації говоримо про поступове переосмислення в суспільстві розуміння щодо 

об'єктів культури як носіїв культурних текстів – інформації про культуру, до якої ті 

належать. Відбувається поступове виокремлення наукової діяльності, пов'язаної з 

дослідженням та вивченням об'єктів старовини та архітектурних об'єктів, а саме – 

говоримо про археологію. Представники британської аристократії, починаючи з 
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XVII ст. обов'язково здійснюють подорожі до країн Західної Європи: Франції, Італії, 

Швейцарії, Нідерландів та інших, - з пізнавальною та культурною метою. Культурне 

споживання тепер ґрунтується на «колекціонуванні» культурного досвіду та набутих 

культурних компетенцій, за допомогою яких відбувається розрізнення об'єктів 

культури та усвідомлення їх культурної цінності.  

Маючи змогу пізнавати інші культури, британці накопичують різноманітні 

культурні об'єкти та знання про них. Ціннісне відношення до таких об'єктів 

формується внаслідок накопичення певної критичної кількості культурного капіталу 

(в означенні П.Бурдьє) в британському соціумі. Колективний імпульс збереження 

культурної та природної спадщини у Великобританії в ХІХ ст., як стало зрозуміло в 

ході дослідження, продиктований, насамперед, бажанням суспільства зберегти сам 

об'єкт, що є самоцінним з точки зору його історичної та культурної складової. 

Інституційна практика збереження покликана зберігати об'єкти культури для 

майбутніх поколінь. У Великобританії на політичному рівні починають говорити 

про культурні права громадян. Окрім цього, Британія є країною, де вперше у 1841р. 

Т.Кук організовує подорож як туристичний тур, що має дозвіллєву мету. В турі 

використовують природні та міські ландшафти в якості туристичних об'єктів. 

Культурні об'єкти стають індустріальними ресурсами культурного капіталу в добу 

Модерну. 

Розглянувши формування практики збереження в США, розуміємо, що в цій 

країні рух за збереження історичних об'єктів є, насамперед, частиною національного 

самоусвідомлення. Тоді як самоцінність об'єкта як носія культурного тексту 

(інформації про певну культуру) є вторинним фактором збереження. Це пов'язано з 

особливістю появи цієї країни на мапі світу.  

Розглянуті нами приклади становлення практики збереження в США та 

Великобританії свідчать про те, що інституції збереження культурної спадщини 

формуються за умов громадської зацікавленості. Горизонтальні ініціативи громадян 

виникають на тлі національного самоусвідомлення в суспільстві та культурної 

ідентифікації. Приходимо до висновку, що суспільна потреба в появі інституцій 

збереження з'являється як констатація необхідності відбору та класифікації 
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інформації щодо різних об'єктів культури й природи, які утворюють культурну та 

історичну пам'ять деякої спільноти людей.  

У висновку, необхідно зауважити, що, здійснюючи процедуру відбору та 

визнання матеріальних та нематеріальних об'єктів культурної спадщини, інституції 

збереження культурної спадщини накопичують та зберігають активи культурного 

капіталу. Тоді як об'єкт, який вони зберігають, є культурним активом туристичної 

індустрії. Об'єкт культури ґенерує додану вартість за рахунок включення його в 

туристичні маршрути. Економічна цінність, яку може мати потенційний об'єкт 

культури, формується внаслідок процедури визнання його культурної цінності. Таку 

процедуру, як було показано в дослідженні, здійснюють інституції збереження. 

Окрім цього, об'єкти культури, які охороняються на міжнародному та національних 

рівнях, є складовою зростання регіональних економік, формуючи «імідж» міста чи 

регіону.  
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2.3. МЕДІА ІНДУСТРІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ В 

ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ 

Сучасні засоби медіа комунікації представляють собою потужну та динамічну 

культурну індустрію й утворюють власний ринок розповсюдження медіа контенту – 

ринок медіа комунікацій. Статистичні дані Великобританії, які збирає та опрацьовує 

незалежний регулюючий орган з питань конкуренції в галузі комунікації та зв'язку, 

що діє на теренах цієї держави згідно Акту Парламенту [223] свідчать про те, що 

станом на 2015 р. 66% дорослого населення мають смартфон й користуються 

Інтернетом саме з цього пристрою не менш як протягом 2 год. При цьому 30% 

населення стверджують, що вони мають доступ до 4G технологій. Тоді як глядацька 

аудиторія традиційних медіа ефірного мовлення скорочується. Адже лише ті, кому 

за 65р. 82% вільного часу проводять біля телевізора; глядачі ж віком від 16-24 рр. 

присвячують переглядам телепередач лише 50% свого часу. Як бачимо, ринок медіа 

комунікацій не лише активно розвивається, але й постійно видозмінюється з огляду 

на науково-технічні досягнення сучасності.  

Демонструючи високий рівень економічної прибутковості та достатньо 

розріджений об'єм культурної цінності (відповідно до розробок Д.Тросбі), медіа 

індустрії є атрибутом повсякденності для більшості громадян цивілізованих країн 

світу. Можна навіть стверджувати про те, що споживання інформаційних продуктів 

(текстів), які творить медіа, є синонімом проведення вільного й робочого часу в 

сучасних умовах. Звичайно, в часи раннього Середньовіччя мова ще не йде про 

творення індустрії, адже відсутній механічний транслятор інформації або 

посередник, а саме: друкарський станок. До того ж, представники аристократії, 

приділяючи свій час рукописним книгам, завше демонстрували елітність кола, до 

якого належали, зберігаючи, при цьому замкнутість такого кола. Проте, бачимо як 

інформаційний за своєю природою продукт – книжкове знання – насичує вільний 

час споживачів. Розуміємо, що культурні індустрії забезпечують власне 

функціонування за допомогою інформаційного контенту або текстів, які ті множить 

з огляду на домінуючий спосіб організації влади в суспільстві. Так чи інакше, 

комунікаційні практики аксіоматично присутні в процесі організації людського 
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буття та виступають в якості потреби здійснювати інформаційний обмін. Зрозуміло, 

що така потреба в історії людського розвитку зазнає численних трансформацій, 

насамперед: від повідомлення за допомогою мови про небезпеку в первісну добу чи 

ж зображень, які є частиною сакральних ритуалів, до винайдення алфавіту та 

становлення письмової комунікації. Як відомо, письмо за допомогою алфавіту 

дозволяє фіксувати інформацію, яка раніше циркулювала в певній соціальній групі 

та утворювала соціальну пам'ять через збереження її за допомогою усних оповідок 

всередині групи. Такий інформаційних продукт перетворювався на знання, яке в 

залежності від використаного матеріалу мало змогу зберігатися протягом певного 

часу, долаючи бар'єри швидкоплинності людського буття. В часово-просторовому 

відношенні відбувається акумуляція нематеріальних культурних активів, які творять 

культурну пам'ять.  

Одначе, тривале збереження інформації в спеціально створених носіях, які 

слугують посередниками, потребує оцінки такої інформації та її інтерпретації. 

Ціннісний потенціал збереженої інформації здатен творити смисли протягом 

тривалого часу для багатьох поколінь. Згідно наукових досліджень представників 

канадської школи медіа комунікації М.Маклюена та Г.Інніса видозміна 

посередника, що розповсюджує інформацію, трансформує сприйняття такої 

інформації публікою (споживачами). Іншими словами, мова йде про формування 

відношення/цінності, які утворюють смисли, та насичують культурне поле 

визначеним якісним змістом. До того ж, у своїх найвідоміших працях «Галактика 

Гутенберга» М.Маклюен [61] та «Імперія й комунікація» Г.Інніс [187] вчені 

говорять про варіації інтерпретацій та оцінки інформаційних продуктів згідно 

переходу від одного медіа посередника до іншого, що може ускладнювати 

комунікацію між представниками різних культур. 

Якщо звернутись до сучасних реалій, то побачимо, що наразі людство 

старанно оберігає та відтворює культурну цінність об’єктів матеріальної та 

нематеріальної культурної спадщини, утворюючи професійний дискурс 

інтерпретації інформаційної складової таких об’єктів. Самі ж об’єкти: глиняні 

черепки, згортки папірусу, древні надписи на храмах, перші друковані книги або ж 
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фотографія тощо, - являються медіа посередниками, які здатні трансформувати, 

відтворювані до того, смисли в культурному полі. Проте, як зауважує соціолог 

Н.Луман у своїй науковій праці «Реальність мас медіа» лише машинне виробництво 

будь-якого інформаційного продукту як носія комунікації, а не писемність як 

освоєне людиною вміння, призвело до виокремлення замкнутої системи медіа 

комунікацій [58;с.24]. На думку науковця, писемність слугувала опорою для усного 

мовлення, продовжуючи інтеракції між людьми, тоді як друкування слугувало 

збільшенню кількості текстів, що унеможливлювало безпосередню комунікацію та є 

ознакою інтертекстуальності. Як відомо, в цьому і полягає суть масових медіа 

комунікацій, дія яких направлена на широку публіку, де немає можливості отримати 

зворотній зв’язок від численних адресатів. Тому, розуміємо, що суть медіа полягає в 

їх здатності поширювати та множити інформацію за допомогою спеціальних 

технологій.  

Вищенаведені статистичні дані Великобританії, яка є однією з 

найрозвинутіших в усіх сенсах країною, свідчать про достатню щільність 

проникнення медіа технологій в будь-які людські практики. Наприклад, сучасні 

бібліотеки, що оцифровують свої фонди, мають змогу в один і той же час долучати 

до читання текстів велику кількість читачів з будь-якої точки планети. Тому, медіа 

технології є невід’ємною частиною процесу індустріалізації сфери культури, адже, 

звертаючись до теорії Н.Лумана, завдяки тотальному проникненню вони 

забезпечують функціонування культурної галузі в якості окремої системи в 

суспільстві. При цьому, як зауважує сучасний датський дослідник С.Хьярвард, 

будучи інтегративною частиною інших інституцій, зокрема – культурних, медіа з 

80х рр. ХХ ст. функціонують в якості автономного соціального інституту, надаючи 

публічний простір різноманітним соціальним агентам, легітимуючи символічні 

форми (інформаційні продукти), які вони продукують. 

В ході дослідження необхідно також означити специфіку продукту, який 

утворюють за допомогою мас медіа технологій. Перш за все, мова йде про творення 

інформації (information good), текстів чи ж повідомлень. Інформаційні продукти 

медіа, будучи, перш за все, засобами комунікації, можна розуміти як деякі 
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символічні форми, що здатні набувати смислу стосовно певної споживацької 

аудиторії. Таке розуміння випливає з робіт англійського дослідника в галузі медіа 

комунікацій Д.Томпсона, який визначає комунікацію як виробництво та передачу 

саме символічних форм [232;с.10]. Свого значення такі символічні форми набувають 

в контексті публічної інтерпретації, що говорить про появу різноманітних дискурсів: 

від професійних до аматорських, наприклад, в соціальних мережах. Дискурси здатні 

утворювати ціннісне відношення з точки зору публіки, впливаючи на думку 

аудиторії. В цьому контексті медіа в якості публічного простору продукують 

смисли, які створюють наше світосприйняття, формують ідентифікації. Наприклад, 

телебачення, як і інші медіа, є платформою, де відбувається легітимація політичного 

тексту внаслідок його визнання публікою і надання кредиту довіри виробнику 

(політичній силі) [78;с.326]. Користуючись термінологією С.Хьярварда, говоримо 

про медіатизацію суспільства, суть якої полягає у зростанні залежності соціуму від 

медіа логіки [184], що є продуктом виробництва медіа індустрій. 

Варто зауважити, що загальний доступ до технологій розповсюдження медіа 

контенту, зокрема Інтернету, який продукують уряди демократичних держав, 

створює можливість індивідуальної інтерпретації інформаційних продуктів, 

формування ціннісного відношення кожної окремої особистості та відтворення 

власних смислів – точок зору у всесвітній Інтернет – мережі, наприклад, у блогах. 

При цьому, така «жива» он-лайн комунікація здатна переглядати смисли, які 

утворює професійна спільнота державних чи приватних фахівців. До того ж, 

можемо відзначити можливість зворотної комунікації. 

Отже, говоримо про те, що коли інформаційне повідомлення набуває певного 

значення (смислу) стосовно розмови (згідно досліджень А.Кламера) або дискурсу 

(термін Ю.Ґабермаса), в рамках якої або якого відбувається інтерпретація, то таке 

повідомлення набуває цінності з точки зору споживачів. Публічний простір, який 

провадять медіа в суспільстві, є необхідною умовою творення «культурної цінності» 

як її розуміє Д.Тросбі та досліджує А.Кламер. З огляду на вищесказане, розуміємо, 

що дослідження еволюції медіа індустрій як автономного поля виробництва 
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символічних форм (інформаційних продуктів) не є можливим без розуміння поняття 

«публічного простору». Тому, спробуємо здійснити означене дослідження. 

Для цього необхідно чітко розуміти медіа в двох його означеннях: по-перше, 

медіа в якості комунікаційних технологій, які розповсюджують інформацію, будучи 

посередниками; по-друге, медіа як сукупність незалежних інституцій, що 

здійснюють культурне виробництво відповідно до сучасних реалій в масштабах 

індустрій. Друге означення буде вважатись вихідним щодо цього дослідження.  

 В науковому полі реконструкцією творення публічного простору займався 

насамперед Ю.Ґабермас. У своїй праці «Структурна трансформація публічного 

простору» (1962) вчений намагався прослідкувати ті умови, які передували 

формуванню ліберального публічного простору, звертаючись до історії творення 

перших медіа інституцій, а саме – періодичної преси в другій половині XVII ст. 

[180]. Ця інституція обрана ним не випадково, адже лише регулярне видання 

інформаційного контенту у вигляді газет чи журналів означило, перш за все, 

творення основи для публічної дискусії та критики в суспільстві. Ю.Ґабермас 

наводить приклад кав’ярень Великобританії, де безпосередньо реалізується проект 

«публічного простору». Безумовно, у своїй праці науковець наводить й інші умови 

економічного та політичного характеру XVII – XVIIІ ст. в Європі, завдяки яким 

відбувається становлення публічної сфери. Одначе, він концентрує свою увагу на 

інституції періодичної преси, детермінуючи тим самим вирішальне значення саме 

цього медіа посередника. Проте, в контексті проведених нами досліджень щодо 

індустрії збереження культурної спадщини бачимо як інші соціальні утворення або 

рухи, окрім тих, що формуються в кав'ярнях чи клубах, також творять певний 

публічний простір обговорень з приводу прийняття відповідних рішень, які 

матимуть вплив у соціумі. При чому такий вплив означатиме поривання з 

закритістю державної системи управління, характерної для монархічної влади.  

Наведений вище висновок не суперечить сучасним дослідженням в рамках 

філософсько-культурологічних та соціальних досліджень. Зокрема, говоримо про 

наукову працю професора соціології з Кембріджського університету Д.Томпсона 

«Медіа та сучасність: соціальна теорія медіа» (1995) [232], де вчений говорить також 
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про те, що приклади Ю.Ґабермаса стосуються лише визначеного соціального класу – 

так званої буржуазії, минаючи тим самим присутність інших представників класів. 

До того ж, висхідне положення одного соціального класу неминуче перетворює 

утворений публічний простір на товар престижного споживання, означаючи його 

рефеодалізацію [232; с.71]. Критика Д.Томпсона щодо праці Ю.Ґабермаса базується 

на тому, що останній продовжував дослідження діалогічної моделі комунікації, яка 

існувала до винайдення друкарського станка та преса, міркуючи про періодичну 

пресу як фактичне продовження раніше утвореної розмови за принципом віч-на-віч. 

Тоді як Д.Томпсон визначає вже конкретні форми публічності, які утворюються 

після традиційної - діалогічної за своїм змістом. Варто говорити про медійну 

публічність, основу якій складають технології медіа посередництва. І, перш за все, в 

історичній ретроспективі це ті технології, які забезпечують друковане видавництво.  

В контексті дослідження питання формування публічного простору та 

розуміння якісних ознак саме медіа інституцій в системі культурних індустрій 

маємо, перш за все, говорити про інституції періодичної преси, а не 

книговидавничий. Хоча, друковані книги видаються у значній кількості вже в XVI 

ст., проте ці книги подають конкретну точку зору автора – певну мудрість, 

настанову, й, до того ж, адресують її читачу (споживачу), який має змогу осмислити 

її в індивідуальному порядку. Фактично, відбувається легітимація права кожного 

мати власну (приватну) думку, яке історично стає можливим в суспільстві за доби 

Реформації. Ідеї М.Лютера, набуваючи публічності, активізують та виводять на 

поверхню ті видозміни, які склалися набагато раніше в суспільстві щодо тексту та 

книги, у якій той зберігався. Мова йде про те, що вже у ХІІІ ст. книга перестає бути 

лише засобом для фіксації певної надважливої (авторитетної) інформації [39;с.36].  

На думку сучасних французьких дослідників Р.Шартьє та Г.Кавалло [39] 

трансформація розуміння та цінності щодо книги людством не є детермінованою 

суто технічними винаходами, які множать ідеї та роблять їх доступними для чималої 

читацької аудиторії, долаючи тим самим локальний характер комунікації. Така 

видозміна може бути обумовлена тим, що з появою університетів, підтримуваних 

сильним політичним та економічним гравцем того часу Церквою, книга стає 
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засобом до пізнання, носієм знань. При цьому, такі знання вперше отримують 

можливість циркулювати в межах визначеного культурного простору, а саме - 

Латинської Європи, завдяки мережі університетів та діяльності викладачів 

відповідно. Маючи репутацію авторитетного джерела інформації, текст, поданий у 

книзі та переписаний монахом – скрибом, в додрукований період аксіоматично 

вважатиметься важливим знанням, що було зафіксованим. Як відомо, з появою 

університетів та численних диспутів, які були частиною університетського 

навчання, відбувається видозміна того, що саме шукає в книзі, як джерелі 

інформації, сам читач: якщо монах – праобраз інтелектуала Раннього Середньовіччя 

– мислить текст як мудрість, що наближає до Бога, то студент прагне здобути 

знання, слухаючи лекції та читаючи певні тексти, зазвичай не оригінальні, а вже 

компіляції. 

Потрібно сказати також про те, що, безумовно, діяльність книговидавництв в 

країнах Західної Європи інтенсифікує процес циркуляції знань, сприяючи 

насиченню освітнього університетського простору необхідними книгами. Проте, в 

рамках цього дослідження маємо згадати про університетські диспути як 

специфічну форму публічного простору переважно науково-освітнього характеру, 

який формує насамперед університет. 

