
Відзив

на дисертацію Пархоменко Ірини Ігорівни «Теоретичні 
концепції сучасної економіки культури: філософсько- 
культурологічний аналіз», поданої на здобуття наукового 
ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 
теорія та історія культури -  26.00.01 (філософські науки)

Ознакою часу є незнані раніше темпи змін, що відбуваються у 

всіх сферах життя. Постійне прискорення змін вже само по собі 

постає як виклик, бо потребує швидких і адекватних відповідей від 

дослідників. Тим більш це стосується змістовних трансформацій, які 

треба різнобічно осмислити, проаналізувати і запропоновувати моделі 

подальшого розвитку суспільного буття. Однак, треба зауважити, що є 

такі сфери в гуманітаристиці, де будь які зміни, нововведення, 

сприймаються вкрай болісно, причому на всіх поверхах суспільства -  

пересічними громадянами, в публічній сфері, в фаховій і в теоретичній 

думці. Саме такою сферою постає культура. В суспільній думці вона 

оповита аурою вмістилища вищих цінностей і сама розуміється як 

вища цінність нації. І саме тому має статус недоторканності.

Тому заявлена тема поданої на захист дисертаційної роботи, де 

розглядаються питання стосовно зв’язків економіки і культури, 

взаємообумовленість функціонування культури і економки в різні 

історичні періоди, а також нинішні тенденції, які визначають 

культурну економіку як провідну тенденцію в розвитку сучасного 

суспільства, може викликати певне непорозуміння. Але в світі і в 

Україні в тому числі, все більше стає тих, хто не тільки бачить 

доцільність нових форм функціонування культури, але й доводить на 

практиці їхню ефективність.

Відділ діловодства та архіву
и а іііл и зп і^ и л гл  \ш іоаплі4тат*{
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Отже, щоб довести доцільність і актуальність розгляду економіки 

культури, культурних індустрій, креативної економіки, які набувають 

поширення у всьому світі, автор дисертаційної роботи поставив собі за 

мету проаналізувати існуючі теоретичні підходи до розуміння 

комплексу проблем, пов’язаних з економічними складовими 

функціонування культури в їхніх різних проявах і розуміннях. Цілком 

логічно, що при цьому дисертант звертається переважно до праць 

зарубіжних дослідників, адже у вітчизняній практиці функціонування 

культури, у науковому дискурсі потреби сприймання культури, а тим 

більш осмислення культури як економічного ресурсу не виникало 

через цілком об’єктивні причини. Та навіть у зарубіжних вчених 

сплеск інтересу до можливостей культури постати як чинник 

економічного розвитку в суспільному виробництві з’явився, як 

зазначає І.І. Пархоменко, тільки у другій половині XX століття. Проте 

на шляху до системного осмислення проблем економіки культури, 

вже був накопичений певний досвід розгляду економічних аспектів 

культурного виробництва і споживання.

Ці дослідження були досить спорадичними і подекуди ці питання 

розглядалися досить побічно, але зазначимо, екскурс, який здійснює 

дисертант в історію питання, доводить його позицію стосовно того, 

що економічну складову функціонування культури треба сприймати як 

об’єктивну реальність, яка потрапила в поле зору уважних 

дослідників вже починаючи з 15 століття. Крім того цей екскурс, 

можна вважати вагомим доказом можливості і важливості розгляду 

культури в контексті її зв’язків з економікою. Маємо констатувати, що 

наслідком занурення в проблематику стосунків економіки і культури, 

вивчення соціально-культурологічних засад виникнення концепцій, які 

обґрунтовують доцільність нинішньої; моделі функціонування 

культури, де комерційна складова постає як цілком об’єктивне явище, 

стало те, що дисертант дещо відійшов від притаманному вітчизняним
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дослідникам дискурсу ставлення до культури тільки як до освяченого 

віками сприймання культури як вмістилища вищих духовних надбань з 

аурою непорушної вітчизняної святині.