Якщо проаналізувати те як проходить процедура самого диспуту, то стає 

зрозуміло яким чином формується публічний простір в рамках освітнього процесу в 

університетах. Російський філософ О.М.Лисанюк у своїй науковій праці щодо 

середньовічного диспуту зазначає, що це була основна форма комунікації між 

членами наукової спільноти, яка могла проходити у різноманітних організаціях, 

окрім університетів та шкіл, навіть у судах та ратушах [54;с.213]. Посилаючись на 

вищеназвану дослідницю [54], проаналізуємо як відбувається академічний диспут у 

часи Середньовіччя в університеті на факультеті теології: 1) періодичність – 

декілька разів на рік (навіть щотижнево); 2) тема диспуту (зазвичай, тема була 

актуальною), яку професор визначав заздалегідь та оголошував день, час та місце 

проведення диспуту; 3) безпосереднє проведення диспуту включало, по-перше, 

виступ професора щодо теми та мети його проведення; по-друге, відповіді бакалавра 
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на аргументи аудиторії; по-третє, підведення підсумків професором наступного дня; 

4) фіксація дискусії секретарем та публікація ним записаного звіту.  

Історична ретроспектива показує яким чином диспут виконує роль 

інформаційного повідомлення щодо проведеної події в стінах університету, 

набуваючи форми звіту, що передбачав фіксацію підсумків. Але не тільки. Бо ж 

метою диспуту, як відомо, було знаходження істини щодо визначених питань, 

насамперед, теологічного та філософського характеру. До того ж, диспути часто 

«виходять» за межі університетів, стаючи публічною подією світського життя. 

Варто лишень пригадати Лейпцігський диспут М.Лютера та І.Екка 1519 р..  

Одначе, маємо розуміти, що в контексті дослідження медіа інституцій як 

індустрії диспут ще не є тією формою публічності, яку можна назвати дійсно 

медійною. Адже, згідно теоретичних досліджень Д.Томпсона публічний простір, 

який формує диспут, як університетська практика, передбачає все ту ж традиційну 

форму публічності «віч-на-віч». Хоча диспути на рівні Лейпцігського залучають 

сторонніх осіб, що ведуть такі заходи та тих, хто фіксує підсумки, проте подібні 

події ще не висвітлюються у пресі, бо ж перша періодична газета з'явиться тільки у 

1605 р. Отже, розголос події залежить від волі її учасників, а її інтерпретація є 

суб'єктивною.Тому, мова не йде, про творення т.зв. медійної публічності, за якої дії 

та події можуть набувати публічності без обов'язкової співучасті соціальних агентів. 

До того ж, утворений публічний простір в межах університетів має все ж локальну 

складову та продовжує діалогічну практику, відображену в формі диспуту. При 

цьому, зауважимо, що друковані або рукописні тексти в книгах в якості навчальних 

матеріалів в університетах також апелюють до встановлення безпосереднього 

діалогу між автором та читачем.  

Потрібно сказати, що форма публічної дискусії – університетський диспут є 

передумовою до появи медійної публічності, адже стимулює дійсно інтелектуальне 

виробництво точок зору з приводу раніше відображених фактів – знань в текстах 

книг. Як можна буде прослідкувати далі, друкована преса, що фіксуватиме факти – 

інформаційні повідомлення теж опосередковано сприятиме творенню думки, але не 

індивідуальної, а саме – громадської. Це дає змогу сформувати публічний простір, 
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де інформація долає локальну приналежність, наприклад, щодо представників 

корпоративної культури чи ж певного соціального класу; минає територіальні 

кордони. Доречі, перші друковані газети, що з'являються в світі, зокрема в 

Німеччині (від 1605р.) та Англії (від 1621р.), висвітлюють саме закордонні події, що 

безсумнівно означатиме формування дійсно публічного простору на теренах 

Західної Європи. Хоча акцентуація саме таких подій є наслідком жорсткої цензури з 

боку державної влади, яка заборонятиме протягом довгого часу висвітлення у пресі 

внутрішніх подій, проте з огляду на теорію, запропоновану Д.Томпсоном, можемо 

стверджувати про те, що можливість отримання такої інформації з-за кордону 

видавцями означатиме поривання з локальною складовою участі кожного з них в тій 

чи іншій події. Більше того, розуміємо, що вже на початку ХVII ст. функціонує 

певна мережа інформаційних агентів - постачальників, за допомогою яких стають 

можливими публікації закордонних новин. Таким чином, спостерігаємо творення 

перших інституцій – видавництв періодики: газет та журналів - у формі малих 

комерційних підприємств, які утворюватимуть медійний ринок, й потребуватимуть 

власного покупця.  

Впроваджуючи цензуру щодо висвітлення внутрішніх подій у перших 

друкованих періодичних виданнях влада в особі монарха намагалась продовжити 

продукувати закриту систему прийняття державних рішень. Яскравим прикладом 

може слугувати Англія XVII ст., де саме в цей період часу відбуваються суттєві 

політичні трансформації, головним чином, завдяки протистоянню парламенту та 

монарха. Проте завдяки політичній напрузі з'являється можливість друкувати 

періодику стосовно внутрішніх подій в країні, минаючи заборону на критику влади. 

Перша така публікація з'являється в листопаді 1641 р. Англійські читачі навіть 

отримують змогу знайомитися з дебатами, що відбуваються в парламенті. І хоча 

будь яка політична сила, що стає владою, обмежує друк преси, одначе це не може 

зупинити формацію нового типу медіа інституцій – видавництв періодичної преси, 

які покликані інформувати читачів про перебіг подій, насамперед, політичного 

змісту в країні та світі.  
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Означені трансформації свідчать про те, що Церква починає поступово 

втрачати монополію в культурному средовищі країн Західної Європи щодо 

легітимації тих чи інших інформаційних текстів, яка включала їх виробництво та 

інтерпритацію. Створення спочатку рукописних книг, а потім видавництво 

друкованих – все ж слугувало продукуванню завченої мудрості, що зберігав текст. 

Тоді як періодика, за твердженням науковця Д.Сомервіля, насичувала культурнее 

поле уривками, монтажем яких мав займатися сам читач [220;с.10]. Окрім цього, 

інформаційне повідомлення – газетний текст втрачає власну виключну цінність 

аутентичності, адже лише слугує медіатором, що покликаний інформувати про 

аутентичну подію в часі та просторі.  

 Варто також зауважити, що університетське навчання, яке стверджує Церква 

в період Середньовіччя, теж дотично сприяє зменшенню частки Церкви в 

культурному полі. Адже перші університети в якості освітньої інституції надають 

можливість студентам здобути ступінь магістра не тільки з теології чи філософії, 

тим самим, відтворюючи коло вузьких спеціалістів, яких потребує церква чи ж сам 

університет. В університетах навчають правників, попит на яких зростає в умовах 

переформатування економічних ресурсів в країнах завдяки ствердженню 

капіталістичного способу виробництва. До того ж, університети як великі на той час 

інституції за кількістю студентів та масштабом діяльності потребують відповідного 

інформаційного оснащення у вигляді книг. Винахід Гутенберга безперечно 

збільшить кількість текстів, але не сприятиме чіткому функціонуванню системи 

контролю, яка була раніше. Більше того – унеможливить діяльність останньої. Адже 

численні видавці не є монахами – скрибами, які діють в угоду церкві в якості 

виробників текстів. Це торговці, що згідно їх промислу прагнуть продати товар – 

книгу.  

Таким чином, як стало зрозуміло, перші медіа інституції в Західній Європі 

являють собою мережу книговидавництв (друга половина XV ст.) та видавництв 

періодичної преси (друга половина XVІ – початок XVІІ ст.). Проте, інформаційні за 

своєю природою продукти - тексти, які вони продукують в значній кількості завдяки 

друкарському станку та пресу, здатні утворювати публічні простори різної 
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конфігурації. Адже, як було доведено вище, книги, насамперед – рукописні, а потім 

– друковані, - забезпечують відтворення діалогічної моделі комунікації «віч-на-віч», 

наприклад, у формі університетського диспуту. Мова йде про передумови до 

становлення перших публічних просторів в межах соціокультурного інституту – 

університету (пізніше – й інших) під егідою Церкви, яка згідно монополії в 

культурному полі здійснює контроль за формуванням громадської думки та має 

змогу цензурувати її. Дискусії або диспути, як культурні практики, слугують 

поштовхом до творення окремої думки громади з дискусійного питання. Проте, в 

умовах відсутності джерела інформації, яке б концентрувало свою діяльність на 

тому, щоб повідомити про подію тих представників громади, які не були 

безпосередньо залучені до дискусії, творення громадської думки залишалося 

прерогативою Церкви. Одначе, культурні механізми, які запускає, по-перше, 

навчальний процес в університеті, ініціюючи трансформацію розуміння текстів як 

об'єкту інтелектуального пошуку, носієм яких є середньовічна книга; а, по-друге, 

діяльність книговидавництв, що насичували культурний простір друкованими 

текстами доступними набагато більшій аудиторії читачів, які могли в 

індивідуальному порядку насолоджуватися читанням; - створюють соціокультурні 

передумови до творення дійсно публічного простору, функціонування якого 

базується на діяльності спеціальних медіа інституцій, насамперед – видавництв 

газет та журналів, що забезпечують доступ до подій нелокального характеру, в яких 

читач не брав безпосередньої участі. При цьому, участь у події гарантується 

доступом до друкованого засобу інформації.  

Висвітлення внутрішніх подій політичного змісту в періодиці, що 

відбуваються в тій чи іншій країні, означатиме й множинність подальшої 

інтерпретації таких подій: як з позиції читачів, що гуртом збираються в кав'ярнях, 

так і з позиції редакторів, що трохи пізніше з'являються в газетах та журналах. До 

того ж, перші газети та журнали зазвичай стають провідниками ідей влади та 

опозиції, прагнучи сформувати відповідну думку серед громадськості. Наприклад, 

перша офіційна провладна газета в Англії починає виходити після реставрації 

монархії у 1665 р. «The Oxford Gazette» (щотижневе видання), а в 1666р. – змінює 
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назву на «The London Gazette» (виходить двічі на тиждень). До речі, з огляду на 

дослідження англійського науковця Б.В.Кована вже в 1650 р. на території Оксфорду 

з'являється перша кав'ярня – публічний простір спілкування та обміну думками, 

приводом до чого слугують газетні та журнальні тексти [152;с.43]. 

Розуміємо, що друкарський прес забезпечив масове відтворення 

інформаційних текстів, тим самим забезпечивши їх періодичний випуск у формі 

означених видань. Таким чином, масове споживання інформаційних продуктів 

говорить про творення медіа ринку, де товаром є інформаційний продукт або 

символічна форма (в термінології Д.Томпсона), яка набуває змісту (форми) 

внаслідок перенесення її на газетний папір. Якщо перші газети, як вже зазначалось, 

містили на своїй шпальті короткі інформаційні повідомлення, то трохи згодом з 

появою посади редактора повідомлення набувало ознак суб'єктивної оцінки автора. 

Медіа продукт – повідомлення в такому випадку стає носієм не лише інформаційної 

цінності, але й – аутентичної – з точки зору авторської інтерпретації. Хоча, така 

автентичність межує з поняттям «суб'єктивності». Саме медіа продукт в якості 

думки – інтерпретації автора або авторського колективу ставав товарною одиницею 

в полі культури. Перші медіа як культурна індустрія є виробниками «стійкого» 

контенту одиниць інформаційних товарів, які передували перманентній боротьбі 

носіїв влади в суспільстві, ставлячи питання гегемонії тих чи інших учасників в полі 

політики. Говоримо про те, що вже в ХVII ст. починається поступове інтегрування 

медіа в поле культурного виробництва, перетворюючись на ресурс творення та 

збереження культурних активів. Особливістю медіа продукту є продукування ним 

не однієї усталеної інтерпретації, а множинності, що передбачає в майбутньому 

різноманіття в культурному полі, яке слугуватиме показником до автономності 

такого поля. Подія є подібною ідеї в її культурній цінності з огляду на необхідність 

публічного визнання в контексті «ідеї» та публічної інтерпретації відносно «події».  

Як відомо, розвиток перших книговидавництв та творення книжкового ринку 

говорить про те, що є достатня кількість споживачів, які здатні читати та пізнавати 

певну інформацію з книжкових текстів. Становлення перших медіа – періодичних 

видань означило появу читацької публіки, яка регулярно читала новинні стрічки та 
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авторські оцінки на шпальтах газет. При цьому, читачі не мали збиратися для цього 

в спеціальних місцях. З огляду на вищеозначене, професор Д.Томпсон на противагу 

Ю.Габермасу доводить, що саме таким чином утворюється публічний простір, 

запорукою до утворення якого є поява нової моделі комунікації – медійної. Така 

модель комунікації, яка не передбачає діалогу «віч-на-віч» та локальної участі 

публіки в певній події, а базується на вмінні людини читати, слугує показником до 

окреслення дихотомії в суспільстві «приватне – публічне».  

Зрозуміло, що медійна публічність є основою до формування прозорого 

управління державними справами. Якщо в часи Середньовіччя за умов 

монополізації культурного поля управління є справою одного та по своїй суті є 

закритим, то в умовах становлення медійної публічності з появою друкарського 

станка, а пізніше – друкарського пресу, творення читацької аудиторії й, відповідно, 

публічного простору – державне управління поступово стає більш відкритим та 

прозорим. Вимушена трансформація з філософсько-культурологічної точки зору 

пов'язана з необхідністю визнання управлінського рішення правомірним ширшим 

колом осіб, зокрема – аудиторії, що здатна прочитати та проаналізувати 

інформаційне повідомлення про події. Безумовно, читацька аудиторія того часу 

складалася з представників буржуазії, які згідно досліджень Ю.Габермаса творять 

ліберальний публічний простір. Мовою іншого науковця П.Бурдьє в суспільстві 

відбувається перерозподіл політичного та  економічного капіталу. При цьому, носії 

економічного капіталу – підприємці в умовах активної фази ствердження 

капіталістичних відносин, будучи ресурсом публічного простору і його динамічною 

силою, намагаються кредитувати символічну владу одноосібних політиків, 

забезпечуючи їх владу чи ж знищуючи їх політичну вагу. Таким чином, перші медіа 

– газети та журнали, що висвітлюють внутрішні політичні події, наприклад, як-то 

дебати в Парламенті Англії за часів О.Кромвеля, утворюють відкритий простір, де 

незалежно від місцезнаходження читача (споживача) відбувається акт публічного 

визнання або неприйняття дій та рішень правлячої верхівки.  

Отже, опозиція «приватне – публічне» в суспільстві вимушено знаходить 

точку перетину в творенні публічного простору інтерпретацій та оцінок подій за 
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допомогою перших медіа. При цьому, спостерігаємо трансформацію цінності як 

відношення читачів (споживачів) до інформаційних продуктів – повідомлень 

(символічних форм): визнання та оцінка як приватне право вагомого актора 

політичного поля перетворюється на публічний акт визнання. З цієї точки зору, 

згадуючи праці Г.Ріккерта, говоримо про становлення саме культурної цінності, якій 

передує акт визнання не одним суб'єктом, а саме – публікою. Медіа забезпечують 

творення культурної цінності, яку за своєю природою містить публічний простір. В 

такому випадку «публічний простір» є культурним полем, де символічні форми – 

інформаційні продукти (тексти) набувають певної інтерпретації та оцінки.  

З другої половини XVII ст. медіа поступово утворюють підґрунтя до 

асиміляції в ХХ ст. так зв. «внутрішньої цінності» суто мистецького об'єкту з 

культурною цінністю, що стає предметом критики представників Франкфуртської 

школи. Питання «внутрішньої цінності» мистецького об'єкту (художньої картини, 

скульптури чи ж літературного твору) базується на приватному праві інтерпретації 

одного. При цьому, на думку критиків сфера мистецтва претендує залишатися 

автономною, минаючи серійність, яку продукує фото індустрія. Одначе, можна 

зауважити, що т.зв. «внутрішня цінність» або «ауратичність» в термінології 

В.Беньяміна теж має бути визнаною. І якщо говорити про розвиток мистецької 

сфери в часи Середньовіччя, то визнання художнику може забезпечити 

покровительство публічних осіб. Тому, автономність, яку може продукувати 

«внутрішня цінність», є питанням спірним за умов залежності від сторонніх осіб. 

Розвиток культурних інституцій в якості індустрій дає можливість визнання саме 

колом експертів культурної цінності мистецького твору. Окрім цього, фотографія як 

частина медіа публікації або ж телевізійні передачі створять умови для поширення 

інформації щодо об'єкта мистецтва, залучаючи до «мистецької розмови» (згідно 

А.Кламера) ширше коло осіб. В такому контексті медіа виступають в якості 

технологій розповсюдження культурних цінностей, являючись комунікаційним 

каналом. 

Отже, як з'ясувалось, медійна публічність є характеристикою суспільної 

комунікації, яка слугує творенню саме культурного поля як індустрії в філософсько-
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культурологічному означенні: втрачаючи локальну прив'язку до монополіста, 

виробники та споживачі прагнуть зберігати за собою приватне право інтерпретації 

та оцінки таких текстів. За допомогою подальшого розвитку медіа технологій: 

телеграфу, телефону, радіо та телебачення, Інтернету - культурне поле як публічний 

простір насичується численними каналами трансляції культурних цінностей. В 

умовах розвитку глобальних культурних індустрій згідно теоретичних розробок 

С.Леша та С.Ларі такий публічний простір забезпечує дійсно автономне культурне 

виробництво в ХХІ ст., логіка якого полягає в різноманітті. При цьому, культурні 

виробники отримують можливість творити власну «розмову» інтерпретації та 

оцінки за допомогою брендів, що цілеспрямовано продукують об'єкти споживання – 

культурні товари, залучаючи до розмови широке коло потенційних споживачів. 

За означенням сучасного науковця С.Хьярварда медіа індустрія постає як 

самостійна суспільна інституція, що здійснює автономне символічно-знакове 

(виробництво), тільки у 80х рр. ХХ ст. [184]. Досліджуючи становлення й розвиток 

медіа інституцій, вчений приходить до такого висновку з огляду на принципи 

здійснення культурного виробництва. Отже, до 1920 р. медіа є інструментом інших 

соціокультурних інституцій, тому домінантним принципом виробництва є особисті 

інтереси сторонніх осіб. Загалом, отримують розвиток партійна преса, наукові 

журнали, релігійна та мистецька преса. Завданням таких медіа індустрій є 

переконати читача або ж виступати в якості агітатора. В період з 1920 по 1980 ті рр. 