В тексті розсипані констатації розуміння місця культурної 

сфери, її функціонування, які можуть подекуди викликати подив або ж 

неприйняття. Наприклад «Культурна діяльність (як і будь яка-інша) 

передбачає наявність певного процесу та отримання результату, що має 

матеріальний вираз». (С.22) Або ж «культура як буденне явище 

притаманне будь яким спільнотам» ( С. 27) В цьому ж ряду цікавими 

видаються наведені в дисертаційній роботі думки дослідників
: ;• г • І ; ;  * V  ; ' * !  = ; '  ^  \ •' . • - . . \  і ; ' ' . . : . ] . ; і  ] ■; ]  і ;  ■; . \  . Г • - -

минулого, щодо ставлення до мистецтва з позицій його економічної 

цінності. Так у 17 сторіччі вже говорилось про те, що ціна на 

мистецькі твори соціально сконструйовано, а також залежить від 

моди. Як відомо, питання ціноутворення на мистецтво дуже актуальні 

сьогодні в світлі подій, які розгортаються на ринку мистецьких творів, 

на якому в значній кількості присутні підробки.. Але це не заважає 

покупцям платити астрономічні суми за полотна, бо вважають це 

вигідним вкладанням грошей.

Крім того сучасним культурологам в своїх розвідках щодо стану 

культури в суспільстві варто мати на увазі, що, наприклад, в 16-17 

столітті культурна діяльність сприймалась як заняття екстравагантне, 

вона була справою аристократії і взагалі визначалось як цілком 

неприйнятне заняття для людей праці. Мистецтво класифікували як 

заняття непродуктивне, що нездатне приносити дохід нації. Йдеться, 

зокрема, про те, що універсальної моделі функціонування культури, в 

тому числі і художньої не існує. Тим самим здобувач підкреслює, 

історичну, соціальну і економічну обумовленість такого 

функціонування.
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Звісно ці судження зовсім не означають, що дисертант якимось 

чином налаштований принижувати значення культури. Поставлене 

завдання -  дослідження сучасної економіки культури -  налаштовує 

здобувача відійти від маніфестацій щодо своєї лояльності 

вітчизняному пафосному дискурсу і зосередитись на реаліях 

функціонування культури. Додамо, що в тексті неодноразово 

підкреслюється необхідність і продуктивність саме такого підходу у 

вивченні таких сторін як культурне виробництво, культурна економіка, 

а також культури як інструменту сприяння економічному розвитку. 

Для дисертанта важливо було розібратися в діалектиці стосунків 

культури, як економічного ресурсу, і економіки, як розгортання 

можливостей культури позитивно змінювати суспільне буття.

Таке завдання неможливо вирішити в рамках одного підходу. 

Тому в роботі розглядаються кілька існуючих на сьогодні підходів, які 

пропонують свої рішення щодо визначення економічного статусу 

культурного виробництва. В одних підходах переважає економічна 

складова, як це відбувається в роботах Д. Тросбі, інших представників 

західноєвропейської науки. Вагомим внеском в розуміння процесів, 

що відбувається сьогодні в культурному виробництві та споживанні 

культурного продукту, постає підхід, який розробляє в своїх роботах 

С.Леш та його однодумці. Здобувач зазначає, що при дослідженні 

«виробництва» і «споживання» в сучасному суспільстві ці дослідники 

поєднують підхід, де обґрунтовуються засади економіки культури, як 

наукової дисципліни і філософсько-культурологічний підхід з метою 

визначення частки культурного виробництва в країнах розвиненої 

демократії та ринкової економіки. Тобто знов таки йдеться про модель 

функціонування культури в певних соціальних та економічних умовах.

Щодо філософсько-культурологічного підходу, так би мовити в 

його «чистому виді», то він, на нашу думку, окреслений в наведеній
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дисертантом роботі знаного культуролога А.Я.Флієра. В ній він 

пропонує своє бачення індустріалізації в культурній сфері. Головними 

ознаками культурної індустріалізації є масовість і стандартизованість. 

На думку науковця вся традиційна народна культура по своїй суті 

масова, бо звернена до всіх членів спільноти і стандартизована, бо інші 

форми сприймалися з недовірою. То ж поняття «індустріалізація» 

обґрунтовано вводиться в гуманітарний дискурс. З його допомогою 

можна пояснити ряд об’єктивних процесів, які відбуваються в 

культурному просторі, прослідкувати історичні зміни в функціонуванні 

культури.