медіа інституції стають дійсно культурними інституціями, адже їх діяльність 

адресована до більш широкого кола споживачів: читачів, слухачів та глядачів. Такі 

медіа в своїй щоденній праці керуються громадським попитом. Відносно інших 

соціокультурних інституцій медіа виступають в якості платформи, що забезпечують 

репрезентацію таких інституцій громадськості. З 1980х рр. варто говорити про медіа 

як автономну індустрію, принципом виробництва якої є професіоналізм. Найчастіше 

метою діяльності автономних медіа є продаж свого продукту чітко визначеній 

цільовій групі споживачів. Медіа сфера в такому випадку складатиметься з 

різноманітних комерційних проектів, лишаючи позаду стадію виключної діяльності 

корпорацій – монополій [184]. 
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Як бачимо, С.Хьярвард наголошує, що медіа стають культурною інституцією 

лише в 20х рр. ХХ ст. Перші медіа, як вже зазначалось, продукують політичні 

тексти, що покликані репрезентувати погляди конкретної владної групи в 

політичному полі. Результатом їх діяльності є зростання рівня довіри до такої групи. 

Публіка розглядається суто в якості ресурсу формування кредиту довіри в 

політичному полі. Одначе, розвиваючись, медіа ринок в ХХ ст. починає 

розширюватись завдяки технологічним винаходам, в основі яких є електрична 

передача повідомлень на великі відстані. Як відомо, з'являються наступні медіа 

інституції: 

1. телефонні станції – від 1881 р.; 

2. радіомовлення – в якості комерційного проекту з 1920р.; 

3. телебачення – комерційні трансляції з 30х рр. ХХ ст.; 

4. кабельне радіо та телебачення – 1928р. та 1932 р. відповідно; 

5. супутникове телебачення – 1974р.; 

6. Інтернет трансляція відео/телебачення та радіо – 1993р. та 1994р. 

відповідно.  

Керуючись логікою Д.Томпсона щодо творення публічного простору, в основі 

якого є постійна читацька аудиторія, розуміємо, що поява пристроїв трансляції аудіо 

та відео сигналів, а пізніше – їх конвергенції разом з можливістю читати та 

«лайкати» онлайн через Інтернет, трансформують розуміння нами публічного 

простору: від радіо та теле-ефірів до соціальних мереж.  

В умовах збільшення та насичення медіа ринку публіка перетворюється, на 

слухачів та глядачів, що потребуватимуть емоційних вражень. Окрім цього, 

конкуруючи, медіа корпорації потребуватимуть орієнтації на споживача, а отже – 

чіткого маркетингу. Глядачі є потенційними споживачами контенту, без попиту на 

який діяльність медіа є не прибутковою. Тому, в другій половині ХХ ст. теле- та 

радіо ефіри насичуються різноманітними шоу розважального характеру. При цьому, 

політичні тексти видозмінюються на виступи. Медіа продукт стає більш 

різноманітним, орієнтований на споживача. С.Хьярвард на цьому етапі називає 

медіа інституції культурними, виходячи з розуміння «культури» як колективного 
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імпульсу, що утворює спільнота людей, а не окремий індивідуум. З нашої точки 

зору, можемо додати, що в вже в з 60 х рр. ХХ ст. завдяки орієнтації медіа індустрій 

на споживача – глядач дійсно творить попит на ті чи інші медіа продукти. В часи 

друкованих ЗМІ читач є, перш за все, пасивним спостерігачем за перебігом подій, 

що отримує інформаційні повідомлення. Не дивлячись на те, що Ю.Габермас 

говорить про вплив перших медіа на творення ліберального публічного простору за 

допомогою мережі кав'ярень та закритих клубів, де відбувається обговорення таких 

подій, зазначаємо, що читачі ще не можуть вільно обирати джерело інформації за 

умов відсутності численних виробників: є визначена періодика, яка продукує 

інформаційні повідомлення. Будучи глядачем – право обирати, що дивитись 

збільшується, проте все ще пов'язане з діяльністю монополістів, насамперед, 

державою. З появою Інтернет – технологій споживач, користуючись власною 

багатофункціональністю дій – читати, слухати, дивитись та здійснювати дії онлайн, 

- отримує можливість обирати: що, де і як дивитись/слухати/читати та в чому брати 

участь. Споживач – активний учасник медіа, що в умовах вільного ринку здатен 

забезпечувати автономність медіа інституцій.  

Потрібно сказати, що медіа розмаїття в своєму виробництві, яке орієнтоване 

на різну цільову аудиторію та кероване логікою продажу, найчастіше апелює до 

видовищності власного продукту, чиє виробництво покликане створювати плеяду 

почуттів у споживача. При цьому, сам споживач перетворюється на «медіа продукт» 

- прагнучи бути публічним. За словами професора Д.Кіна якщо раніше камера 

вважалась інструментом втручання у особисте життя, то тепер – навпаки підсилює 

значущість того, кого знімають [42;с.34]. Фактично, спостерігаємо як відбувається 

нівеляція кордонів між приватним та публічним в житті людини. З'являється 

поняття «цифрової ідентичності». Варто говорити в такому випадку й про тотальну 

медіатизацію суспільства в означенні С.Хьярварда.  

Сучасні медіа продукують публічний простір в якості мультимедійної 

платформи, де споживачі виступатимуть в ролі активних учасників: 

висловлюватимуть свою думку та слухатимуть інших, обговорюючи, критикуючи 

чи підтримуючи. Такий публічний простір є культурним проектом за своєю суттю.  
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Окрім цього, розвиток технологій трансляції інформації та доступу до неї 

дозволив накопичувати незліченну кількість інформації, створюючи цифровий 

архів, що є пам'яттю людства в цілому. Наприклад, сучасні бібліотеки світу активно 

оцифровують свої надбання, тому користувачі отримують доступ до інформації з 

будь-якого куточку світу в один і той же час в будь-який час доби. Одначе, 

означений процес демократизації медіа, що ґрунтується на максимально швидкому 

та простому доступі користувача до інформації з індивідуальних пристроїв, 

породжує проблему якості інформації та необхідності робити певний 

аргументований вибір безпосередньо споживачем. Відбувається перенасичення 

культурного поля медіа продуктами – символічними формами або інформаційними 

повідомленнями, що потребуватимуть автономної оцінки та інтерпретації на основі 

аналізу інформації. Таким чином, споживач отримує право бути виробником в полі 

культури. При цьому, таке право може бути ним не усвідомлене, проте, виступаючи 

в якості споживача медіа контенту, користувач так чи інакше користується таким 

правом. З огляду на вищеозначене, виникає потреба в переосмислення значення 

закладів освіти та модифікації освітнього продукту в його культурній складовій.  
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

Дослідивши особливості виробництва в сфері культури крізь призму історії 

становлення та розвитку інституалізованих форм сучасної культури: університетів, 

інституцій збереження культурної спадщини та медіа індустрій в динаміці їх 

перетворення в культурні індустрії в добу Модерну в країнах Західної Європи та 

США, ми дійшли наступних висновків: по-перше, розглянуті нами культурні 

індустрії на початку свого становлення функціонують як соціокультурні інституції, 

що не мають на меті отримання комерційного прибутку в якості основоположної 

місії їх діяльності; по-друге, ці інституції здійснюють культурну діяльність 

(відповідно до означення Д.Тросбі) та створюють спільне благо в суспільстві: 

університети накопичують та відтворюють знання, інституції збереження 

культурної спадщини створюють та підтримують стійкий запас культурних активів 

у вигляді матеріальних і нематеріальних культурних об'єктів, які є індустріальними 

ресурсами культурного капіталу; медіа індустрії формують медійну публічність як 

комунікаційний простір в глобальному світі, завдяки чому твориться міжнародний 

публічний простір, що постійно творить підґрунтя для коловороту цінностей в 

суспільстві, їх множинності в різноманітних формах вираження. Означені 

трансформації є складовими процесу індустріалізації в сфері культури. Масове 

виробництво культурних продуктів створює не тільки ринок матеріальних товарів, 

але й – знань про них, які згідно теорії С.Леша та С.Ларі наразі не є репрезентацією 

товару, проте – створюють новий товар (річ).     

Крім того, вивчивши взаємозв'язок владних та культурних інституцій в 

країнах капіталізму протягом історичних проміжків часу: від Середньовіччя і до 

сучасності, необхідно сказати, що культурні індустрії здійснюють масове 

виробництво в добу Модерну, залучившись підтримкою національних держав і 

міжнародних спільнот та отримавши фінансову підтримку. В цілому, культурне 

виробництво стало залежним від субсидіювання, ставши частиною політики 

регуляції зі сторони держави. Як вже було зазначено, з 60х рр. ХХ ст. відбувається 

поступова переорієнтація щодо такого стану справ в сфері культури в країнах 

Західної Європи. Науковці визнають факт функціонування сфери культури як 
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економічної реальності та переглядають розуміння культури в якості сукупності 

культурних індустрій, чиє виробництво може бути і є ефективним з огляду на 

накопичення і акумуляцію культурних активів в добу Модерну. Сфера культури 

розглядається як інструмент економічного, соціального та культурного розвитку 

країн та регіонів, а також міжнародних об'єднань.  

Що ж до побудови моделі культурних і креативних індустрій, то ми віднесли 

університети до таких, що є присутніми в цій моделі. Розглянувши становлення 

перших університетів та їх розвиток, було підкреслено, що університет є однією з 

найперших форм передачі та трансляції знань за допомогою комунікаційних 

каналів: викладачів та книг як носіїв знань. Ці знання передаються аудиторії 

студентів, акумулюються в книгах та відтворюються за допомогою системи 

присвоєння освітніх ступенів. Діяльність університетів є, перш за все, культурною, 

адже має на меті інтелектуальний та моральний зміст, продукує спільне благо в 

якості підвищення рівня освіченості громадян та відтворення суспільства в цілому. 

Ця місія в добу Модерну та за підтримки національних урядів набуває провідного 

значення та втілюється за рахунок залучення більшої кількості громадян до 

отримання освіти. Вдосконалюються технології передачі знання, навчальні 

методики та наукові перспективи досліджень, що потребує креативності.  

Як було зазначено, модель західноєвропейського вченого Д.Тросбі не містить 

університетів в системі культурних індустрій, проте вже згаданий нами 

східноєвропейський філософ та культуролог А.Я.Флієр, міркуючи над поняттям та 

тлумаченням змісту «культурних індустрій», висловлює думку про те, що культурні 

індустрії відтворюють усталені суспільні норми та цінності, здійснюють 

«виробництво культури» в цілому. Досліджуючи та аналізуючи особливості 

культурного виробництва, насамперед, університетів та інституцій збереження 

культурної спадщини, приходимо до висновку, що продукт виробництва таких 

культурних індустрій дійсно має свою особливість, а саме – культурну цінність, про 

яку і пишуть західноєвропейські вчені (А.Кламер, Д.Тросбі, Б.Фрей, М.Хаттер). 

Створюючи спільне благо, культурні індустрії так чи інакше не можуть 

розглядатися суто в економічній площині наукових досліджень. В філософсько-
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культурологічному науковому розумінні така специфіка культурного виробництва 

дозволяє міркувати про сучасні зрушення в функціонування суспільного 

виробництва в цілому, адже культурна діяльність стає економічною реальністю, 

функціонуючи як система економічних відносин з приводу виробництва та 

споживання культурних продуктів. При цьому, виробництва (індустрії), що їх 

продукують не мають за головну мету отримання комерційного прибутку. 

Розглянуті нами в типології теоретичні концепції сучасної економіки культури, 

свідчать про сформований в науковому полі дискурс економіки культури, де 

перетинаються різні підходи до осмислення трансформації культури як сфери 

виробництва та споживання. Становлення економіки культури відбувається вже в 

добу Модерну, коли культурні інституції завдяки інтенсивному розвитку технологій 

та державної політики регуляції отримують доступ до залученння масової аудиторії 

та підвищення рівня освіченості й обізнаності громадян.  
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РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ ТА ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ КУЛЬТУРИ 

3.1. ПОЛІТИКА КУЛЬТУРНИХ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

Культура як об’єднуючий фактор для певних спільнот наразі стає не тільки 

частиною економіки, утворююче прикладне поле досліджень – економіку культури 

в системі економічних наук, проте розглядається як стимул диверсифікації 

економічних, політичних та соціальних сфер. Як зазначає В.Панченко: «У 

сучасному світі набагато серйозніше значення надається економічному і 

соціальному началам, …і культура покликана зробити свій внесок і в економічний, і 

в соціальний розвиток країни, причому діапазон напрямків цих дій дуже 

широкий…Якщо говорити в найзагальнішому сенсі, культура повинна сприяти 

заохоченню міжнародної конкурентоспроможності своєї країни – це економічний 

аспект її служіння суспільству» [75;с.281]. Проте, для того щоб сфера культурного 

вирробництва дійсно функціонувала в якості ефективного інструменту досягення 

економічного та соціального розвитку країни, необхідно переосмислення розуміння 

культури як такої, що цим інструментом може бути. Таке переосмислення є 

важливим елементом європейської гуманітарної політики. Фактично, в світовому 

форматі культура розуміється ефективним політичним інструментом, за допомогою 

якого можна досягти стійкого розвитку країни, регіону, міста в трьох означеннях: 

економічному, соціальному та культурному. 

Треба сказати, що  в цілому, гуманітарна політика європейських країн, що 

входять до складу Європейського Союзу, здійснюється в межах тих цінностей, які 

закріплено в Конвенціях та Резолюціях ЮНЕСКО, а також – ООН. Така політика є 

результатом реалізації раніше ствердженої концепції сталого людського розвитку, 

яка проголошує культуру двигуном людського прогресу. Як вже зазначалося, така 

концепція офіційно має відображення в Докладі ООН з питань щодо сталого 

людського розвитку від 1990 року [186].  
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Загалом, діяльність Міжнародної Організації ЮНЕСКО в останнє 

тридцятиріччя в питанні «культура як фактор стійкого людського розвитку» можна 

прослідкувати з огляду на такі події та видані документи: 

1) 1982р. (м.Мехіко) – Світова конференція по культурним політикам. 

Досягнення: розширення розуміння поняття «культури» як сукупності 

визначених матеріальних, духовних, інтелектуальних та емоційних особливостей 

суспільства чи окремих соціальних груп; відхід від вузького означення культури, 

яке включало лише мистецтво, літературу, системи вірувань та традицій, а також 

цінностей; 

2) 1988р. – ЮНЕСКО ініціює проведення Світової Декади з культурного 

розвитку, мета якої включення культури до міжнародних та національних програм 

стратегічного розвитку; 

3) 1996р. – Доклад ЮНЕСКО «Our Creative Diversity», який пропонував 

простір для взаємної координації країн в культурній галузі, створюючи тим самим 

можливість зміни другорядної ролі культури на основну в стратегіях їх розвитку. 

Було підкреслено, що суть людського розвитку полягає не лише в доступності 

товарів та послуг, а в наданні можливостей кожному будь де жити повноцінним 

життям; 

4) 1998р. (м.Стокгольм) – Міжурядова конференція по культурним 

політикам щодо розвитку, де обговорюється питання культурного співробітництва, 

включаючи національні політичні ініціативи в координації з громадянським 

суспільством; 

5) 1999р. (Флоренція) – ЮНЕСКО та Світовий Банк ініціюють проведення 

конференції «Культура рахує: фінансування та економіка культури в контексті 

сталого розвитку», внаслідок якого культурні ресурси визнано такими, що сприяють 

економічному добробуту та стійкому розвитку; 

6) 2001р. – Конвенція ЮНЕСКО щодо культурного різноманіття; 

7) 2003р. – Конвенція ЮНЕСКО щодо збереження нематеріальної 

культурної спадщини; 
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8) 2004р. – Доклад ООН щодо людського розвитку в контексті культурної 

свободи в сучасному різноманітному світі підкреслює думку про те, що бідність 

часто пов’язана із обмеженим доступом до отримання знань; 

9) 2005р. – Конвенція ЮНЕСКО щодо охорони та заохочення культурного 

різноманіття, яка розглядає культуру як одну із рушійних сил сталого розвитку 

суспільства та створює правові основи та механізми для динамічного розвитку 

культурних секторів; 

10) 2010р. – вперше з’являється Резолюція Генеральної Асамблеї ООН щодо 

ролі культури для сталого розвитку (Res.65/166); 

11) 2011р. - Резолюція Генеральної Асамблеї ООН (Res.66/208) щодо 

культури та розвитку підтвердила, що культура є запорукою соціальної інтеграції та 

сприяє викоріненню бідності, а також – забезпечує економічне зростання; 

12) 25-27 вересня 2015р. – на 70 сесії ООН сферу культури було внесено до 

переліку Цілей Сталого Розвитку 2015-2030 (The 2030 Agenda for Sustainable 

Development), проголошуючи, що культура є чинником, без якого не може бути 

людського розвитку взагалі. 

 Імплементація визначених цінностей є надважливою на рівні держав та 

регіонів з огляду на інвестування в розвиток «креативної економіки» (у 

Великобританії) або економіки знань та інновацій (в країнах ЄС) в якості певного 

політичного проекту реалізації культурного виробництва. Такий проект можливий в 

умовах переорієнтування економік ряду розвинутих країн, зокрема – США, Японії, 

Великобританії та країн ЄС, з матеріально – просторової, що є сировинно-залежною, 

на культурно – інформаційну, що конструює параметри певного простору, 

включаючи й ресурси шляхом генерування творчих ідей та щільної комунікації на 

основі новітніх медіа технологій. При цьому, «створений простір» функціонує як 

одинця інформації в культурному полі, що трансформується в сфері економіки в 

матеріальний або нематеріальний продукт, чия економічна цінність детермінована 

культурною; а – в політичному та соціальному полі – набуває значення образу або 

іміджу, який закріпиться за конкретною територією. Відповідно, певний регіон або 

ж місто фактично в поєднанні з тими креативним та культурними індустріями, що 
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зосереджуються в ньому, постійно продукує культурні та інноваційні продукти, які 

створено в результаті креативної діяльності. Такі сучасні просторові локації в 

глобальному вимірі здатні утворювати стійкий запас культурних цінностей (в 

означенні Д.Тросбі), та відтворюти їх же в певних категоріях аутентичних товарів, 

що продукуються тільки в межах цієї території.  

Дійсно, безліч європейських і американських міст, які інвестують в розвиток 

культурних та креативних індустрій, прийнято називати креативними містами. 

Концепція «креативного міста» обговорюється в наукових колах лише з середини 

90-х завдяки діяльності практика британця Ч.Лендрі. Ще в 1978 р. Ч.Лендрі 

організував організацію «Comedia», намагаючись зрозуміти яким чином суспільні 

трансформації постіндустріальної формації створюють передмови для виникнення 

моделі креативної економіки, а також - відповісти на питання про роль міста 

внаслідок таких ось перетворень. Більш того, практична діяльність Ч.Лендрі по 

перетворенню міст, яка включає міське планування і безпосередньо менеджмент, 

свідчить про те, що місто, як центр концентрації культурних та креативних 

індустрій, є по суті прибутковим «підприємством» [60]. При цьому, такі індустрії - 

це рушійна сила економічного розвитку міста і джерело примноження добробуту її 

громадян. 