Ми наводимо деякі позиції викладені в цій роботі з двох причин. 

По-перше, в ній чітко оговорюється необхідність розводити два 

поняття і явища - власне культура і культура художня. По-друге, 

йдеться про культурні індустрії і про індустріалізацію як таку. Ці 

поняття також постають як ключові в дисертаційній роботі. Однак, 

цілком зрозуміло, що здобувач концентрує свою увагу на 

економічному підґрунті поняття індустріалізації в контексті 

глобальних змін, які відбуваються сьогодні в культурній економіці.

Аналіз існуючих підходів до визначення особливостей сучасного 

культурного виробництва дають дисертанту підстави стверджувати, 

що вони охоплюють всі ключові напрямки, для обґрунтування 

економічного статусу цього виробництва. Узагальнений досвід 

зарубіжний фахівців щодо вивчення процесів, які відбуваються в 

світовій економіці, визначення в ній сегмента, що займається 

культурним виробництвом, його індустріалізацією, постає 

надзвичайно важливим з точки зору процесів активного розгортання в 

сфері виробництва культурних індустрій і поширення розуміння 

значущості культурної економіка на вітчизняних теренах.
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До цієї роботи долучається все більше регіонів, великих і малих 

міст. Цілком зрозуміло, що зростає потреба в компетентних фахівцях -  

культурних менеджерах, економістах, які здатні вибудовувати стратегії 

розвитку культурної економіки. Проведений І.І.Пархоменко розгляд 

існуючих тенденцій в побудові концепцій щодо засад розгортання 

культурної економіки, теоретичного обґрунтування ефективності 

процесу індустріалізації культурного виробництва, може постати як 

вагомий внесок в підготовку фахівців, які будуть займатися цією 

галуззю. Крім того, знайомство з узагальненим досвідом зарубіжних 

дослідників може сприяти роботі вже практикуючих ентузіастів в їх 

прагненні досягнення максимальної ефективності у використанні 

культури ЯК потужного економічного ресурсу, і

Посилюють практичну цінність роботи і дослідження дисертантом 

становлення видів культурних індустрій, процес їхньої інституалізації 

в суспільстві. Такими постають історичні розвідки щодо чинників, що 

обумовили виникнення таких інституцій як університети, які були 

спрямовані на накопиченні а розповсюдження знань. Автор розкриває 

специфіку діяльності таких навчальних закладів в якості культурних 

індустрій. Здобувач солідаризується з думкою з дослідників, які 

вивчали динаміку становлення університетів на цьому шляху. 

Індустріалізація, яку здійснювали університети полягала в масовізації 

розповсюдження знань, в результаті чого мало місце накопичення 

культурного капіталу, що своєю чергою призводила до отримання 

спільного блага.

Щодо спільного блага, то воно взагалі, як на наш погляд, є 

кінцевою метою будь-якої суспільної діяльності, і економічної, і 

культурної в тому числі. Зрозуміло, що кожна сфера діяльності, кожна 

інституція вносить свою, притаманну тільки їй частку в творення
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спільного блага. Тому не можна переоцінити діяльність університетів 

спрямовану на збільшення освіченого прошарку людей в суспільстві.

Неабиякий інтерес становить розділ роботи стосовно ще одного 

виду культурної індустрії - культурної спадщини. Знов таки цей 

інтерес обумовлений процесами, що відбуваються сьогодні в 

повсякденному житті. Йдеться про культурну спадщину, яка в останні 

десятиліття, якщо говорити про економіку культури, виступає 

потужним економічним ресурсом, що реально впливає на життя цілих 

країн. Звісно, йдеться про привабливість об’єктів культурної 

спадщини, на якій сьогодні тримається індустрія туризму. Не треба 

перераховувати країни, економіка яких розвивається значним чином за 

рахунок використання культурної спадщини як індустрії. Ще більше 

країн хотіли б ефективно використовувати власну культурну 

спадщину. Така робота розгорнута в останні роки в Україні. Тут вже є 

свої здобутки. Але головна робота ще попереду. Тому представлений в 

дисертації І.І.Пархоменко аналіз досвіду, який вже накопичений в 

країнах Заходу, в США дає можливість всебічно підійти до проблем 

пов’язаних із збереженням культурної спадщини з урахуванням 

специфіки країни, регіону. В роботі визначені правові підходи в тому 

числі на міжнародному рівні з визначення культурної та економічної 

цінності об’єктів. Важливо також те, що здобувач визначає за яких 

часів починає формуватися інтерес до культурної спадщини як до 

економічного ресурсу.