Таким чином, культурна складова у виробництві сучасного міста, яке 

прийнято називати «креативним», повинна розглядатися в якості необхідної 

складової отримання економічного прибутку й, відповідно, наповнення міського 

бюджету. Йдеться про те, що в умовах нової моделі економічного розвитку, де 

економіка та культура утворюють єдину сферу виробництва, визначаючи 

специфікацію конкретного регіону, місту необхідно мати чітку стратегію 

культурного розвитку. Відмінною рисою сучасної політики повинна бути орієнтація 

саме на культурне виробництво, так як культура продукує суспільні та спільне 

благо, забезпечуючи відтворення демократичних цінностей в суспільстві. 

«Креативне» місто є формою культурного виробництва, чия роль в політичному 

полі зростає в умовах функціонування міжнародних союзів, зокрема - 

Європейського Союзу [90;с.74-75]. 
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Як бачимо, сучасні міста в країнах з розвинутою економікою є важливим 

центром відтворення та трансляції принципів й цінностей як міжнародної 

культурної політики, так і національної. В цьому сенсі місто – це просторова 

локація, де відбувається узгодження та координація дій з приводу реалізації тих чи 

інших культурних проектів різного значення та масштабу. Виходячи з означених 

вище документів та подій в міжнародному гуманітарному просторі, які 

позиціонують культуру в якості фактору сталого людського розвитку, розуміємо, що 

розвиток регіонів/міст є ключовим положенням в умовах об’єднання країн в рамках 

Європейського Союзу. В свою чергу, сталий регіональний розвиток слід розглядати 

як ствердження політики єдності (cohesion policy) країн – членів ЄС. А також 

говоримо про творення єдиного європейського культурного простору, де 

надважливим є принцип поваги до культурного різноманіття. 

Історично регіональна політика країн ЄС була направлена на те, щоб 

виправити ситуацію нерівномірного економічного розвитку регіонів країн – членів 

ЄС. В 1975р. було утворено Європейський регіональний фонд розвитку, чия 

діяльність в якості конкретної інституції пов'язана з розширенням Європейського 

Союзу з шести до дев'яти країн. На початку європейська регіональна політика не 

передбачала культурних цілей та дій стосовно єдності європейських громадян в 

межах творення європейської спільноти. Насамперед, говоримо про політику 

об'єднання територій на основі фінансових інвестицій та побудови транспортних 

комунікацій.  

Загалом, економічне зростання країн – членів ЄС є найголовнішим 

пріоритетом ведення політики ще з часів підписання найпершого Паризького 

договору в квітні 1951р., метою якого було утворення спільного ринку вугілля та 

сталі. Римський договір 1957р. вже передбачав створення Європейської Економічної 

Спільноти (ЄЕС) [228], що в подальшому буде означати поступове формування 

єдиного економічного ринкового простору, впровадження та функціонування якого 

стає реальністю з січня 1993р. внаслідок підписання Єдиного Європейського Акту 

про утворення такого простору в 1986р. Тому, зрозуміло, що наразі будь-які 
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культурні дії в політичному полі ЄС мають бути економічно обґрунтованими: 

фінансування надається під конкретний культурний проект. 

В 1973р. відбулося перше розширення ЄЕС: Данія, Ірландія та Великобританія 

приєдналися до країн – підписантів Паризького та Римського договорів, а саме – 

Італії, Франції, ФРН, Люксембургу, Бельгії та Нідерландів. Відповідно, постала 

необхідність перегляду регіональної політики ЄЕС. Така політика, як вже 

зазначалось, не мала на меті визначених культурних цілей та дій. Проте, в тому ж 

році дев'ять країн проголошують Декларацію європейської ідентичності (Declaration 

on the European identity) [155], згідно якої намагатимуться побудувати єдину Європу, 

минаючи різні історичні перипетії, та згідно принципу поваги до особливостей 

національних культур. Фактично, мова йде про перші кроки в створенні спільного 

культурного простору, громадяни якого не дивлячись на культурне різноманіття все 

ж поділяють певні спільні цінності.  

Пізніше в 1975р. на Конференції Голів урядів країн – членів ЕЄС прем'єр 

міністр Бельгії Л.Тіндеман виступить з докладом, де говоритиме про те, що собою 

являє Європейська Спільнота та які цінності поділяють країни – підписанти [235]. 

Доклад Л.Тіндемана є базисом для провадження європейської політики в сфері 

культури, освіти, комунікацій та медіа. Адже, політик наголошує, що ЄЕС не є суто 

технократичним простором. Це спільнота громадян, які поділяють демократичні 

цінності захисту прав та свобод. Отже, діяльність ЄЕС має стверджуватись не тільки 

в економічній, але й в інших сферах. Проте Л.Тіндеман ще не говорить про галузь 

культури. 

Як зауважує британський дослідник К.Шор подальшому ствердженню 

політики «європейської ідентичності» та створенню спільного культурного 

простору сприятиме імплементація виборної процедури до Європейського 

Парламенту, перші вибори до якого відбудуться в 1979р. [219]. Таким чином, 

звичайні громадяни стають частиною політичного поля в рамках ЄЕС. Розробка та 

дослідження концептів «європейська ідентичність», «європейське громадянство» 

стають актуальними з огляду на конкретні політичні трансформації. Ідеї Докладу 

Л.Тіндемана утворюють підґрунтя до провадження соціальної кампанії «Люди 
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Європи» (People's Europe) [134] та появи відповідного дорадчого та 

консультаційного Комітету в 1984р. з метою глибшої культурної взаємодії шляхом 

промоції європейської ідентичності та формування образу – іміджу Європейської 

Спільноти як єдиного соціокультурного простору. В 1985р. новостворений Комітет 

«Люди Європи» на чолі з П.Адоніно проголошує два Доклади в Раді Європи щодо 

здійснення конкретних кроків в означеному напрямку. Перш за все, мова йшла про 

необхідність запровадження вільного пересування європейських громадян на 

теренах ЄЕС, визнання дипломів університетами та взаємодії цих інституцій в 

питанні обміну та стажування, а також пропозиції щодо затвердження спільної 

символіки для країн – учасниць європейської спільноти: прапору, гербу та гімну. 

Окрім цього, вводилися спільні зображення на поштових марках [134]. 

Стосовно культури другий Доклад П.Адоніно від червня 1985р. відзначає, що 

країни – учасниці ЄЕС постійно ведуть перемовини в цьому напрямку та готуються 

до реалізації спільної програми «Європейська культурна столиця», старт якої 

відбувся в Афінах того ж року. До того ж, п.п.3.3. пункту 3 «Культура й 

комунікація» Докладу [134] рекомендує Раді Європи зосередити свою увагу на 

таких чотирьох секторах культури: телебачення або аудіовізуальний простір 

(підґрунтя до створення спільної сітки ефірного мовлення та ініціатива святкування 

1988р. як столітнього ювілею з часів початку кіновиробництва «European Film and 

Television Year»); академічна, освітня та наукові сфери (необхідність промоції 

європейських наукових досягнень, а також створення незалежної інституції 

Академії науки, технології та мистецтва, яка б провадила нагородження видатних 

науковців, вчених  та митців); ЄвроЛотерея (в якості проекту, за допомогою якого 

«Європа оживе для європейців»); музеї та культурні події (забезпечення вільного 

доступу для європейських громадян до музеїв та установ, що провадять культурні 

проекти).  

Як бачимо, утворений Комітет на чолі з П.Адоніно в якості дорадчого та 

консультаційного органу, фактично своїми пропозиціями щодо реалізації спільного 

європейського культурного простору стверджує принципи політики єдності, які 

раніше були складовою суто регіональної політики ЄЕС. Культура починає 
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розглядатися в якості інструменту для формування європейської ідентичності, 

відображаючи певний символічний вимір, де культурні дії ще не пов'язані з 

економічними прибутками. Одначе, у 80х політики ще не говорять про культурну 

політику як таку. Це лише реалізація конкретних проектів, зокрема – міжурядовий 

проект «European City of Culture» або «Європейське культурне місто», що 

розпочався в 1985р. в Афінах. Міністр культури Греції – країни, що у 1981р. 

приєдналася до ЄЕС, в своїй промові в Афінах зауважила, що настав час довести те, 

що культура, креативність та мистецтво є не менш важливими аніж економіка, 

технології та комерція [159]. Варто зауважити, що до 1999р. цей проект був 

виключно міжурядовою ініціативою міністрів культури, а в означеному вище році 

ЄС визнає проект «Європейська культурна столиця» в якості офіційного заходу 

[156].  

Згідно першої Резолюції (Resolution 85/C153/O2) про запровадження 

щорічного культурного заходу «Європейське культурне місто», яку міністри 

культури ЄЕС погодили на зустрічі з Радою Європи в червні 1985р., метою проекту 

було намагання допомогти європейським громадянам стати ближче один до одного, 

враховуючи багатогранність культурного виміру на теренах Європи [209]. Цей захід 

повинен відкрити для європейської публіки культурні особливості міста, регіону чи 

країни. Процедура номінації полягала в тому, що кожного року країна – підписант 

ЄЕС в алфавітному порядку обирала місто – номінанта, яке мало організовувати цей 

захід. 

В травні 1990р. міністри культури ЄЕС погодили ще одну ініціативу: 

проведення спеціальної культурної події «Європейський культурний місяць» 

(Resolution 90/C 162/01) [147]. Цей захід міг проводитися в країнах, що ще не 

долучились до ЄЕС. Така політика була пов'язана, насамперед, з процесом розпаду 

Радянського Союзу.  

На початку свого існування проект «Європейське культурне місто» в Афінах 

сконцентрувався на історико-культурній спадщині [159]. Однак, подальше 

проведення року культурної столиці в тому чи іншому європейському місті 

показало, що за допомогою такого проекту місто не тільки отримує можливість 
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власної промоції як культурного центру за допомогою численних культурних 

заходів, проте – й має ряд інших позитивних ефектів. Наприклад, свого часу 

м.Глазго (до 1990р.) вважалося депресивним містом, що занепадало, з високим 

рівнем безробіття, однак після того як місту надали право бути Європейською 

культурною столицею – те поступово перетворилося на туристичну дестинацію. 

Окрім цього, є приклад міста Антверпен, де на місцевих виборах 1990р. 25% голосів 

отримує кандидат, що провадить у життя расистські погляди, на кшталт «Наше 

місто тільки для наших людей». В 1993р. це місто отримує право бути європейською 

культурною столицею й організатори, створивши незалежну від уряду інституцію, 

найперше мали на меті перетворити це місто з суто провінційного з закритою 

політикою на відкрите інтернаціональне середовище за допомогою об'єднуючої 

сили мистецтва. Окрім цього, варто говорити про те, що підготовка до проведення 

самих культурних заходів в рамках здійснення проекту «Європейське культурне 

місто» означала процес налагодження тісних горизонтальних зв'язків між урядовими 

установами та різноманітними культурними інституціями, з'єднуючи периферію і 

центр. Таким чином, місто ставало простором, де здійснювалося інтенсивне 

культурне виробництво, використовуючи наявні культурні активи та продукуючі 

нові форми таких активів - у вигляді конкретних культурних заходів, що створюють 

спільне благо [159].  

В 1999р. згідно Рішення Європейського Парламенту та за погодженням з 

Радою ЄС проведення культурного заходу «Європейське культурне місто» було 

імплементовано на законодавчому рівні (Decision 1419/1999/EC) [156]. Стаючи 

спільним проектом країн – учасниць ЄС, подію перейменовано на «Європейська 

культурна столиця». В обґрунтуванні прийнятого Рішення зазначається, що міське 

життя завжди відігравало важливу роль в зростанні європейських культур. Згідно 

ст.1 метою культурного заходу є висвітлення багатства та різноманітності 

Європейських культур та особливостей, які вони поділяють, й до того ж сприяння 

більш тіснішому знайомству між Європейськими громадянами [156]. Місто – 

номінант має розробити культурний проект з Європейським аспектом, виходячи з 

принципів культурної взаємодії, а також – у відповідності до цілей, які визначає ст. 
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151 Маастрихстського договору про утворення ЄС від 1992р. [156;ст3.]. В 

презентації проекту повинно бути чітко визначено чого прагне таке місто: 

1. висвітлити мистецькі рухи та стилі, які поділяють європейці, що можуть їх 

надихати чи для яких ті мають важливе значення; 

2. сприяти проведенню заходів, які залучають до участі культурних активістів 

з інших міст країн ЄС та продовжують ту культурну співпрацю, що вже 

була розпочата, а також – прискорюють їх рух в межах ЄС; 

3. підтримка та розвиток творчої праці, яка є необхідним елементом будь-якої 

культурної політики; 

4. підтримувати налагодження зв'язків між громадянами ЄС та якомога 

ширше розповсюдження різноманітних заходів шляхом використання усіх 

форм мультимедіа; 

5. сприяти діалогу Європейських культур та інших культур в дусі готовності 

бути відкритим іншому та розуміти інших, що є фундаментальними 

культурними цінностями; 

6. розробка історичного надбання, міської архітектури та рівня якості життя в 

місті. 

Як бачимо, ще у 80х рр. ХХ ст. європейське місто стає фундаментом, на якому 

вибудовується модель сучасної політики єдності на теренах тоді ще ЄЕС, 

перестаючи бути орієнтованою тільки на економічний союз певних територій - 

регіонів. Таким чином, регіональна політика починає розглядати культуру в якості 

інструменту, за допомогою якого можна досягти значно ширших цілей, в тому числі 

й – економічних.  

Якщо поглянути на Римський договір (1957) [228], то стає зрозумілим, що так 

звана «common policy» або спільна політика країн – учасниць ЄС базується на 

зближенні економік цих країн, насамперед, в аграрному та транспортному секторі з 

метою збільшення кількості робочих місць та, відповідно, покращення рівня життя. 

Говориться про утворення Європейського Соціального Фонду для досягнення 

поставленої мети. Безумовно, мова йде про провадження конкретної соціальної 

політики, яку регламентує Глава 3 цього Договору. Відповідно, розвиток 
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транспортних мереж інтенсифікує не тільки потік соціального капіталу, але й – 

культурного: відбувається культурна та соціальна взаємодія (незалежно від її 

фактичної регламентації в політичному вимірі).  

Однак, Римський Договір ще не містить положень щодо регіональної 

політики. В 1968р. в рамках Європейської Комісії як інституції було запроваджено 

адміністрування регіональної політики на чолі зі спеціальним Генеральним 

директоратом, який звітує Генеральному Комісару ЄС про стан справ в означеній 

сфері діяльності. Утворена адміністрація має на меті рівномірне економічне та 

соціальне процвітання регіонів. Створення в 1975р. Європейського Регіонального 

Фонду Розвитку (ЄРФР) в якості фінансово-інвестиційної інституції все ще не має 

під собою правової основи [164]. Тільки в 1986р. Єдиним Європейським Актом ст. 

130с регламентовано, що ЄРФР має сприяти виправленню дисбалансу між 

регіонами шляхом здійснення діяльності щодо розвитку та структурної перебудови 

регіонів, чий розвиток не є достатнім, та за умов реконструкції індустріальних 

регіонів, що занепадають [218]. Наразі ЄРФР є одним із фондів, який провадить 

інвестиції в регіони ЄС, стверджуючи політику єдності (cohesion policy) або 

регіональну політику на практиці.  

Політика єдності або cohesion policy є фундаментом інвестиційної політики 

ЄС, яка з часів підписання Римського Договору здійснюється в економічній та 

соціальній сфері, сприяючи міському та регіональному розвитку. Мова йде про 

творення робочих місць, економічне зростання, розвиток малого та середнього 

бізнесу, сталий розвиток та покращення рівня життя європейців. Окрім цього, з 

підписанням Маастрихстського Договору про утворення ЄС (1992) [229] було 

утворено Фонд Єдності (Cohesion Fund) [148,163], який сприятиме розбудові 

транспортних сполучень та відповідної інфраструктури. До того ж, територіальна 

взаємодія між регіонами та країнами ЄС в рамках діяльності ЄРФР має розумітися з 

точки зору спеціальної програми територіальної взаємодії ІНТЕРЕГ (European 

Territorial Cooperation (ETC)), метою якої є спільні дії та обмін між національними, 

регіональними та локальними акторами країн – учасниць з метою забезпечення 

гармонічного економічного, соціального та територіального розвитку ЄС в цілому. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
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Нині, ЄРФР інвестує в регіони та міста, концентруючи увагу на таких складових: 

інновації та дослідження, розвиток цифрових технологій та комунікацій, підтримка 

малого та середнього бізнесу, підтримка екології та збереження навколишнього 

середовища [164].  

Отже, як стало зрозуміло в ході дослідження, тривалий час культура як засіб 

досягнення цілей, які ставить перед собою європейська політика єдності, не є 

реалізованою в політичному полі в якості складової регіональної політики. 

Говоримо, що протягом 70х – 80х рр. ХХ ст. відбувається формування європейської 

політики в її транснаціональному культурному означенні як Спільноти на 

політичній карті світу. В міський та регіональний розвиток інвестує ЄРФР, 

Соціальний Фонд та Фонд Єдності. Правову основу культурної політики 

імплементовано Маастрихстським Договором про утворення ЄС. Ст.128 цього 

Договору стверджує, що країни ЄС сприятимуть процвітанню культур країн – 

учасниць, поважаючи їх національні та регіональні особливості, й при цьому – 

стверджуючи спільне культурне надбання [229]. ЄС підтримує та заохочує 

взаємодію між кранами – учасницями, маючи на меті впровадження наступних дій: 

забезпечення та поширення знань стосовно культури й історії Європейських 

громадян; збереження та охорона культурної спадщини Європейського значення; 

некомерційні культурні обміни; мистецька та літературна творчість, включаючи 

аудіовізуальний сектор. Аналізуючи відповідні положення Договору, розуміємо, що 

вихідним положенням європейської культурної політики є повага до національних 

культурних особливостей країн, що утворюють ЄС. Згідно останнього 

Лісабонського Договору від 2007р. ЄС здійснює підтримку дій урядів країн – 

учасниць, зокрема, і в питанні культури, визначаючи таке положення в якості 

принципу провадження політики ЄС [231;ст.6].  

Як бачимо, Міжнародні договори про функціонування ЄЕС, а потім – і ЄС не 

визначають сферу культури в економічному вимірі, позиціонуючи культуру в її 

символічному означенні. Проте, важливим є положення про культурну взаємодію 

між країнами – учасницями, що говорить про формування певного вектору 

культурної політики. До того часу як проект «Європейська культурна столиця» не 
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було імплементовано в якості європейської спільної дії фактично така культурна 

політика, яку визначав Маастрихстський Договір, не мала конкретної просторової 

детермінації. В 90х рр. ХХ ст. ЄС запровадило ряд програм щодо сприяння розвитку 

культури: Kaleidoskope (видовищні мистецтва, візуальні та прикладні), Ariane 

(програма по підтримці книг та читання) та Raphael (збереження культурної 

спадщини). Ці програми містять у собі лише декілька тез стосовно того, що 

культура може здійснювати вплив на зростання економічних прибутків. 

Зовсім інакше розуміння культури випливає з аргументації до програми 

Culture 2000 [157]. В обґрунтуванні Рішення Європейського Парламенту та Ради 

Європи щодо запуску такої Програми стверджується, що культура є важливим 

економічним та соціальним фактором в питанні соціальної інтеграції та 

громадянства. Тому, культура відіграє значну роль перед викликами, що постають 

перед Спільнотою в ХХІ ст., - глобалізацією, інформаційним суспільством, 

соціальною єдністю та створенням робочих місць. Cт.1, де говориться про цілі 

програми, визначає, що однією із цілей країн – учасниць є ствердження розгляду 

культури в якості економічного фактору. Програма орієнтована на провадження 

міжкультурного діалогу та міжкультурної взаємодії, а також покликана сприяти 

мобільності культурних продуктів та митців (Culture 2007 – 2013) [157]. Проте, 

економічний прибуток від діяльності культурних індустрій ще не є головною метою 

політики ЄС.  

Кардинальні зміни в європейській культурній політиці відображені в Програмі 

«Креативна Європа» або Creative Europe (2014-2020), якій передує прийняття 

Резолюції Ради Європи про Європейську програму співпраці в сфері культури 

(European agenda for culture) в 2007р. (Resolution 2007/C 287/01) [210]. Європейська 

Агенда має за мету координацію дій країн ЄС в означеній галузі задля сприяння 

узгодженості й прозорості в діях, і, в той же час, зміцнення всеохоплюючої позиції 

культури [210;ст.1]. Стратегічними цілями Агенди є, по-перше, забезпечення 

культурного різноманіття та міжкультурного діалогу; по-друге, промоція культури 

як каталізатора креативності у відповідності до розробок Лісабонської Стратегії з 

метою для збільшення робочих місць, підвищення рівня конкурентоздатності та 
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інновацій; по-третє, розгляд культури в якості важливого елемента побудови 

інтернаціональних зв'язків. Спираючись головним чином на твердження цієї 

Агенди, а також – на результати тих Програм в сфері культури, що вже відбулись в 

ЄС, Європейський Парламент та Рада Європи провадять у життя програму 

«Креативна Європа» (Regulation (EU) No 1295/2013) [208]. Ця Програма створена 

для підтримки культурного та креативного секторів, які визначено такими, що 

мають в основі культурні та/або мистецькі цінності та інші креативні прояви, котрі 

орієнтовані на ринок або не орієнтовані. Такі види діяльності включають розробку, 

створення, виробництво, розповсюдження та збереження товарів та послуг, що 

містять у собі культурну, мистецьку або інші креативні цінності, як то: менеджмент 

та навчання. Культурні та креативні сектори – це бібліотеки, архіви, музеї, 

архітектура, народні промисли, аудіовізуальний сектор (кіно, ТВ, відеоігри, 

мультимедіа), матеріальне та нематеріальне культурне надбання, дизайн, фестивалі, 

музика, література, видовищні мистецтва, видавництво, радіо та візуальні мистецтва 

[208,52].  

Одним із стратегічних завдань Програми є зміцнення конкурентоздатності 

Європейських культурних та креативних секторів для того, щоб забезпечувати 

смарт або кмітливе, стале та всеосяжне економічне і соціальне зростання. 

Принагідно зауважити, що таке завдання поставлене у відповідності до 

Європейської Стратегії розвитку до 2020 (Europe Strategy 2020), яка вважає знання 

та інновації запорукою гармонійного розвитку економіки [160]. Наразі, європейська 

гуманітарна політика здійснюється згідно цієї Стратегії, що була прийнята у 2010р. 

Ст.5 Положення про Програму чітко визначає, що Програма сприятиме досягненню 

тих основоположних цілей, які ставить Стратегія розвитку [208].  

Отже, новітня модель економіки країн ЄС розглядає культурне виробництво 

креативних та культурних індустрій (секторів) не тільки в символічному вимірі як 

фактор формування європейської ідентичності та інституту європейського 

громадянства, але й в якості джерела економічного зростання в умовах здійснення 

економіки знань (knowledge – based economy). Прийняті документи ЄС в сфері 

гуманітарної політики засвідчують, що інтенсифікація культурного виробництва не 
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тільки призводить до коммодифікації в сфері культури, проте є каталізатором 

креативності та інновацій. Окрім того, продукти виробництва культурних і 

креативних індустрій ініціюють перетворення в різних суспільних вимірах. 

Наприклад, за допомогою креативних ідей спостерігаємо як змінюється вигляд міста 

та його позиціонування. Можемо говорити про міський арт-брендинг.  

Нині, європейська культурна політика  функціонує за допомогою наступних 

документів та програм: 1) Європейська програма співпраці в сфері культури 

(European agenda for culture) від 2007р.; 2) Програма Креативної Європи – The 

Creative Europe Programme (2014 – 2020); 3) Робочі плани щодо пріоритетних 

направлень в галузі культури по роках. Ефективність європейської практики полягає 

в тому, що вище наведені документи ні в якому разі не суперечать один одному, а 

навпаки - доповнюють, утворюючи цілісну стратегію розвитку культури та 

креативного сектору для країн членів ЄС. Отже, бачимо цілісність та системний 

підхід в означенні культури як важливого фактору розвитку суспільства на будь-

якому рівні: практичному чи то теоретичному. 

Досліджуючи культурну політику та регіональний розвиток в ЄС, приходимо 

до висновку, що наразі Спільнота готується до реалізації Європейської Міської 

Агенди [238]. Перш за все, приклад культурного заходу «Європейська культурна 

столиця» засвідчив як саме культура може виступати ресурсом перевтілення міста в 

соціокультурному та економічному вимірі. Зауважимо, що в Стратегії розвитку 

Європи 2020 немає конкретного положення, де б говорилося про необхідність 

розвитку сфери культури, продукти індустрій якої містять та генерують творчі ідеї. 

Одначе, Документ Європейської Комісії – так званий Green Paper того ж 2010р. 

зазначає, що креативні та культурні індустрії створюють робочі місця, - є 

інвестицією в становлення смарт-суспільства та виступають ресурсом відновлення 

та перетворення міст. До того ж, в означеному Документі з'являється теза щодо 

культурного підприємництва [179]. Окрім цього, в 2013р. Європейський Парламент 

прийняв Резолюцію щодо культурних та креативних індустрій як джерела створення 

робочих місць, а також ефективного інструменту відновлення регіональних 

економік [162].  
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Сталий міський розвиток та взаємодія між містами забезпечується 

інструментами регіональної політики ЄС, адже Спільнота згідно Міжнародних 

Договорів немає компетенцій щодо провадження міської політики. При цьому, 72% 

європейців проживають саме в містах. Прийнятий в травні 2016р. Амстердамський 

Пакт щодо міського розвитку зазначає, що європейське місто є тим простором, за 

допомогою якого ЄС найперше досягає тих цілей, які стверджує Стратегія розвитку 

[238]. Окрім цього, європейські інституції працюють над тим, щоб культурні та 

креативні індустрії були включені до програм локального та регіонального 

розвитку, що вже зробили більш як 170 регіонів ЄС. Робочі плани щодо 

пріоритетного розвитку культури аргументують, що креативність, якою оперують 

сучасні культурні та креативні індустрії, будучи основою економіки знань та 

інновацій (згідно документів ЄС), ініціює провадження інакшого способу 

виробництва та споживання.  

З огляду на те, що ЄС в якості об'єднання має ряд сфер, в яких Спільнота 

провадить лише підтримку, зокрема – й культурна, політика в такому випадку 

будується за принципом субсидіарності: коли європейська політика не може 

підміняти національну. Тому, креативні та культурні індустрії отримують свій 

розвиток в рамках визначеної Програми, а також – регіональних програм, які 

фінансує ЄРФР.  

Фактично, згідно проведеного аналізу Документів ЄС в правовому та 

політичному полі ЄС не вживають поняття «креативна економіка»; оперують 

поняттям «економіка знань та інновацій», в рамках чого обґрунтовують необхідність 

провадження політики креативних і культурних  індустрій. Таку політику можливо 

здійснювати безпосередньо в межах певних регіонів країн – учасниць ЄС. Культурні 

і креативні індустрії розглядаються джерелом створення робочих місць, 

інструментом політики соціального та культурного єднання.  
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3.2. «КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА» ЯК СУЧАСНИЙ ПРОЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ 

КУЛЬТУРНОГО ВИРОБНИЦТВА (ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЕКТУ В УКРАЇНІ) 

Обґрунтування культурної економіки, як сутності функціонування 

інформаційного суспільства в цілому відповідно до культурфілософських 

теоретичних концепцій економіки культури і побудова культурно-креативної 

інфраструктури потребує підтримки в політичному вимірі. Згідно розробок 

П.Л.Сакко дослідження функціонування сфери культури як економчної реальності 

включає три складові аналізу: а) форма підтримки культурного виробництва; б) 

процеси індустріалізації та коммодифікації в сфері культури, завдяки яким культура 

перетворюється на галузь економіки; в)  культурний доступ та участь публіки у 

виробництві та споживанні культурних продуктів. Всі ці три складові: їх 

трансформація та інтенсифікація в різні проміжки суспільного розвитку ініціюють 

зміни у здійсненні гуманітарної політики.  

Сучасне політичне поле являє собою синтез економічних, культурних та 

соціальних пріоритетів, які втілюються в розвинутих країнах в якості проекту 

реалізації культурного виробництва - «креативної економіки». При цьому, сфери 

культури та науки вважаються локомотивами розвитку національних економік та 

фактором, що підвищує конкурентоздатність держав. Тоді як в Україні, яка 

нещодавно приєдналася до Програми ЄС «Культура та креативність» [52], культуру 

все ще розглядають в якості сфери ідеології, що потребує дотацій. Принцип 

української політики в сфері культури базується на наданні доступу громадянам до 

різноманітних культурних інституцій, інфраструктура яких ще залишилася з часів 

Радянського Союзу. Європейські ж принципи функціонування сфери культури 

апелюють до безпосередньої участі громадян в творенні «культури», що є стимулом 

активізації міського життя та відновлення міста або регіону. В Дорожній карті щодо 

розвитку культури в Україні, яку розробив нещодавно Гете-Інститут [177], 

зазначено, що «Співучасть - це поняття, яке впродовж лише кількох останніх 

десятиріч стало головним аспектом, базовою вимогою до культури й культурної 

політики» [30]. Наразі, розуміємо, що культурна співучасть є засадничим 
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принципом політики креативних індустрій в європейських країнах, зокрема – 

Великобританії. Спробуємо дослідити як сформувалася та що означає «політика 

креативних індустрій» у Великобританії. А також проаналізувати можливості 

впровадження такої політики в Україні. В умовах трансформацій в українському 

суспільстві та державі на шляху до євроінтеграції вивчення досвіду Великобританії 

щодо імплементації проекту «креативна економіка» є актуальним завданням.  

На теренах Європи культура стає політичним інструментом на тлі кризи 70-

80х рр. ХХ ст. Відповідно, відбувається перегляд культурних стратегій розвитку та 

розуміння в них «культури». Яскравим прикладом є політика уряду Великобританії, 

який ще за часів М.Тетчер розглядає культурну та мистецьку діяльність тією силою, 

яка здатна реанімувати міста та регіони, що занепадають внаслідок 

деіндустріалізації. Як зазначає дослідник Д.Хезмондалш політичний приклад 

Великобританії в сфері культури є надзвичайно важливим, адже до того на теренах 

Європи здійснюють лише так звану «демократичну політику» в цій сфері 

[119;с.193]. Суть «демократичної політики» полягала в тому, щоб субсидіювати не 

тільки «класичні» види мистецтв, але й діяльність інших культурних інституцій: 

кінотеатрів, музичних індустрії, які провадили виробництво сучасної на той час 

музики.  

Отже, протистояння «низької» та «високої» культури в якості «штампу», який 

досить довгий час відтворювався урядовцями через здійснення підтримки 

легітимованим формам культури, був переглянутим в 80х рр. ХХ ст. завдяки 

діяльності Ради Великого Лондона, яку було розпущено в 1986 р. за рішенням ще 

діючого уряду консерваторів. Проте уряд лейбористів Т.Блера, який проходить до 

влади в 90х рр. ХХ ст., активно провадитиме новітню гуманітарну політику, в основі 

якої інтенсивне виробництво культурних та креативних індустрій. Новітній 

політичний курс та реалізація проекту «креативної економіки» відбувається 

насамперед в умовах економічного занепаду регіональних міст, звідки було 

виведене промислове виробництво. Окрім цього, міста перестають бути 

привабливими для життя, тому більшість його населення намагається уникати 

центральних районів та переїжджає на околиці. При цьому, згідно вже проведеного 
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дослідження можемо зауважити, що все це відбувається в умовах численної 

кількості історико-культурних пам'яток та природних парків на території цієї країни. 

Це говорить про те, що досі культурний потенціал використовується обмежено, хоча 

й підтримується державною політикою.  

Модель «англійської креативності» як політичний вектор розвитку та 

економічного зростання Великобританії відображено в низці важливих документів, 

які було розроблено під егідою Департаменту культури, медіа та спорту: 

1) 1997 р. - «Create the future: A Strategy for Cultural Policy, Arts and the 

Creative Economy» – Документ «Створюємо майбутнє: Стратегія культурної 

політики, мистецтв та креативної економіки» є маніфестом реалізації політичного 

проекту «креативна економіка» урядом Т.Блера. Креативність розглядається в 

документі як ресурс до творення нового виду капіталу в сучасній Великобританії, 

який може бути рушійною силою економічного зростання та соціальних 

перетворень [153]. 

2) 1998 р. - «The Creative Industries Mapping Document» – перший 

офіційний документ в світовій політиці, який визначає перелік індустрій, які варто 

відносити до креативних індустрій: реклама, твори мистецтва та антикваріат, 

архітектура, ремесла, дизайн, мода, фільми, комп'ютерні та відео-ігри, музична 

індустрія, виконавчі мистецтва, видавництво, програмне забезпечення, ТВ та 

радіомовлення. Згідно цього документу креативні індустрії генерують 5% доходу 

від ВВП країни [223]. 

3) 2001 р. – виходить два основоположних документи: «The Creative 

Industries Mapping Document» [224] та «The Culture and Creativity. The Next Ten 

Years» [225]. Перший Документ переглядає види діяльності, які слід відносити до 

визначених раніше креативних індустрій й розширює їх. В Документі креативні 

індустрії розташовано в порядку зайнятості населення в них: програмне 

забезпечення та комп'ютерний сервіс, видавництво, музична індустрія, ТВ та 

радіомовлення, реклама, дизайн, виконавчі мистецтва, фільми та відео-індустрія, 

ринок антикваріату та арт-ринок, ремесла, архітектура, комп'ютерні та відео-ігри, 

мода [224]. Окрім цього, Документом визначено, що механізми зростання 
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креативних індустрій полягають в залученні до креативної діяльності молоді; 

розробці змін в шкільних програмах та програмах вищої школи, які були б націлені 

на виявлення й розвиток талантів та здібностей дітей і молоді; забезпечення 

фінансової підтримки в секторах креативних індустрій; підвищення рівня соціальної 

відповідальності громадян щодо захисту та дотримання інтелектуального права. В 

Документі підкреслюється важливість підтримки політики креативних індустрій, 

тому що сектори креативних індустрій сприяють відновленню регіональних 

економік та їх ревіталізації й джентрифікації та здатні бути продуктом на експорт. 

Розвиток та підтримка креативних індустрій відбувається в умовах налагодження 

партнерських зв'язків між креативними та культурними кластерами в регіонах й 

представниками муніципалітету, що може мати формат проведення Форумів. 

Проголошується та підкреслюється, що складовою ефективної діяльності 

креативних індустрій є інтернет-технології та запровадження систем електронного 

розрахунку. Було також створено мапу креативних та культурних кластерів 

Великобританії. 

Другий Документ «Культура та креативність. Наступні десять років» з 

передмовою Т.Блера є обґрунтуванням здійснення політики креативних індустрій. В 

передмові Т.Блера говорить про те, що креативність є основою будь якої культурної 

діяльності [225]. Поєднання креативності, культури та бізнесу ініціює ствердження 

креативної економіки. При цьому, Уряд не намагається пришвидшити розвиток 

креативних індустрій, проте створить механізми як підтримуватимуть їх розвиток. 

Для цього було зроблено наступні кроки: 1) сфера освіти – програма «креативне 

партнерство» - об'єднання освітніх та культурних інституцій з метою надати 

можливість дітям та молоді з депресивних регіонів розвинути свої таланти та 

здібності; 2) сфера мистецтва – програма «вивільнення довершеності» - підтримка 

кращих британських художників та надання визнаним культурним інституціям 

спрощеної схеми ведення та організації економічної діяльності 3) сфера культури – 

програма «вільний доступ» - забезпечення вільного доступу для кожного в 

національні галереї та музеї. З метою реалізації цих програм мають бути реалізовані 

наступні ініціативи: 1) для розвитку креативності у дітей школи мають 
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співпрацювати з різноманітними культурними організаціями та окремими 

культурними й мистецькими діячами; 2) забезпечення онлайн доступу до 

матеріального культурного надбання Великобританії; 3) підтримка талановитої 

молоді в питанні створення бізнесу в галузі креативних індустрій; 4) створення 

прозорих механізмів субсидіювання для кращих культурних та мистецьких 

організацій, спрощення звітності та зменшення бюрократичних процедур для таких 

організацій; 5) вільний доступ до національних галерей та музеїв; перегляд 

бібліотечних стандартів та політика доступу до книг в державних бібліотеках, 

створення міні бібліотек в сільських поштових офісах; 6) вільний доступ до 

Інтернету для кожного; 7) продовження використання Національної лотереї як 

інвестиційного ресурсу для культурної та креативної діяльності, широкий доступ 

для всіх громадян.  

4) 2006 р. – «Nurturing Creativity in Young People» [223] - політичний огляд 

урядовця П.Робертса «Заохочення молоді до креативності». В огляді П.Робертс 

зауважує, що Британія має створити таку систему освіти, яка заохочуватиме 

усесторонній розвиток загальних здібностей, які включає креативність: створення 

ідеї, робота в команді, проведення необхідних досліджень, критика, мобілізація себе 

і людей навколо для досягнення поставленої мети. Національний учбовий план має 

бути орієнтований на набуття учнями саме таких здібностей. Кваліфікація має більш 

прямо стосуватися набуття таких здібностей [223;с.22]. 