Всім зрозуміло, що медіа-індустрії займають чільне місце в 

сучасному культурному просторі. Вони впливають на інтенсифікацію 

процесів в усіх сферах життя, в тому числі і в інших культурних 

індустріях. Продуктивним щодо розуміння специфіки функціонування 

медіа в суспільстві можна вважати аналіз комунікаційних моделей
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проведений дисертантом з метою довести дієвість «медійної 

публічності», що визначає нинішній стан комунікаційних процесів.

Щоб розкрити принципи та засади політики в сфері культури, 

які розроблялись впродовж кількох останніх десятиліть в країнах 

Європи, автор крок за кроком наводить етапи становлення та 

правового оформлення документів, що приймалися представниками 

європейської спільноти в новостворених міжнародних інституціях. 

Прослідковуючи шлях формування спільної європейської політики, 

здобувач відзначає проблеми і труднощі, з якими зустрічалися її 

розробники. В якості прикладу успішної реалізації новітніх підходів в 

розробці сучасної ефективної культурної політики розглядається 

досвід Великобританії. З’ясовуються складові проекту «креативної 

економіки», який став провідним в розробці економічної стратегії 

країни. Автор наголошує на тому, що цей проект розроблявся під 

егідою влади, за її активної участі при впровадженні в життя засад, на 

якому ґрунтується перехід до нових форм культурного виробництва.

Англія на практиці довела економічну ефективність розгортання 

креативних індустрій, культурного виробництва. Сьогодні це 

провідний сегмент національної економіки. Дисертант підкреслює, 

що аналіз складових культурної політики, яка в останні десятиліття 

проводилася владою Великобританії, констатація досягнутих успіхів, 

можуть слугувати гарним прикладом для України в її 

реформаторських зусиллях.

Особливо хочемо наголосити на значущості тієї частини роботи, 

де аналізується стан справ з напрацювань засад культурної політики 

на вітчизняних теренах. Автор наголошує на необхідності узгодження 

дій всіх інституцій, організацій причетних до стану культури в Україні. 

Така узгодженість вкрай необхідна для переосмислення завдань
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культурного виробництва, напрацювання ефективної стратегії

розгортання культурної економіки. Автор закликає поєднати на 

цьому шляху зусилля представників влади, теоретиків і практиків. 

Тільки за таких умов можливо втілювати в життя засади культурної 

економіки, креативних індустрій в Україні.

Знов повторимо дисертаційна робота І.І. Пархоменко має всі 

підстави вважатися актуальною і такою, що може принести реальну 

користь для осмислення реалій вітчизняного культурного життя і 

впровадження в практику культурного будівництва напрацьованого в 

європейських країнах досвіду розгортання культурних індустрій. 

Однак маємо кілька зауважень щодо деяких позицій автора. Перш за 

все це стосується розуміння культури як такої. Як нам здається, автор 

не досить чітко визначився з розумінням культури в ї ї  визначальної 

сутності, тобто як способу існування спільноти людей. Саме культура 

як сукупність механізмів виживання задає вектори суспільного буття. 

Тобто культура перш за все творить суспільство, задає напрямки його 

функціонування. Йдеться про окреслення дисертантом власної позиції 

щодо розуміння культури і такої її складової як художня культура. 

Хоча вона і надає в тексті своє розуміння культури, але досить 

побіжно, і це не виглядає принциповим моментом для завдань роботи. 

Наявність чіткої позиції допомогла б здобувачу більш критично 

ставитися до позицій зарубіжних дослідників, в їхніх визначеннях 

щодо культури. Тому подекуди виглядає не досить переконливо 

спирання на думки фахівців, які висловлювалися щодо свого розуміння 

культури в контексті вирішення власних розвідок.