Означений нами політичний проект «креативна економіка», який запровадив у 

Великобританії уряд лейбористів під приводом Т.Блера, містить не тільки 

декларацію необхідності запровадження політики креативних та культурних 

індустрій, але й конкретні кроки та механізми реалізації такої політики за 

допомогою поєднання зусиль в сфері освіти, культури та мистецтв, а також 

технологій. При цьому, деякі сектори економічної діяльності, що продукують 

послуги та інновації разом з продуктами культурних та мистецьких інституцій 

утворюють єдиний сектор економіки – креативний. Політичний курс лейбористів 

визначає цей сектор економіки провідним для зростання національної економіки 

Великобританії. Особлива увага звернена на освітні інституції, зокрема – школи, 
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адже ті мають підготувати дітей змалечку продукувати «креативність», 

використовуючи власні таланти та здібності.  

В науково-теоретичному полі така політика знаходить своє відображення в 

роботах П.Бурдьє та його концепції культурного капіталу. Уряд Т.Блера інвестує в 

розвиток людського ресурсу, що має ряд ефектів, які, на нашу думку, слід віднести 

до чотирьох основних груп:  

1) економічні: відсутність залежності від сировинної виробничої бази; 

розвиток регіональних економік за допомогою формування культурних та 

креативних кластерів; залучення інвестиційного капіталу;  

2) соціально-культурні: відновлення регіонів та міст за допомогою креативної, 

культурної та інноваційної видів діяльності; вільний доступ громадян до культурних 

та мистецьких інституцій, які є виробниками національного культурного продукту; 

широкий доступ до Інтернет – контенту; розвиток мережі комунікації між 

муніципалітетами, Урядом та місцевими креативними кластерами та організаціями, 

які їх утворюють; покращення соціального клімату шляхом самореалізації громадян 

через надання їм можливості використовувати у щоденній праці власні творчі 

здібності; формування особистості, що усвідомлює свою приналежність до громади 

в культурному, соціальному та правовому аспектах; 

3) етико-правові: культивування свідомого ставлення громадян до 

інтелектуального та авторського права; забезпечення правового захисту для авторів 

символічної креативності (мовою Д.Хезмондалша);  

4) естетико-екологічні: збереження та відновлення природних ландшафтів та 

пейзажів як необхідної складової міського ландшафту. 

Як бачимо, лейбористський уряд Великобританії під керівництвом Т.Блера 

переглядає економічний курс розвитку країни, ініціюючи провадження політики 

креативних індустрій. Науковець з Великобританії Н.Гарнем, який займається 

дослідженням в сфері культурної політики, зауважує, що в перших розроблених 

лейбористами документах було вжито термін «культурні індустрії», а не «креативні 

індустрії». За твердженням вченого ребрендинг поняття та використання останнього 

в офіційних документах говорить про модифікацію політики Великобританії в 
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цілому [172]. Новий політичний курс Т.Блера означив поєднання політик в сфері 

культури, промисловості та економіці. При цьому, характерною особливості 

культурної політики в Великобританії є те, що в контексті цієї країни варто 

говорити про політику в сфері мистецтва та медіа.  

Згідно досліджень Н.Гарнема нова політика безумовно була пов'язана з 

попередніми напрацюваннями уряду консерваторів, які здійснювали дерегуляцію та 

лібералізацію сфер економіки, імплементуючи механізми вільного ринку. Одначе, у 

80х рр. ХХ ст. сфера мистецтва залишалася все такою ж фінансово залежною від 

механізмів субсидіювання державою. А філософія політики в цій сфері 

продовжувала базуватися на принципах вибіркової орієнтації на найталановитішого. 

Т.Блер запропонував нову концепцію: усі мають індивідуальні здібності та таланти, 

тому завданням уряду є запровадження таких механізмів, які б допомогли розкрити 

творчий потенціал кожного [172].  

У сфері медіа політика дерегуляції активно проводилася вже у 80х рр. ХХ ст. 

До сфери медіа входили радіомовлення, ефірне мовлення на телебаченні й радіо та 

телекомунікації. Науковець Д.Хезмондалш називає три причини, які пояснюють 

чому ці сфери досить довгий час знаходилися в рамках жорсткого регулювання 

державою [119;с.154]: 

1) розгляд телекомунікацій в якості об'єкта громадського користування: 

ліберально-демократичні держави після Другої світової війни намагаються 

забезпечити доступ усіх громадян до засобів поштового та телефонного зв'язку з 

метою економічного зростання та зміцнення національної ідентичності; 

2) розуміння ефірного мовлення як обмеженого національного ресурсу: в 

умовах аналогового мовлення держава виступала в ролі регулятора, який здійснював 

необхідні дії з забезпечення функціонування впорядкованого радіоеферу та 

телеефіру; 

3) усвідомлення ефірного мовлення як потужного інструменту впливу, й 

тому, такого, що потребує контролю: держава розглядає телебачення в якості 

політики громадського користування та служіння суспільству. 
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Одначе, Д.Хезмондалш зауважує, що в 70х – 80х рр. кожна з цих сфер отримує 

зовсім інші параметри функціонування внаслідок інтенсивного розвитку технологій. 

Наприклад, стає можлива передача сигналу телеефіру за допомогою кабельних 

пристроїв, потім – супутникових, а в 90х рр. мова йде про цифрові пристрої. Окрім 

цього, політика регулювання держави призвела до появи компаній – монополістів, 

які не давали змогу доступу невеликих приватних компаній до надання послуг 

розповсюдження сигналу. На додаток, в умовах забезпечення державою доступу 

громадянам до споживання продуктів ефірного мовлення – стала очевидною 

невелика кількість медіа продуктів, які продукував визначений канал суспільного 

мовлення.  

З огляду на вищеозначене виникла нагальна проблема забезпечення не тільки 

належного доступу громадян до деякого засобу передачі сигналу, але й насичення 

ефірного простору медіа контентом, виробниками якого були б декілька 

телеканалів. До того ж говоримо про те, що така державна політика була направлена 

на задоволення дозвіллєвих потреб споживачів (громадян). Тому, розширення медіа 

контенту було необхідною складовою культурної політики в сфері медіа.  

Варто додати, що завдяки розвитку культурних досліджень (cultural studies) в 

Британії вже в 60х рр. ХХ ст. відбувається переосмислення розуміння масової 

культури на політичному рівні. Політика в сфері масової культури є політикою в 

сфері медіа: преса, видавнича діяльність, радіомовлення, телебачення. За 

означенням Н.Гарнема саме в цей час відбувається трансформація концепції 

культурної політики як такої, що обумовлено усвідомленням політичними силами 

потенціалу масової культури. Медіа продукти слугували ефективним джерелом 

насичення вільного від роботи часу громадян – споживачів.  

Отже, у 80х рр. ХХ ст. уряд консерваторів стикається з необхідністю змін в 

сфері медіа, а саме – проведенні дерегуляції, яка, в свою чергу, буде означати появу 

приватних медіа корпорацій, що функціонуватимуть в умовах ринку. Безумовно, 

маркетизацію підтримують великі корпорації, які тиснуть на уряд та воліють 

інвестувати в медіа виробництво та розвиток комунікаційних технологій. Тому, в 

90х рр., коли до влади приходить уряд лейбористів, перетворення в сфері медіа вже 
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почали відбуватись. Політика денаціоналізації збиткових підприємств М.Тетчер так 

чи інакше вплинула на пошуки новітніх сфер економіки, які б ефективно 

створювали додаткову вартість. Механізм дерегуляції в сфері медіа створив умови 

для переосмислення цієї сфери в якості сектору економіки. Становлення медіа ринку 

супроводжується появою конкуруючих між собою підприємств: тих, що 

спеціалізуються на розробці технологій передачі інформаційного контенту та тих, 

що його продукують в радіо чи телеефірі, а пізніше – за допомогою мережі Інтернет. 

Швидка передача даних скорочує виробничі витрати. Тому, як зазначає Н.Гарнем, 

темою політичних дискусій 80х рр. ХХ ст. в Великобританії стає електронна 

передача інформації в двох означеннях: розробка електронних фінансових сервісів 

та розвиток глобальних телекомунікаційних систем [172]. При цьому, на 

політичному рівні досить швидко приходить усвідомлення потенціалу розвитку так 

званої «інформаційної економіки». Однак, в означенні політичних дискусій стало 

зрозуміло, що недостатньо забезпечувати швидке розповсюдження інформаційного 

контенту, для того, щоб національна економіка могла конкурувати в глобальному 

вимірі – потрібно провадити політику сприяння появі потужних виробників такого 

контенту. Насамперед, мова йде про розробку програмного забезпечення, й 

підтримку національного сектору ІТ технологій. Відповідно, виникла потреба в 

виокремленні нових компетенцій, якими б володіли працівники, задіяні в такому 

секторі. Такі компетенції потребуватимуть уміння використовувати власний 

творчий потенціал.  

Як бачимо, на початку 90х рр. ХХ ст. в політичному полі Великобританії 

рушіями економічного зростання вважатимуться ті індустрії, які здатні утворювати 

«нові» продукти або, іншими словами, провадити інноваційну діяльність. 

Виробництво ІТ сектору забезпечуватиме функціонування глобальних мереж 

передачі даних, їх збереження та обробку, а також – слугуватиме чинником 

розвитку для інших індустрій, які в сучасному світі здійснюють свою діяльність, 

використовуючи інформаційні технології або ж взагалі не можуть функціонувати 

без наявності пристроїв передачі та розповсюдження цифрового сигналу. В 

означенні британських політиків згідно Документів від 1998 та 2001 рр., які 
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впроваджують політику креативних індустрій, такими індустріями є видавництва, 

музична індустрія, ТБ та радіомовлення, фільми та відео-індустрія, архітектура, 

комп'ютерні та відео-ігри. Політика щодо цих індустрій сформувалася внаслідок 

усвідомлення потенціалу масової культури в політичному полі. Перш за все, 

говоримо про формування економічного сектору розваг та дозвілля, який 

функціонував завдяки вищеозначеним культурним індустріям. Необхідно сказати, 

що в 70х – 80х рр. до складу таких індустрій також умовно долучено індустрії в 

сфері дизайну, моди та реклами. Це так звані «сервісні індустрії», які створюють 

додаткову вартість для товарів масового вжитку. В кінцевому результаті такі товари 

міститимуть цінність – знаку та продукуватимуть певний образ чи ж спосіб життя 

або lifestyle. Як вже було проаналізовано в попередніх підрозділах, концепція 

культурної економіки в означенні С.Леша та Дж.Уррі набуває свого підґрунтя саме в 

цей період часу. Тобто, в політичному полі Великобританії поняття «культурних 

індустрій» знаходить свої витоки, насамперед, в політиці щодо медіа (ТБ та радіо), 

чиї продукти розглядаються як продукти масової культури.  

Документи 1998 та 2001 рр. також містять такі види діяльності як виконавчі 

мистецтва, художні мистецтва, антикваріат; ремесла, технологія створення яких 

передбачає працю майстра з різними металами, керамікою, склом, текстилем; а 

також – літературна діяльність, скульптура тощо. Особливістю цієї арт-індустрії та 

індустрії антикваріату є важливість історичної та аутентичної цінностей, які 

міститимуть продукти цих індустрій. Означення в політичному полі мистецтва як 

індустрії є намаганням нового уряду лейбористів підкреслити необхідність 

трансформації творчого потенціалу особистості в конкретний економічний 

прибуток. Необхідно сказати, що політика в сфері мистецтв за часів уряду 

консерваторів не зазнавала суттєвих змін та стосувалася вибіркового принципу 

субсидіювання «найкращих». Тоді як уряд лейбористів намагається модернізувати 

таку політику, заохочуючи реалізацію талантів через відкриття власного бізнесу. 

Субсидіювання в сфері мистецтв не відміняється, проте змінюється концепція 

надання державою фінансової підтримки. Акт надання такої підтримки митцю є 

інвестицією на майбутній результат, а не – витратою з державного бюджету. В 
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цьому полягає основна суть модернізації політики в сфері мистецтва, яку ініціює 

уряд Т.Блера. При цьому, така політика стосується будь яких креативних індустрій. 

Якщо проаналізувати модель креативних індустрій, яку пропонує британський 

політикум, то неможливо не помітити відсутність таких індустрій як туризм та 

практику збереження культурної спадщини. Документами ці індустрії визначені як 

суміжні до перелічених. Як вже зазначалось, уряд Т.Блера, запровадивши політику 

креативних індустрій, створює Департамент культури, медіа та спорту, 

реорганізуючи Департамент національної спадщини. Політика в галузі туризму та 

збереження культурної і природної спадщини ніяким чином не применшується 

лейбористами, і входить в компетенцію новоствореного Департаменту в якості 

окремих структур.  

Отже, проведене дослідження формування та впровадження політики 

креативних індустрій в Великобританії свідчить про те, що галузь культури, 

мистецтва та ІТ технологій розглядаються в якості прибуткових секторів 

національної економіки та вважаються її рушійною силою. Розробка та здійснення 

політичного проекту «креативної економіки» у Великобританії є наслідком кризи в 

економіці та політиці в 70х рр. ХХ ст. Уряд консерваторів, провівши політику 

денаціоналізації збиткових промислових об’єктів, ініціює початок процесів 

дерегуляції в різних секторах державного управління, забезпечуючи появу нових 

ринків. Проте, такі реформи також мали негативні наслідки, які стосувалися, 

насамперед, міського та регіонального розвитку. Тому, важливою складовою 

новітнього політичного курсу в 90х рр. ХХ ст. була зміна негативної динаміки 

економічного, соціального та культурного занепаду регіонів. Політика креативних 

індустрій передбачала результативність в цьому питанні. 

Справа в тому, що, на наш погляд, приклад Великобританії свідчить про те, 

що сучасна новітня модель виробництва, яка базується на креативній діяльності, є 

інноваційною по відношенню до постфордистської. Модель виробництва 

Постфордизму (70ті – 90ті рр. ХХ ст.) вбачає конкурентні переваги збуту в 

технології естетизації товарів за допомогою дизайну та реклами власної продукції. 

При цьому, життєвий цикл товару стає недовговічним. Виходить, що підприємства в 
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умовах наростаючої конкуренції все ще орієнтуються на промислове виробництво 

серійного типу, проте модернізують його. Впровадження політичних механізмів 

дерегуляції по суті відкриває нові ринки та види економічної діяльності, 

подрібнюючи «масштаби» промислового виробництва. На прикладі Великобританії 

досить чітко видно як ґрунтовна політична концепція економічних перетворень 

шляхом визначення новітнього курсу розвитку національної економіки трансформує 

пріоритети існуючих та потенційних виробників. Фактично, інститут Держави 

починає виконувати роль інвестора в суспільстві, який, інвестуючи в розвиток 

креативних індустрій, видозмінює постфордистську модель виробництва, запорукою 

функціонування якої все ще була акумуляція матеріальних ресурсів в просторі. При 

цьому, людина, як носій культурного капіталу, за допомогою власних знань та 

здобутих компетенцій в результаті навчання – обслуговувала механізми та системи, 

які були частиною великих виробництв. Її творчі здібності залучалися лише в 

спеціальних видах виробництв, наприклад, ті ж дизайн та реклама. Розуміємо, що 

обмежений доступ до технологій виробництва, в умовах відсутності широкого 

доступу до глобальний інформаційних мереж, визначає таку залежність людини від 

великих виробництв, де товар формує так званий стиль життя індивідуума. Новітня 

ж модель передбачає залучення індивідуальних творчих здібностей людини, і 

відповідно формування креативного простору, з якого починається старт 

виробництва. При цьому, маючи право культурного доступу (в означенні 

П.Л.Сакко), людина дійсно починає «творити» продукт – товар, а не навпаки: коли 

товар визначає її саму. Процес споживання, в такому випадку, продовжує 

створювати образ людини, однак вже в якості додатку до її власної індивідуальності. 

Окрім цього, говоримо про можливість створення цифрової «копії» людини за 

допомогою глобальної мережі Інтернет. 

Варто також додати, що необхідною умовою є процес кластерізації 

креативних ресурсів в конкретному місці (place). Вперше поняття «кластеру» вжито 

в роботах М.Портера для того, щоб охарактеризувати групу промислових 

підприємств, які географічно є сусідами та здійснюють економічну діяльність, 

доповнюючи один одного. Поняття «креативного кластеру» вживає засновник 
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одного з найбільших креативних кластерів у Великобританії Sheffield CIQ Г.Еванс у 

2006 р [158;с.33]. Він також долучався до розробки політики креативних індустрій 

уряду лейбористів. Отже, креативний кластер в означенні Г.Еванса утворюється 

внаслідок об'єднання інноваційних підприємств та культурних інституцій в межах 

певної території, головним виробничим ресурсом яких є креативна діяльність. До 

некомерційних організацій слід відносити наукові, мистецькі та культурні 

інституції, які можуть утворювати власні квартали, що створюють додаткову 

вартість за рахунок туризму, музейної та галерейної діяльності, кіновиробництва, 

видавничої діяльності тощо. Однак, основним видом економічної діяльності в 

креативному кластері є креативні підприємства, що спеціалізуються саме на 

інноваційній діяльності в секторі інформаційних технологій.  

Згідно досліджень сучасних науковців щодо факторів економічного зростання 

Д.Джекобс, Р.Лукаса, Р.Флоріди кластерізація дозволяє збільшити продуктивність 

праці в декілька разів. При цьому, відбувається швидке економічне зростання місця, 

в якому розташовується такий кластер. В контексті цих досліджень Р.Флоріда 

говорить про появу так званого «креативного класу», представники якого 

утворюють відповідні кластери в певних містах/регіонах. У 2002 р вчений аналізує 

географію зосередження представників богеми в США (музиканти, письменники, 

танцюристи, фотографи, скульптури, художники, актори, майстри народних 

промислів та ін.), які завдяки своїй діяльності створюють особливий простір, де інші 

не менш талановиті люди можуть розкривати свій високий потенціал як творчі 

особистості [167]. При цьому, представники богеми, будучи певною субкультурою, 

є сполучною ланкою або ресурсом для накопичення в конкретному просторі – 

місті/регіоні культурного капіталу в індивідуалістичному означенні П.Бурдьє. 

Визначивши для початку за допомогою статистичних показників професійні заняття 

людей в конкретному регіоні і виділивши місця, де найбільш виражена концентрація 

представників богеми (Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес і ін.), Р.Флоріда 

приходить до висновку, що подібна географія свідчить про очевидний зв'язок між 

рівнем концентрації представників такої субкультури і функціонуванням подібного 

регіону/міста (місця) як креативного та інноваційного центру [167]. Більше того, 
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вчений за допомогою співвідношень «індексу богемності» - bohemian index і 

людського капіталу (кількість людей з вищою освітою) - human-talent index говорить 

про створення умов для формування стійких цінностей різноманітності і 

толерантності в суспільстві, без яких, як доводить Р.Флоріда, неможлива особиста 

творча самореалізація. 

Дослідження Р.Флоріди щодо географії зосередження так званої богеми цікаве 

також тим, що культурні квартали, які ті утворюють, стають підґрунтям до 

утворення культурних та креативних кластерів в цих регіонах. Творча діяльність 

музикантів, танцівників, скульпторів, письменників та інших діячів культури – 

характеризується розвитком вмінь досить вузької спеціалізації, адже потребує 

розвитку індивідуальних творчих здібностей, на основі яких потім з'являється 

аутентичний продукт – пісня, музика, художня картина тощо. Культурний кластер є 

відкритим простором реалізації творчих задумів в якості бізнес проектів. Продукт 

виробництва організацій, які входять до культурного кластеру, міститиме у собі 

культурну цінність. Тоді як, креативний кластер створюватиме інноваційні науково-

технологічні продукти. При цьому, культурний кластер може бути частиною 

креативного.  

Варто зауважити, що перші культурні кластери виникали з мистецьких 

кварталів. Такі квартали з'являлися в міських районах, що раніше спеціалізувалися 

на промисловому виробництві. Проте, це відбувалося не випадково, а було 

наслідком політичних рішень. Наприклад, в США на Манхеттині вкінці 70х рр. ХХ 

ст. політиками Нью Йорку було прийнято рішення про надання можливості митцям 

зайняти комплекс промислових будівель на вулиці Сохо для здійснення творчої 

діяльності та проживання. До того Рішенням Комісії по збереження пам'яток цей 

міський район було визначено історичним ландшафтом, що підлягає збереженню. А 

в 1978 р. цю зону було проголошено Національним історичним ландшафтом. 

Організація тут мистецького кварталу сприяла відновленню цього депресивного 

міського району, й була частиною політики джентрифікації та ревіталізації 

індустріальних районів в США.  
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Отже, політика креативних індустрій передбачає створення креативних і 

культурних кластерів, чия діяльність сприяє економічному, культурному та 

соціальному відновленню регіонів. Креативні та культурні індустрії не тільки 

значно покращують локальну економіку за рахунок інноваційної та культурної 

діяльності, але й стають частиною глобальної економіки, її двигуном, утворюючи 

мегарегіони на світовій мапі. В означенні Р.Флоріди «Мегарегіон – це нова не 

штучна економічна одиниця. На відміну від національної держави і її провінцій це 

не артефакт штучних політичних кордонів, а результат взаємотяжіння центрів 

інновацій, виробництва та споживання [115;с.49]. Тому, науковець зауважує, що 

сучасна світова економіка є економікою піків – мегарегіонів, які розміщені на мапі 

світу нерівномірно. Економічна продуктивність мегарегіонів не залежить від 

зростаючої концентрації населення, як то в мегамістах. В мегарегіонах мова йде про 

концентрацію людей, які об'єднуються в кластерах з метою здійснювати креативну 

діяльність та провадити інновації (концентрація культурного капіталу). Зокрема, 

згідно досліджень Т.Гулдена та Р.Флоріди м.Лондон входить до лідируючих 

регіонів по показнику місцезнаходження самих цитованих науковців світу. І, 

звичайно, наразі Лондон є частиною мегарегіону. 

В 2010р. Британська рада опублікувала матеріали щодо політики креативних 

індустрій в Великобританії, маючи на меті поділитися успішним досвідом 

провадження такої політики. В цих матеріалах визначено, що розвиток інновацій є 

стратегічним завданням та ресурсом конкурентоздатності національної економіки на 

світовому рівні [196]. Підкреслюється, що на локальному (регіональному) рівні 

креативні індустрії підтримують та зміцнюють поступове економічне зростання 

регіонів (міст), сприяючи їх відновленню; слугують чинником утворення місцевих 

кластерів; ініціюють диверсифікацію виробництв; формують бренд місця [196]. 

Таким чином визначено економічні блага, які створюються внаслідок здійснення 

такої політики. Окрім цього, створюються загальне благо у вигляді продукування 

цінностей культурного різноманіття, толерантності, культурної співпраці та 

взаємообміну. З'являються нові форми культури.  
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Отже, політичний проект «креативна економіка» реалізується урядом 

Великобританії, насамперед, завдяки чіткій програмі його реалізації в сферах 

економіки, культури та освіти. Як зазначає український фахівець в галузі 

креативних та культурних індустрій М.Скиба: «…креативність…потребує великих 

інфраструктурних зусиль і вкладень. Тільки тоді вона зможе існувати як економіка» 

[103]. Окрім цього, він зауважує, що необхідні, по-перше, інституції, які 

«вирощуватимуть» креативність (мова йде про заклади освіти й перегляд методики 

викладання) та, по-друге, інституції, які концентруватимуть інвестиційний капітал, 

що став би основою для започаткування власної креативної компанії. Тому, політика 

креативних індустрій потребує достатньо високого рівня розвитку політичної 

культури. Одначе, такий проект є необхідністю в умовах наростаючої конкуренції 

піків – мегарегіонів. І, як було показано в дослідженні, умовою функціонування 

креативної економіки є створення кластерів. Креативно-культурний кластер 

характеризується високим рівнем громадської участі. Реалізація креативної 

економіки в політичній сфері та оформлення у вигляді проекту є маніфестацією 

новітньої моделі виробництва, основою якого є кластер. Приклад Великобританії ні 

в якому разі не свідчить про створення «штучного» політичного проекту. Це 

відповідь політикуму на глобалізаційні виклики в сучасному світі. Тому, 

горизонтальна кластерізація є провісником майбутніх змін в суспільстві, а ті, хто 

утворюють культурно-креативний кластер – агентами змін.  

Ситуація в Україні щодо утворення культурно-креативних кластерів та 

провадження політики креативних індустрій в політичному полі лише на стадії 

зародження. В правовому полі відсутні поняття «культурних та креативних 

індустрій», методики розрахунку економічної та культурної цінностей, а також, що 

не менш важливо, відповідні статистичні коди, за допомогою яких можна 

підрахувати який дохід генерує креативний сектор. Відповідно, не існує політики 

сприяння креативному підприємництву, а також – розвитку культурних та 

креативних кластерів й, відповідно, політики відновлення регіонів та міст. Одначе, в 

2016 р. Україна стала учасницею Програми «Культура та креативність» в рамках 

Східного Партнерства [52]. Метою Програми є підтримка культурних та креативних 
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секторів в Україні та збільшення їхнього внеску у сталий гуманітарний та соціально-

економічний розвиток. Пріоритетами Програми є також формування позитивного 

клімату для культури та сприяння реформам в сферу культурної політики в Україні. 

Реалізується Програма консорціумом під керівництвом Британської Ради у 

партнерстві з Фондом Сорос-Молдова, Національним центром культури в Польщі і 

Ґете-Інститутом.  

Треба зауважити, що Британська Рада [144] та Ґете-Інститут [177] є дійсно 

активними учасниками майбутнього реформування культурної політики та 

пропонують освітні та культурні проекти для культурних агентів. Наразі стартував 

спільний проект цих установ Urban Action, мета якого підтримка інноваційних 

проектів. Спрямованих на розвиток та відновлення індустріальних міст та містечок з 

населенням 50 000 – 600 000 чол. Ґете-Інститут надає гранти молодим діячам 

культури, та є ініціатором культурно-освітньої академії (2014-2016 рр.) за підтримки 

Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та у співпраці з 

українським Міністерством культури та культурними менеджерами України й 

Німеччини. Головним результатом діяльності культурно-освітньої академії стала 

розробка документа «Дорожня карта для культурного розвитку в Україні», яка 

складається з п'яти розділів: 1) Дорожня карта для культурного розвитку (цілі та 

концепції); 2) Трансформація у сфері культури – висхідні умови й можливості; 3) 

План активізації зусиль для сталого культурного розвитку; 4) Сфери діяльності – 

типові проекти в деталях; 5) Ґлосарій – поняття сталого культурного розвитку. 

Одним з основоположних тезисів щодо концепції культурної політики в 

Україні є відсутність в політичному вимірі та в суспільстві в цілому розуміння 

важливості участі громадян в культурі: від мистецьких та культурних діячів до 

звичайних жителів міст та містечок. В Дорожній карті зауважується [29], що 

«Суспільство не розуміє, що саме культура 1) підтримує соціальну безпеку та 

стабільність (через розвиток критичного мислення, креативності, через об’єднання 

довкола ідей толерантності, свободи, національної ідентичності тощо); 2) 

впроваджує світоглядні зміни – «реформи у головах», що передують будь-яким 
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соціальним та економічним реформам; 3) сприяє економічному розвитку регіону» 

[29;ст.34].  

Необхідно зауважити, що перезавантаження розуміння «культури» є 

складовою підготовки до реалізації проекту «креативної економіки» та провадження 

відповідної політики на рівні держави. З цього приводу в рамках міжнародної 

конференції «Contemporary art – нові території» (2006), яка проводилася під егідою 

тоді ще Міністерства туризму та культури України та безпесередньо Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, висловилася українська 

дослідниця Р.Шульга, міркуючи про сформовану стереотипну думку щодо 

співвідношення мистецтва та ринку в українському суспільстві. Р.Шульга 

зауважила, що в Україні вкорінена думка щодо ролі культурно-мистецької сфери як 

«…звеличувати особистость, спонукати людину до самовдосконалення, вказуючи їй 

шлях до вирішення буттєвих проблем і т.д.» [126;с.188]. Філософ та соціолог 

Р.Шульга констатує, що така думка є продуктом минулої ідеології та може 

розмутися в якості стереотипу, адже відповідно до її досліджень існує «величезний 

розрив…між вкоріненими у суспільну свідомість культурними ідеологемами та 

реаліями функціонування мистецтва» [126;с.189].  

Отже, ініціативи перезавантаження розуміння ролі культури та мистецтва 

мають провадитися не тільки культурними гравцями (агентами змін), але й 

освітніми інституціями, зокрема університетами, що безпосередньо працюють з 

молоддю. Факультети та відділення культурології в університетах мають потенціал 

створення культурних ініціатив креативними групами студентів через взаємодію з 

міськими та районними державними адміністраціями й меріями. Результатом такої 

взаємодії можуть бути різноманітні культурні проекти, направлені на відновлення 

цінності об'єктів культурної інфраструктури в міських просторах. Запорукою 

успішної реалізації проекту мають бути показники доданої економічної вартості, яку 

такі об'єкти починають створювати. Зміна збиткової тенденції таких культурних 

інституцій та зменшення фінансової державної залежності слугуватиме яскравим 

прикладом успішності проекту «креативної економіки» для політичного поля. 

Університет, в такому випадку, виступатиме простором для створення креативного 
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середовища, а в подальшому – може бути частиною культурно-креативного 

кластеру. Така стратегія претендує бути рентабельною та приносити дохід в рамках 

діяльності гуманітарних факультетів. Окрім цього, важливою є побудова 

комунікації між владою та представниками горизонтальних культурних ініціатив, де 

університет виконуватиме роль посередника та організатора такої комунікації. 

Успішність комунікації полягатиме в розробці фахівцями в галузі культурології 

обґрунтувань національної програми розвитку культури, методичних рекомендацій, 

проведення культурної експертизи, формування теоретичної бази понять, які б 

утворювали законодавче поле в сфері креативних та культурних індустрій [86;с.75].  

Діяльність Британської Ради в Україні в сфері мистецтва, освіти та культури 

включає [144]: 

- проведення спеціальних бізнес-тренінгів, семінарів для підтримки 

креативного підприємництва (Creative Enterprise Ukraine);  

- інформаційна підтримка Програми «Культура і креативність» в Україні; 

- реалізацію соціальних проектів: 1) «Активні громадяни» – програма 

Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального 

розвитку; 2) Проект IDEAS - спрямований на розбудову рівноправного та 

інклюзивного суспільства для людей з інвалідністю; 3) Програма розвитку 

соціального співробітництва (2011-2013 рр.) - програма допомагала соціальним 

підприємцям в Україні влаштувати власні компанії, надаючи юридичну, 

консультаційну та фінансову підтримку;    

- програми сприяння розвитку міського простору (Urban Action); 

- проведення конкурсу в рамках річної театральної програми  «Taking the 

Stage», яка дає можливість молодим режисерам поставити найкращі сучасні 

британські п’єси на сценах українських театрів; 

- освітні програми з метою налагодження співробітництва між 

українськими університетами та університетами Великобританії, розвитку 

лідерського потенціалу університетів України та підтримка професійного розвитку 

молодих науковців  «Researcher Connect»; 
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- проведення численних культурних та мистецьких заходів, зокрема – в 

рамках 400 – річниці Вільяма Шекспіра «Shakespeare Lives». 

Як бачимо, культурно-освітні організації за підтримки німецького та 

британського уряду провадять активну політику залучення України до 

європейського простору, сприяючи культурному обміну та правовому – в сфері 

культурної політики. Наразі в Україні діє Закон України «Про культуру» від 2010р. 

[32], в якому, як вже було зазначено в дослідженні щодо культурної цінності, існує 

чимало двозначних понять, що унеможливлює прозорість економічних та правових 

відносин в сфері культури [82;с.32]. Відсутність в Україні практики експертної 

розробки теоретичної бази понять саме незалежними науковими спільнотами 

призводить до плутанини на усіх рівнях в рамках здійснення певного виду 

діяльності. Крім того, інтеграція України в європейський простір потребує 

підготовки не тільки узгодженої законодавчої бази, але – й застосування в цих 

законах термінів та понять, що присутні в обґрунтуваннях політики креативних та 

культурних індустрій в ЄС та безпосередньо використовуються в правовому полі. 

Необхідно розуміти, що європейська інтеграція в українському вимірі включає 

трансформацію концепції розуміння «культури» в суспільстві, на основі чого 

відбуватиметься переформатування законодавчих практик в різних сферах 

діяльності. Проект «креативна економіка» потребує розробки чітких механізмів його 

реалізації на принципах системності та прозорості дій Уряду, який виступає в якості 

головного агента змін в політичному полі. Тоді як робота парламенту 

стосуватиметься перегляду норм законодавства. Наразі в Україні розроблено та 

схвалено «Довгострокову стратегію розвитку української культури - стратегію 

реформ» від 1 лютого 2016р. [28]. Процес підготовки Стратегії розпочався в 2014р. з 

розробки Дорожньої карти «Культура – 2025» [29] під керівництвом Міністерства 

культури та групи ініціативних діячів в сфері культури. 

Як було зазначено в Дорожній карті, однією із основоположних цілей цієї 

Стратегії, на думку експертів, є переосмислення місця культури в українському 

суспільстві [29]. Мова йде про те, що з часів проголошення незалежності сфера 

культури в Україні відігравала другорядну роль, не вважаючись фактором сталого 
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розвитку суспільства. Тому, в розробленій Стратегії зазначено, що «…Стратегія 

визначає основні напрями діяльності, які мають вивести сферу культури і творчості 

з периферії суспільно-політичних інтересів, забезпечивши їй провідне місце в 

суспільно-економічному розвитку України» [28]. Окрім цього, оцінюючи сучасний 

стан справ в сфері культури та визначаючи проблеми, експерти підкреслюють, що 

«Саме культура, що заохочує до найрізноманітніших форм творчого самовираження 

і водночас вивчення та оновлення традицій, сприяє розвитку творчої економіки, 

інноваційної політики та активній участі громадськості в побудові сучасної та 

демократичної держави» [28]. Одним із стратегічних напрямків реформ є 

«підтримка інновацій, нових знань, креативних індустрій, що відповідають 

викликам XXI століття» [28]. Важливою операційною ціллю серед інших, на нашу 

думку, є «розвиток мережі моніторингових або дослідницьких центрів 

(обсерваторій), особливо на регіональному рівні. Розробка системи показників 

впливу культури на соціально-економічний розвиток» [28]. 

Фактично, в сфері культури зроблено перші кроки до трансформації розуміння 

«культури» на рівні суспільства. До того ж, Стратегія включає тези щодо важливості 

розвитку культурних та креативних індустрій, однак немає чітких формулювань 

щодо того чи утворюють такі індустрії сектор національної економіки. Вказані 

операційні цілі щодо науково-освітньої діяльності стосуються підтримки суто 

культурно-мистецької освіти, проте відсутні цілі стосовно модернізації сфери освіти 

в цілому в питанні «культивування» креативності змалечку. Проект МОН Концепції 

розвитку освіти на період 2015 – 2025 рр. містить нагальні проблеми, що, 

безумовно, мають бути вирішені: занепад матеріально-технічної бази, низька 

заробітна плата, зниження соціального статусу працівників освіти тощо [47]. Проте, 

знову ж таки немає відповіді на питанні чи потрібні державі фахівці, які здатні 

реалізувати власний творчий потенціал та здійснювати креативну діяльність в 

певних кластерах. Сфера освіти є фундаментом для реалізації проекту «креативна 

економіка». 

Необхідно зауважити, що європейський досвід стратегічного планування в 

сфері політики демонструє цілісність та системний підхід в означенні культури як 
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важливого фактору розвитку суспільства на будь-якому рівні: теоретичному чи 

практичному. Культурна стратегія розвитку європейських країн, в тому числі і у 

Великобританії, не передбачає відмови від економічної, але направлена на 

трансформацію ціннісних орієнтирів суспільства. Така зміна культурного підтексту 

відображена безпосередньо у загальній Європейській Стратегії розвитку економіки 

до 2020 (Europe Strategy 2020), де запорукою гармонійного розвитку економіки 

вважаються знання та інновації. У Великобританії ж, як стало зрозуміло з 

проведеного дослідження, обґрунтування політики креативних і культурних 

індустрій є Програмою Уряду.  

В Україні в січні 2015р. Президентом було підписано Указ «Про Стратегію 

сталого розвитку «Україна – 2020»» [112]. В Стратегії зазначено, що в умовах 

євроінтеграції та з метою реалізації сталого розвитку держави «Україна має стати 

державою з сильною економікою та з передовими інноваціями. Для цього, 

передусім, необхідно відновити макроекономічну стабільність, забезпечити стійке 

зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі 

умови для ведення господарської діяльності та прозору податкову систему». При 

цьому, Україна має забезпечити захист внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Як 

бачимо, Стратегією чітко не визначено які саме сектори економіки є питанням 

національного розвитку та активної підтримки. Лише підкреслюється, що сильна 

економіка асоціюється з розвитком інновацій, що, фактично, потребує інвестицій. 

Що ж до сфери культури, то можемо сказати, що в Стратегії розвиток культури 

пов'язаний з формуванням гордості за власну державу, її історію та культуру. Тому, 

культуру в полі України продовжують розглядати лише в якості чинника 

формування національної ідентичності. Мова не йде про сферу культури навіть як 

сукупність культурних індустрій, які можуть створювати економічну цінність та 

генерувати прибуток.   