Таким же чином треба було б більше уваги приділити розподілу 

сфер вивчення, а саме -  культура та художня культура, де художня 

культура це сукупність всіх етапів створення творів мистецтва, їхнього 

розповсюдження та умов споживання. Хоча в тексті таке розуміння з
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боку дисертанта подекуди висловлюється. Але це має доволі 

ситуативний характер.

Крім того, аналізуючи погляди дослідників щодо становлення 

засад культурної економіки, здобувач не завжди адекватно, як на наш 

погляд тлумачить їхні погляди. Так скажімо на С.44 дисертант 

зазначає, що представники німецької історичної школи 

обґрунтовували тезу, що система господарювання функціонує та 

еволюціоную в контексті національної культури та її особливостей. В 

подальшому цей підхід знайшов своїх прибічників таких як В.Вебер, 

Т.Веблен. Далі були Інглхарт, Шварц, які розробляли моделі 

вимірювання впливу цінностей певної культури на показники 

економічного розвитку країни. Можна цілком погодитися з такими 

твердженнями науковців за винятком того, що в їхніх роздумах 

йдеться не про культурну економіку, як вважає дисертант, а про вплив 

культури як такої на економіку як таку, і аж ніяк не про «культуру 

економіки»

Ще раз наголосимо на тому, що здобувач не завжди чітко 

визначає свою позицію, щодо тих чи інших теоретичних положень. 

Звісно це не означає, що відсутні авторські констатації з приводу 

розуміння природи явищ, які розглядаються. Однак, перебуваючи під 

впливом концепцій дослідників, положення яких аналізуються в 

дисертації, автор, наприклад стверджує. «Сучасна сфера культури -  

сукупність індустрій». С.55 Вважаємо, що всю культуру розглядати 

таким чином - певне перебільшення, бо продовжують працювати і 

традиційні інститути. Таким же чином потребує пояснень твердження, 

що в СІНА культура - сфера виробництва, індустрія, де розважальний 

елемент стає інструментом продажу культурного продукту. С.40 Є 

зауваження щодо розуміння культурної цінності і цінності мистецтва. 

Культурна цінність величина досить умовна і залежить від
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кон’юнктури в тому числі, тому і формування ціни на твори не має 

якихось конкретних економічно обумовлених засад. Таким же чином в 

економічному сенсі мабуть треба говорити не про цінність

мистецтва, а про ціну твору і як вона утворюється. Ще раз 

повторимо,що в роботі варто було б більш критично ставитися до 

положень деяких авторів і не сприймати їх цілком на віру.

Однак можна з впевненістю стверджувати, що в цілому 

відзначені недоліки суттєво не позначаються на позитивному враженні 

від роботи. Її автор звернувся до надзвичайно актуальної проблеми 

взаємообумовленості культури та економіки, та розгортання на 

теренах України культурної економіки. Свій внесок в це цілком 

практичне завдання, автор робить, аналізуючи досвід країн, які вже 

пройшли значний шлях в цьому напрямку. Автор побудови розглядає 

існуючі концепції засад сучасного культурного виробництва, 

узагальнює вже існуючий досвід впровадження цих засад в життя.

Зазначимо, що І.І Пархоменко довела свою спроможність не 

тільки працювати зі значним масивом літератури, аналізувати і 

узагальнювати існуючі погляди і підходи, що теж демонструє 

необхідний для науковця кваліфікаційний рівень, головне, вона 

переконливо показала себе як дослідник з власним баченням проблеми, 

її значущості для культурного поступу країни. Вона переконливо 

довела спроможність активно вводити в науковий обіг понять, які ще 

набули достатньої уваги з боку наукової спільноти, доводити їхню 

важливість, пропонувати підходи до вирішення актуальних питань 

розбудови вітчизняної культури. І

В цілому можна з упевненістю зазначити, що навіть дискусійні 

моменти роботи, свідчать про потужний теоретичний потенціал 

дисертаційного дослідження Пархоменко Ірини Ігорівни «Теоретичні
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концепції сучасної економіки культури: філософсько-культурологічний 

аналіз»

В ньому на високому теоретичному рівні розглянуті важливі 

проблеми, що визначають реалії сучасного культурного будівництва, 

необхідність активного запровадження нових форм функціонування 

культури, в тому числі виробництва культурного продукту та його 

споживання.. Все це дозволяє автору впритул наблизитись до 

адекватного розуміння процесів, які повинні визначати культурний 

простір, наповнювати новим змістом духовну сферу українського 

соціуму.

Ще раз зазначимо, що зміст роботи переконливо засвідчує 

наукову зрілість автора, його здатність до глибокого і всебічного 

аналізу обраної проблематики, до широких теоретичних узагальнень і 

ґрунтовних висновків. Є всі підстави констатувати, що винесені на 

захист положення наукової новизни, послідовно відбиті у тексті 

роботи і переконливо аргументовані дисертантом.

Слід відмітити ступінь апробації матеріалу дисертації: основні 

положення роботи викладені у 18 наукових публікаціях, в тому числі 

у 7 статтях, з яких 6 - у  переліку фахових наукових видань України. 4 

роботи входять до міжнародних науково-метричних баз даних, та 11 

тез опублікованих матеріалів конференцій.

Дисертант приймав участь як доповідач у 11 конференціях -  в 

тому числі міжнародних та всеукраїнських. Автореферат повністю 

відбиває зміст дисертації.

Дисертаційна робота «Теоретичні концепції сучасної економіки 

культури: філософсько-культурологічний аналіз» за своєю 

актуальністю, науково-теоретичним рівнем, новизною та практичним 

значенням відповідає основним нормативним документам МОН
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України, зокрема п.9, 10, 11,13 «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», ухваленого постановою Кабінету Міністрів України, 

№567, ві 24 липня 2013 року, що дає підстави оцінити її позитивно і 

зробити висновок, що її автор, Ірина Ігорівна Пархоменко, заслуговує 

на присвоєння наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 26. 00. 01 - теорія та історія культури (філософські 

науки).

Офіційний опонент 

Шульга Раїса Петрівна, 

доктор філософських наук, 

провідний науковий співробітник 

відділу соціології культури 

та масових комунікацій 

Інституту соціології НАН У крап

■V У

М .КЦ /

?(с'оц%и.т/ г
° -Ю Г о

С&Лу/ииіШ Р- Т7.ЇПИС

<3зв. відділом кадрів/ 
Інституту соціологів 

НАН  України, м.Киїз
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу Пархоменко Ірини Ігорівни 
«ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ КУЛЬТУРИ: 

ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 
спеціальністю 26.00.01 -  теорія та історія культури (філософські науки)

Обрана дисертанткою тема дослідження є актуальною для української

наукової думки, особливо враховуючи активну промоцію програми
і.

«Креативна Європи», яка протягом кількох останніх років сприяла якісним 

інтелектуально-гуманітарним змінам. В орбіті досліджень вітчизняних 

науковців культура стала сприйматись «... не лише пам’ять і спадщина, але й 

як сфера експерименту й візіонерства, вона потребує відкритості до новітніх 

технологій і усвідомлення комерційної складової творчих ідей» (В. Балдинюк). 

Окреслений підхід до феномену культури сприяє розвитку низки напрямів 

економіки, політики, бізнесу та ін. Зауважимо, що від цього не применшується 

значення духовних і матеріальних надбань людства, а часом навіть відбувається 

популяризація, яка сприяє їхньому кращому розумінню.

Інтерес дослідників ілюструється низкою науково-практичних 

конференцій. Лише цьогоріч в контексті вищезгаданої рамкової програми 

Європейської комісії відбулись такі заходи -  «Культурні відносини України та 

ЄС: перші досягнення» (14 грудня 2017 р.), «Європейський та український рік 

культурної спадщини: співпраця, виклики» (м. Івано-Франківськ, 

9-10 листопада 2017 р.). А також, наприклад, Міжнародні науково-практичні 

конференції: «Управління культурними проектами і креативна індустрія» 

(20 жовтня 2016 р.), «Культурна дипломатія: стратегія, моделі, напрями» (Київ, 

24 листопада 2017 р.) та низка інших науково-освітніх заходів, в яких 

дисертантка змогла апробувати основні тези дисертаційного дослідження.