Отже, робимо висновок про те, що розглянуті нами Стратегії багато в чому 

існують незалежно одна від одної в сфері економіки, культури та освіти. З огляду на 

це в Україні поки немає підстав говорити про певну конкретну політику щодо 

розвитку культурних та креативних індустрій, де культура та інновації утворюють 
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сектор національної економіки. Відповідно, відсутній проект Стратегії розвитку 

культурних та креативних індустрій, але – в суспільстві йде жваве обговорення 

можливостей здійснення проекту «креативної економіки». Окрім ініціатив 

іноземних культурних організацій, які вже були описані, українські міські простори 

містять чимало культурних та креативних середовищ, де різноманітні фахівці та 

експерти в галузі культурного менеджменту мають змогу обговорювати 

перспективи впровадження «креативної економіки» в Україні. Особливо 

актуальними такі заходи стали після підписання Україною Програми «Культура та 

креативність», офіс офіційного представництва якої ініціює проведення таких 

зустрічей. В жовтні 2016 р. відбулася дискусія фахівців в сфері культури щодо 

формування Дорожньої карти креативної України за участі К.Фарінги – культурного 

експерта ЄС та незалежного консультанта Міністерства культури Португалії [26]. В 

ході дискусії було зазначено, що зміни в сфері культури та розвиток креативного 

сектору в Україні за відсутності довіри до держави та її інституцій можуть 

розпочатися лише на горизонтальному рівні – за ініціативою тих, хто бажає 

провадити креативну діяльність [26]. Тобто, фактично, мова йде про утворення 

культурного та/або креативного кластера. Було підкреслено, що в Україні 

залишається проблема відсутності запиту широкого суспільного загалу на 

впровадження та розвиток креативної економіки, потенціал якої усвідомлюють 

лише осередки ініціативних груп у великих містах. Окрім цього, відсутні історії 

успіху креативного бізнесу. Тому, креативний сектор в Україні потребує, 

насамперед, культурної адвокації та висвітлення цієї проблеми в медіа ресурсах. 

Було також зазначено про проблеми комунікації держави з культурними та 

креативними організаціями та представниками бізнесу, які б могли інвестувати в 

розвиток креативного сектору. Вказано на проблеми залучення фінансів для 

реалізації культурних та креативних проектів, адже креативне підприємництво є 

досить ризикованим бізнесом. 

Хоча учасники дискусії - практики, що безпосередньо працювали в 

культурних організаціях, майже категорично відмовлялися від співпраці з 

державними інституціями, апелюючи до незацікавленості останніх та численних 
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бюрократичних перепон, одначе, на наш погляд, таку комунікацію дуже важливо 

вибудовувати – про що було зазначено в ході дискусії. Адже, вивчивши 

європейський досвід політики креативних та культурних індустрій, зв'язок 

вертикальних структур та горизонтальних ініціатив формує ядро функціонування 

проекту «креативна економіка» через практики участі та право культурного доступу. 

До того ж, як свідчить досвід Великобританії важливо забезпечити провадження 

ефективних інвестицій в креативний та культурний сектор, забезпечити умови для 

формування венчурного капіталу. Також нами було наголошено, що важливо 

зрозуміти потенціал та визначити роль освітніх інституцій, зокрема – університетів, 

в процесі трансформації стратегій розвитку економіки та культури. Гуманітарні 

факультети можуть бути частиною креативних та культурних кластерів – 

сполучною ланкою взаємозв'язку державних інституцій та культурних організацій. 

Університети безпосередньо забезпечують продукування визначених компетенцій в 

галузях знань. Тому, важливо обґрунтувати значення компетенції «креативність», 

«творчість» в умовах формування ринку праці в креативному секторі.  

Горизонтальні суспільні ініціативи в Україні є досить потужним ресурсом, що 

здатний ініціювати перетворення в державі. При цьому, такі організації 

об'єднуються між собою та на основі онлайн-платформи створюють власну базу 

міських ініціатив – Mistosite [199]. Метою проекту є збір інформації про 

різноманітні ініціативи та організації, діяльність яких пов'язана з вирішенням 

загальноміських або локальних проблем. До бази входить інформація і про 

культурні організації. В Україні поки не існує бази, в якій би було об'єднано 

інформацію про культурні установи та організації. Ресурс Mistosite функціонує на 

засадах добровільного внесення своєї організації в цю базу. Одначе, є необхідність 

створення єдиної державної бази, внаслідок чого можна було б говорити про 

реалізацію права кожного мати доступ до культурних ресурсів. Адже функціонувати 

така база може як дороговказ, де, наприклад, за посиланням на сайти конкретних 

культурних інституцій можна було б ознайомитись з тими чи іншими об'єктами 

культури. Саме такого регулювання зі сторони держави потребують сфери 

культури: за принципом «Культура всім».  
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Такі ініціативи об'єднання передують формуванню креативних та культурних 

кластерів, про що поки в політичному полі України не зазначено жодним 

документом. Відсутня політика сприяння утворенню таких кластерів, які є основою 

економіки культури та креативної економіки. Приклад Великобританії та країн ЄС 

свідчить про потужний потенціал такої політики в контексті економічного, 

культурного та соціального відтворення регіонів. Розпочатий Урядом України 

процес децентралізації – має ґрунтуватися на успішному прикладі з міжнародного 

досвіду щодо відновлення регіонів та ревіталізації міських просторів за допомогою 

формування культурних кластерів.  
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

Сучасні концепції політичного управління в сфері культури та економіки 

являють собою єдиний вектор економічного розвитку національних економік в 

розвинутих країнах Західної Європи. Політика креативних та культурних індустрій є 

результатом реалізації такого вектору в політико – правовій сфері. Розглянутий 

політичний досвід розробки та імплементації цієї політики через прийняття низки 

нормативно-правових актів та визначення Стратегій розвитку в рамках діяльності 

Європейського Союзу та Уряду Великобританії, свідчить про втілення на практиці 

деякого політичного проекту, який умовно можна назвати «креативна економіка». 

Цей політичний проект ні в якому разі не є штучним та таким, що є результатом 

вертикальної інтеграції за ініціативи влади.  

Більше того, як показала історична реконструкція принципів політичного 

управління: від принципу державного регулювання (втручання) в економіку в 60-

70х рр. ХХ ст. до принципу дерегуляції (невтручання) 80ті – поч. 90х рр. ХХ ст., - 

політика креативних та культурних індустрій формується під впливом усвідомлення 

європейськими політиками необхідності нових принципів та концепцій політичного 

управління в умовах економічної кризи, яка продемонструвала неефективність 

існуючої на той час концепції економічного розвитку. Введення принципу 

дерегуляції в полі економіки означило початок процесів, по-перше, денаціоналізації 

великих промислових об’єктів, чиє індустріальне виробництво слугувало основою 

профіциту бюджету в країнах тоді ще ЄЕС приблизно до середини 70х рр. ХХ ст.; 

по-друге, лібералізації управління, й, по-третє, маркетизації або відкриттю доступу 

підприємцям до нових видів економічної діяльності та відповідних ринків збуту, які 

раніше знаходилися під контролем держави. Насамперед, мова йде про формування 

медіа ринку, ринку фінансових послуг та сектору послуг в цілому. Відбувається 

суттєва інтенсифікація символічно-знакового виробництва в полі економіки, яке 

провадять культурні та креативні індустрії: медіа, видавництва, кіноіндустрії, 

музичні індустрії, сектор інформаційних технологій та інші. 

Окрім цього, було з'ясовано, що в європейських країнах та США в 70х рр. ХХ 

ст. політики використовують ініціативи митців – активістів в якості ефективного 
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інструменту ревіталізації міських просторів, що раніше були частиною 

індустріальних парків. Митці – активісти облаштовують арт-простори на територіях 

покинутих промислових підприємств, що згодом перетворюються на культурні 

квартали, а далі - утворять культурні кластери. При цьому, спостерігається ряд 

позитивних ефектів: зростання економічних показників міст, розвиток 

інфраструктури та поява додаткових робочих місць, оновлення або формування 

іміджу міста, розвиток туризму. Відповідно на політичному рівні відбувається 

перегляд розуміння культури як дотаційної сфери, що представлена тільки 

мистецькими інституціями.  

Дослідивши європейський досвід переосмислення культури в політичній сфері 

говоримо, що нове бачення пов’язане, насамперед, з розробкою та втіленням 

культурного проекту «Європейська культурна столиця», який наглядно 

продемонстрував, що культурні індустрії є ресурсом відновлення міст в 

економічному, соціальному та культурному аспекті. Культура є не тільки 

об’єднуючим суспільним фактором, проте – галуззю виробництва, яка ефективно 

наповнює міський бюджет, й при цьому, сприяє налагодженню горизонтальних 

каналів комунікації між муніципалітетом та тими, хто виступає в ролі культурних 

активістів. Тому, культурні індустрії, об’єднані в культурний кластер, є джерелом 

формування соціального капіталу міста.  

В ході дослідження було проаналізовано, що культурний кластер функціонує, 

насамперед, за рахунок організації дозвіллєвих та розважальних практик в місті. 

Тому, економіка культури в якості виду економічної діяльності обґрунтовано бере 

свій початок від діяльності так званих «індустрій дозвілля/розваг», що входять до 

складу культурного кластеру. В такому випадку поняття «культурних індустрій» 

буде тотожним поняттю «індустрії дозвілля/розваг». Було уточнено, що економічні 

відносини в сфері культури інтенсифікуються за рахунок розвитку економіки послуг 

як альтернативи індустріальній економіці та введення принципу дерегуляції 

економіки в політичному полі. Насамперед, економіка культури розвивається як 

сфера надання послуги дозвілля/розваги. Тому, в 80х рр. сфера культури є частиною 

метасектору розваг та дозвілля в економіках країн тоді ще ЄЕС та США.  
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Приклад Великобританії та політика Уряду лейбористів під приводом Т.Блера 

свідчить про те, що ця країна в 2000х рр. формує таку політичну концепцію 

економічного розвитку, де креативні та культурні індустрії утворюють сектор 

національної економіки. Згідно ряду проаналізованих нормативно-правових актів, 

що висвітлюють урядову концепцію новітньої креативної економіки, культура 

розглядається не тільки як галузь економіки, що провадить надання послуги з 

розважальною чи дозвіллєвою метою, але – як ресурс формування творчої 

особистості, що вміє застосовувати власні креативні здібності з метою здійснення 

культурного чи інноваційного виробництва. Мистецькі та культурні практики 

стають обов'язковою частиною процесу навчання в закладах освіти.  

Політика креативних та культурних індустрій, яку провадить британський 

уряд, є передовою в світі з огляду на її антропоцентричний потенціал. На 

міжнародному рівні ООН та ЮНЕСКО з початком 90х рр. було задекларовано, що 

культура є складовою сталого людського розвитку. Уряд Великобританії під 

приводом Т.Блера пропонує проект реалізації задекларованого принципу. Базисом 

політичного проекту «креативна економіка» є творчі (креативні) здібності людини, 

які утворюють її культурний капітал в означенні П.Бурдьє. Креативний потенціал 

особистості формується за рахунок перегляду освітніх методів та програм, які 

покликані розкривати творчі здібності.  

Якщо в країнах ЄС, як було з'ясовано, відбуваються лише перші кроки на 

шляху визнання в політико-правовій сфері економічного потенціалу сфери 

культури, то Уряд Великобританії обґрунтовує роль та значення культури як 

ресурсу виробництва креативної економіки. Можемо говорити про важливість 

відтворення культури «творчого мислення» та «креативної діяльності» шляхом 

сприяння розвитку креативного підприємництва та створенню креативно-

культурних кластерів, що є складовою національної політики Великобританії.  

В ході дослідження було підкреслено та обґрунтовано важливість 

горизонтальних ініціатив в суспільстві для створення культурних та креативних 

кластерів та, в цілому, втілення проекту «креативна економіка». Розглянувши 

політико-правовий вимір діяльності Європейського Союзу стосовно формування 
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культурної політики, можемо зробити висновок, що цінності культурного 

різноманіття та толерантності, будучи засадничими принципами національних 

культурних політик країн – учасниць ЄС, реалізуються завдяки забезпеченню 

доступу громадян до культури та її продуктів, їх права участі в сфері культури. Таке 

право культурної участі сприяє горизонтальній кластерізації громадян (за власної 

ініціативи). З огляду на вищеозначене було проаналізовано наскільки в Україні існує 

готовність до реалізації проекту «креативної економіки» на горизонтальному рівні 

«суспільство» та вертикальному рівні «влада». Такий аналіз є актуальним з огляду 

на євроінтеграційний вибір України. З цією метою нами досліджено, по-перше, 

існуючі горизонтальні ініціативи в українському суспільстві, які самостійно 

об'єднуються для змін в сфері культури та соціумі; по-друге, проаналізовано 

державні стратегії національного розвитку в сфері економіки, освіти та культури, які 

провадять концепції розвитку держави до 2025р.; по-третє, визначено існуючих 

активних культурних гравців – агентів змін, які намагаються трансформувати сферу 

культури в Україні. Таким чином, було зроблено наступні висновки:  

1) В порівнянні з європейськими та британськими колегами діяльність 

українських урядовців є несистематичною в питанні стратегічного планування 

розвитку країни та провадження політики креативних та культурних індустрій, яка, 

насамперед, передбачає перетворення в сфері культури, економіки та освіти. В 

українській політико-правовій сфері досі культуру не розглядають в якості 

локомотиву інтенсивного розвитку економіки; 

2) В Україні варто говорити про інтенсифікацію громадських культурних 

ініціатив, які прагнуть утворити деякий метакластер, насамперед, у віртуальному 

просторі, де була б об'єднана інформація щодо культурних та креативних 

підприємств, які функціонують в державі. При цьому, такі ініціативи не мають 

підтримки з боку держави; 

3) Існуючі активні культурні гравці – агенти змін в сфері культури в 

Україні представлені громадськими культурними ініціативами, іноземними 

культурними інституціями Британською Радою та Німецьким Інститутом Ґете та 

Міністерством культури. Найголовнішим недоліком такого поля культури є слабка 
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координація дій та відсутність цілісної методичної роботи як наслідок. Відсутність 

інтенсивної комунікації між агентами змін унеможливлює лобіювання розвитку 

креативної економіки на рівні Уряду та Парламенту. 
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ВИСНОВКИ 

В ході дослідження здійснено типологію теоретичних концепцій сучасної 

економіки культури відповідно до міждисциплінарних напрацювань в галузі 

гуманітарних та соціальних наук, які обґрунтовують економічний статус сфери 

культурного виробництва: 1) культурфілософські (Т.Адорно, П.Бурдьє, 

М.Хоркхаймер, Ж.Бодрійяр, П.Бурдьє, С.Леш, С.Ларі, Д.Уррі); 2) культурно-

індустріальні (Р.Вільямс, Н.Гарнем, Б.Мьєж, П.Л.Сакко); 3) економіко-управлінські 

(В.Баумоль, В.Боуен, М.Блауг, В.Гінзбург, А.Кламер, А.Скот, Д.Тросбі, Р.Тьюз, 

Б.Фрей, Д.Хезмондалш). В основі здійсненої типології західноєвропейські наукові 

напрацювання щодо фукціонування сфери культури як економічної реальності в 

ХХ-ХХІ ст., що стало можливим в добу Модерну завдяки інтенсифікації процесу 

індустріалізації в сфері культури та транформації інституалізованих форм культури 

в культурні індустрії.  

Було уточнено поняття «культурна цінність», «культурні індустрії», 

«культурний капітал» та «індустріалізація в сфері культури», що формують новітній 

дискурс економіки культури. Визначено основні підходи до побудови моделей 

культурних і креативних індустрій в теоретичних розробках (Б.Мьєж, Д.Тросбі, 

А.Флієр) та міжнародних інституційних практиках (досвід Європейського Союзу та 

Великобританії). Обґрунтовано включення університетів в систему культурних та 

креативних індустрій. Підкреслено, що поняття «креативних індустрій» в 

захдноєвропейській науковій традиції та урядово-інституційних практиках є 

ширшим, аніж «культурні індустрії». Опрацьовано сучасну методологію розуміння 

культурної цінності в якості конструкту цінностей, яку запропонував Д.Тросбі з 

метою здійснення ефективної оцінки культурного об'єкту. Керуючись філософсько-

культурологічною аксіологічною традицією, з'ясовано, що культурна цінність 

формується як відношення суб'єкта до об'єкта, є соціально сконструйованою 

категорією, що постає за умов її публічного визнання спеціальними міжнародними 

інституціями та спільнотами експертів. Акумуляція в часі та просторі культурних 

цінностей, які вміщують у собі культурні продукти, означає формування стійкого 

запасу культурного капіталу в суспільстві.  
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Проаналізовано в практичній площині міжнародний досвід становлення та 

впровадження провідного політичного тренду сучасності «креативної економіки» у 

Великобританії й економіки знань та інновацій у Європейському Союзі в історико-

культурному та правовому аспектах. Виокремлено етапи формування політики 

креативних та культурних індустрій в ЄС, з'ясовано зміст та принципи реалізації 

такої політики за допомогою аналізу основоположних нормативно-правових актів 

від початку створення цього міжнародного об'єднання і до сьогодні. Підкреслено 

значення втілення такої політики в контексті сталого регіонального розвитку в ЄС.  

З'ясовано історичні передумови втілення креативної економіки в якості 

сучасного проекту реалізації культурного виробництва у Великобританії, висвітлено 

та проаналізовано засадничі принципи втілення політики креативних індустрій, які 

було імплементовано урядом Т.Блера (90ті рр. ХХ ст.). Визначено перспективи 

реалізації такого проекту в Україні шляхом аналізу документів стратегічного 

планування в економічній, освітній та культурній сферах на національному рівні. 

Окреслено основні недоліки та перспективи на майбутнє як в практичній, так і 

теоретичній площині. Зазначено, що розуміння сфери культури та мистецтва в 

сучасному українському суспільстві як на науковому, так і інституційно-урядовому 

рівнях, яке сформувалось під впливом радянсько-марксистської ідеології, все ще 

перебуває в стані перманентного протистояння масової та елітарної культури, 

підтримуючи ідеологічну складову розгляду сфери культурного виробництва, в 

контексті формування особистості. Тоді як світові тенденції в країнах розвинутого 

капіталізму, зокрема і в країнах Європейського Союзу та Великобританії, 

показують, що такі інтерпретації є застарілими. Як було показано і доведено в ході 

дослідження, сучасна сфера культури функціонує як сукупність індустрій та є 

складовою реалізації креативної економіки. Функціонування культури як 

економічної реальності є не тільки доконаним фактом, але й основою 

функціонування інформаційного суспільства в цілому.  
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