Слід зауважити на зміни у підготовці фахівців з філософії і культурології 

у вищих школах України. В програмах підготовки рясніють такі дисципліни як 

«Масова культура», «Філософія економіки», «Менеджмент культури», тому 

напрацювання дисертантки стануть в нагоді під час підготовки фахівців у галузі
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культури. Маємо констатувати нагальну потребу введення в програми окремої 

дисципліни, яка розглядатиме саме теорію економіки культури і креативної 

індустрії.

Сфера креативної економіки, яка вбирає в себе дизайн, моду* рекламу, 

телебачення, кінематограф, спорт, шоу-бізнес та ін., варто розглядати не лише з 

точки зору збільшення ВВП країни (до речі, за підрахунками Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності, креативна економіка України дає внесок 

лише 2,5 % в загальний ВВП, в США -  11% від ВВП), а й з філософсько- 

культурологічного ракурсу, адже дає змогу критично переосмислити 

реальність. Наприклад, пів століття тому, в розпал В’єтнамської війни, 

американське кабельне телебачення почало транслювати серіал «Зоряний 

шлях», який швидко став значним культурним феноменом і, отримавши 

значний вплив на реальність, водночас втілює тогочасний світогляд, адже 

відображає молодіжну культуру другої половини XX ст.: студентські протести 

проти В’єтнамської війни і сподівання на краще майбутнє. Телесеріал, 

включаючи низку відсилок на інші культурні тексти, зокрема на вестерни і 

«Пригоди Гуллівера» Джонатана Свіфта, сприяє ефективному вивченню
*

культурологічних запитів другої половини XX століття, перенесених у 

футурологічні декорації XXIII ст. Таким чином, креативна індустрія дає змогу 

переосмислити реальність і висловитись по-новому.

Отже, з філософського-культурологічного, та й економічного, погляду 

теми культурної індустрії і економіки культури мають значний невикористаний 

потенціал. Зазначена тема ще не отримала достатнього висвітлення у 

вітчизняній науковій думці, тому обрана 1.1. Пархоменко є актуальною і 

перспективною.

На думку більшості науковців креативна економіка має екзистенційний 

вимір, оскільки тісно пов’язана зі свободою вибору. Креативна економіка -  це 

завжди питання проактивності, і її сила -  саме в здатності нестандартно 

реагувати на виклики (М. Скиба). Як стверджує Джон Фіске, один з 

’ прибічників методології Сиііигаї $1ис1іе5, якою також керується І.І. Пархоменко, 

«попри інтенсивну рекламу, 80-90% нових продуктів провалюються; на ринку
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(цит. за Дж. Сторі). Отже, проживання культури не є пасивною діяльністю, а 

споживачі культури також стають виробниками культурних текстів і значень, а 

дозвілля стає формою праці (Чарльз Лідбітер). Тобто, вільний час став 

виробничим плацдармом і об’єктом жаги конкуруючих культурних індустрій.

Дисертація І.І. Пархоменко дає поштовх для нового рівня досліджень 

сфери культури і новітніх феноменів, що врешті позитивно сприяє вивченню 

сучсних культуротворчих процесів. Дисертантка слушно зауважує, що 

«...наука є рушієм інноваційної діяльності, поживним середовищем для 

провадження креативності в процес виробництва» (С. 37)

Окремої уваги заслуговує розділення дисертанткою понять «креативні 

індустрії» і «культурні індустрії», що сприяє продуктивному веденню 

подальшої дискусії і ставить крапку в синонімічній підміні понять, адже 

поняття «культурна індустрія» ще раніше вживали Т. Адорно і М. Горкгаймер 

(С.ЗЗ, 55).

У першому розділі дисертантка керується нестандартним, і через це 

цікавим, поділом культурних етапів. Концепція П.Л. Сакко, яку згадує 

І.І. Пархоменко, ефективно складає основу дисертаційного дослідження, проте 

водночас варто згадати концепцію Н. Соколової «культури \уєЬ 2.0», яка, на 

нашу думку, значно поглибила б дослідження і змогла обґрунтувати значення 

численних культурних текстів й артефактів, які стали частиною економіки 

культури.

Окремо відзначимо використання у тексті дослідження не лише низки 

філософсько-культурологічних праць, а й юридичних документів, наприклад, в 

контексті рефлексії поняття «цінність» згадуються міжнародні конвенції 

ЮНЕСКО та Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей» (1999) (С.70). Це допомагає розширити дослідження і 

прослідкувати значення основоположних понять у ширшому контексті. Проте 

це не відволікає від основної філософської рефлексії, адже дисертантка згадує 

праці А. Ван ден Браумбуше, Г. Ріккерта та ін.
і

Окремої уваги заслуговує другий розділ дисертації, який дає змогу 

розглянути загальну проблематику дослідження крізь призму трьох основних
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стовпів -  університети, індустріальні ресурси та медіа. Дисертантці вдається 

охопити широкий проміжок часу і дослідити крізь призму вище окреслених 

феноменів становлення економіки культури. Такий підхід заслуговує 

підтримки, адже є філософсько-культурологічним по своїй суті і допомагає 

вибудовувати концепцію дисертаційного дослідження.

Економіка культури охоплює феномен, який відображає характерні 

тенденції постіндустріального суспільства, тому, на нашу думку, дисертантці 

потрібно більше зосередитись на зв’язку з актуалізацією комерційно 

виробленого змісту в культурних практиках і живому безпосередньому досвіді 

споживачів.

Також, на нашу думку, варто було б більше зупинитись на розгляді 

практичного втілення економіки культури. Ефективним стало б введення в поле 

дисертаційного дослідження низки сучасних культурних практик (наприклад, 

дизайн, мода, онлайн-практики та ін.), які виникають в контексті нової 

світоглядної парадигми.

Вищевказані зауваження не скасовують плідного доробку дисертантки в 

усій його важливості та повноті й носять дискусійний характер. Відтак, 

актуальність обраної теми, ступінь обґрунтованості наукових положень і 

висновків, сформульованих у дисертації, їхня достовірність і новизна, а також 

повнота їх викладу в опублікованих працях дозволяють позитивно оцінити 

дослідження.

До речі, цікавим було б простежити як нематеріальний (уявний, 

вигаданий) світ економіки культури впливає на традиційну економіку і 

матеріалізується. Доречним стануть праці Г. Почепцова, які, на нашу думку, 

бракує в списку джерел дисертації. Дослідник, один з небагатьох, хто серед 

вітчизняних дослідників прослідковує конструювання матеріального світу на 

основі нематеріального (серед низки прикладів згадаймо назву літака 

«Ентерпрайз» з вигаданого всесвіту «Зоряного шляху», яка втілилась у назві 

реального авіаносця США).

Загалом, дисертація Пархоменко І.І. «Теоретичні концепції сучасної 

економіки культури: філософсько-культурологічний аналіз» виконана на
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високому кваліфікаційному рівні, представляє інтерес для фахівців і складає 

істотний внесок для філософської науки. Основні положення, які містяться в 

авторефераті не викликають заперечень. Наукові дослідження Пархоменко 1.1, 

відображено у 17 публікаціях: 2 - у  наукових фахових виданнях України, 

3 - у  фахових виданнях України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз даних, 1 -  стаття, яку включено до міжнародної 

наукометричної бази, 11 -  тези за матеріалами конференцій.

Оформлення та виклад дисертації відповідає встановленим вимогам до 

кваліфікаційних праць, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук. Зміст автореферату та його основні ідеї відображають 

положення, котрі викладені в дисертації.

Дисертаційне дослідження «Теоретичні концепції сучасної економіки 

культури: філософсько-культурологічний аналіз» дає підстави для висновку 

про успішне виконання поставлених дослідницьких завдань. Текст дисертації 

підготовлений та оформлений відповідно до вимог «Порядку присудження 

наукових ступенів» затвердженого постановою Кабінету міністрів України 

№ 567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами). Враховуючи новизну, системність, 

самостійність дослідження та достатню апробацію його результатів, можна 

зробити висновок, що авторка дисертації Пархоменко Ірина Ігорівна заслуговує 

на присудження наукового ступеню кандидата філософських наук за 

спеціальністю 26.00.01 - теорія та історія науки (філософські науки).

С.С.Русаков

Т7
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