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Вітальне слово Міністра культури України
Учасникам
Другої
всеукраїнської
конференції «Культура і креативні індустрії
як основа розумної стратегії розвитку малої
території»

Шановні гості, учасники та організатори Конференції!

Вітаю вас з нагоди проведення Другої всеукраїнської конференції «Культура і
креативні індустрії як основа розумної стратегії розвитку малої території».
Конференція, яка вдруге проводиться в Тульчині, продовжує розкриття однієї
з актуальних тем сьогодення – сприйняття культури як важелю економічного
розвитку малих міст України та окреслення шляхів стимулювання їхнього
потенціалу через культурні цінності та спадщину.
Цей захід покликаний ознайомити з яскравими прикладами успішних
проектів з популяризації культурного надбання невеликих міст та залучити до
активних дій очільників обласних державних адміністрацій, об’єднаних
територіальних громад та малих міст України.
Переконаний, що напрацювані рекомендації щодо використання історикокультурного туристичного ресурсу міст як чинника економічного розвитку у рамках
децентралізації стануть фундаментом нової культурної політики.
Щиро бажаю учасникам конференції плідних дискусій, конструктивного
діалогу та професійного задоволення.
З повагою,

Міністр

Євген Нищук
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РОЗДІЛ І
РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ЗМІНА КУЛЬТУРНОЇ
ПАРАДИГМИ
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Слобожан Олександр,
Виконавчий директор Асоціації міст України,
кандидат наук з державного управління

ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Реформа місцевого самоврядування назріла давно, але вищі політичні кола держави тривалий
час не наважувалися до неї приступити. Лише в результаті Революції Гідності до влади прийшов
Уряд, який вже через місяць після свого призначення, а саме 01.04.2014 року, схвалив концепцію
цієї реформи. Він негайно приступив до її реалізації – побудови в країні спроможних
територіальних громад та наділення їхніх органів місцевого самоврядування вагомими
повноваженнями та належними ресурсами.
Вже 2 червня Верховною Радою було прийнято реформаторський закон «Про співробітництво
територіальних громад» і майже одразу Уряд 13.06.2014 р. уніс на розгляд парламенту
законопроект «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Ним визначалися засади
такого об’єднання та надання державної підтримки об’єднаним територіальним громадам (ОТГ).
На жаль, цей закон був прийнятий лише 05.02.2015 р., що істотно загальмувало початок самого
процесу об’єднання громад.
Іншим важливим напрямом реалізації реформи було внесення змін до Бюджетного та
Податкового кодексів з метою забезпечити деконцентрацію ресурсів та зміцнення фінансової
основи місцевого самоврядування. Після багатомісячних дискусій та за активної ролі АМУ
28.12.2014 р. парламент ухвалив у цілому зміни до зазначених кодексів, а також Закон про
Державний бюджет України на 2015 рік, які містили цілу низку вагомих переваг для місцевих
бюджетів.
Зокрема, істотно зросли частки зарахування до місцевих бюджетів ряду податків. Було
передбачено нові види субвенцій на виконання делегованих повноважень, а розпорядниками
цих коштів призначено профільні міністерства. Був запроваджений також механізм
стимулювання громад до об'єднання та формування спроможних громад через механізм їх
переходу на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.
Змінами до Податкового кодексу було, нарешті, запроваджено місцевий податок на нерухоме
майно з можливістю його регулювання актами місцевих рад. До категорії місцевих податків
віднесено плату за землю зі значним підняттям її ставок. Вагомим джерелом наповнення
місцевих бюджетів став акцизний податок з продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
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нафтопродуктів за ставкою 5% вартості реалізованого товару. На 2015 рік у Державному фонді
регіонального розвитку було передбачено 3 млрд. грн. на розвиток інфраструктури ОТГ.
Зазначені та інші джерела стали вагомою ресурсною опорою для розвитку територіальних громад
у наступні роки.
2015 рік став стартовим у процесі формування ОТГ. На початку березня набрав чинності Закон
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», а з середини квітня
розпочалися процеси ініціювання об’єднань. Перспективні центри ОТГ стали запрошувати сусідні
територіальні громади до такого об’єднання. В той же час обласні ради та державні адміністрації
запізнювалися з розробкою та прийняттям передбачених законом про об’єднання Перспективних
планів формування територій спроможних територіальних громад. Перший такий план був
схвалений Дніпропетровською обласною радою 27 травня 2015 р.
Оскільки перші вибори рад ОТГ та їхніх сільських, селищних, міських голів мали відбутися
одночасно з загальними черговими місцевими виборами, призначеними на 25 жовтня 2015 року,
час для прийняття Перспективних планів та формування ОТГ першої черги, призначення в них
перших виборів був обмежений, відповідно до виборчого законодавства, датою 14 серпня того
року. Зрештою, після завершення всіх підготовчих процесів, вжиття окремих термінових заходів
законодавчого характеру у визначений термін перші вибори було проведено в 159 ОТГ. Зазначені
громади стали піонерами в реалізації концепції реформи на місцевому рівні – освоєнні нової
територіальної основи громади, розширених повноважень та зрослих ресурсів.
Схвалені парламентом наприкінці 2014 року зміни до бюджетного та податкового законодавства
протягом вже першого року їх застосування кардинально змінили якість фінансового
забезпечення територіальних громад. Так, лише за 11 місяців 2015 року загальний приріст
надходжень до загального фонду місцевих бюджетів проти відповідного періоду попереднього
року склав 42,5% або 26,8 млрд. грн. На 22% зменшилася кількість дотаційних місцевих бюджетів,
на 11,5% зросла кількість місцевих бюджетів-донорів, а 10,2% місцевих бюджетів стали повністю
збалансованими, чого в 2014 році взагалі не було. Частка власних ресурсів у місцевих бюджетах
зросла на 30%, а з врахуванням ПДФО – втричі. Органи місцевого самоврядування отримали
реальні ресурси для вирішення питань місцевого значення.
Але найважливішим було те, що нова редакція Бюджетного кодексу стала законодавчою основою
стимулювання територіальних громад до об’єднання з метою підвищення їхньої спроможності.
ОТГ стали наділятися такими ж повноваженнями та ресурсами, як і міста обласного значення.
Вони отримали значні преференції в частині фінансового та ресурсного забезпечення, в тому числі
60% ПДФО (до об’єднання – 0%) на виконання власних повноважень; державні медичну і освітню
субвенції.
Крім того, ОТГ отримують державну фінансову підтримку з Державного фонду регіонального
розвитку; у вигляді субвенції на формування відповідної інфраструктури.
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У державному бюджеті на 2016 рік їм було передбачено 3 млрд. грн. з Державного фонду
регіонального розвитку та 1 млрд. грн. субвенції на розвиток інфраструктури. Таким чином, вже
2015 рік засвідчив, що бюджетна децентралізація зробила значний крок уперед.
У 2016 році було створено ще 208 ОТГ, що у 1,3 рази більше ніж у попередньому році. Тобто
протягом 2015-2016 рр. було утворено 366 ОТГ, в яких об’єдналося 1738 сільських, селищних,
міських територіальних громад (біля 16% від загальної їхньої кількості на початок реформи). Того
ж року стартував процес формування в ОТГ інституту сільських та селищних старост.
Моніторинг бюджетів 159 ОТГ засвідчив, що за 11 місяців 2016 року надходження доходів
загального фонду місцевих бюджетів цих ОТГ склали майже 6,3 млрд. грн., що більше ніж у 6 разів
перевищило надходження аналогічного періоду 2015 року до бюджетів місцевих рад, які увійшли
до складу ОТГ.
Послідовні підходи до реалізації бюджетної реформи, започаткованої в грудні 2014 року, у 2016
році дозволили суттєво збільшити фінансові ресурси всіх громад, не лише ОТГ. Так, за даними
Міністерства фінансів за 11 місяців 2016 року приріст надходжень загального фонду проти
відповідного періоду минулого року склав 49,6% або 43,7 млрд. грн. Було забезпечено приріст
надходжень від усіх податків. Зазначене позитивно відобразилося на процесах благоустрою
населених пунктів та ставленні громадян до реформи, що засвідчили різні соціологічні
опитування.
Однак у 2016 році на місцеві бюджети, з посиланням на їхню зрослу дохідність, було покладено
значно більше видаткових повноважень, ніж їхня дохідна спроможність. Це змусило органи
місцевого самоврядування спрямувати біля 12% власних ресурсів на фінансування повноважень
у освітній та медичній сферах, переданих їм державою без фінансового забезпечення.
У 2017 році об’єднання громад тривало, було утворено ще 299 ОТГ, що разом з результатом
попередніх років склало 665 ОТГ, у які об’єдналися 3112 територіальні громади. Минулий рік
відзначився також подальшим удосконаленням механізму формування та діяльності ОТГ.
Зокрема набрали чинності закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо добровільного приєднання територіальних громад)», яким спрощено процедуру
приєднання до утворених ОТГ без проведення нових виборів, та «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України» від 07.12.2017 р., яким визначено поняття «бюджети об’єднаних
територіальних громад», що включають, у тому числі, бюджети ОТГ, визнаних Кабінетом Міністрів
спроможними.
У порівнянні з утворенням ОТГ шляхом об’єднання, процес приєднання дещо гальмується
необхідністю внесення змін до перспективних планів формування територій громад областей. Їхні
проекти мають схвалюватися такими політизованими органами, як обласні ради, а термін
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погодження відповідного проекту зацікавленими органами для внесення його на затвердження
Кабінетом Міністрів є тривалим.
Для врегулювання порядку призначення перших місцевих виборів у ОТГ, утворених в результаті
об’єднання територіальних громад різних районів, був прийнятий і набрав чинності Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного
об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів». Це
розблокувало процес призначення перших місцевих виборів у таких ОТГ шляхом визначення
чіткої послідовності дій: спершу призначення перших місцевих виборів і вже потім – зміна меж
таких районів. Як результат, протягом 2017 року перші вибори рад ОТГ та відповідних сільських,
селищних, міських голів було проведено у 32 ОТГ, до складу яких увійшли громади з різних
районів.
Для чіткого визначення статусу старости, просторових меж його діяльності, кола повноважень 9
лютого 2017 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо статусу старости села, селища». За інформацією Мінрегіону, на кінець 2017 року загальна
кількість старост в ОТГ складала 2362, в тому числі 600 обраних на перших виборах.
Вирішальне значення для темпів формування ОТГ має фінансове забезпечення розвитку їхньої
інфраструктури.
Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» визначено, що держава
здійснює фінансову підтримку ОТГ наданням їм субвенцій на формування відповідної
інфраструктури. У 2017 році всі 366 ОТГ, утворені у 2015-2016 роках, таку субвенцію отримали.
Разом з тим, цей вид фінансової підтримки державою ОТГ з кожним роком зменшується, оскільки
кількість ОТГ постійно зростає, і фінансовий ресурс на формування їхньої інфраструктури,
передбачений у державному бюджеті, доводиться ділити на більшу кількість ОТГ. З 2016 по 2018
рік обсяг такої субвенції в розрахунку на одного сільського жителя ОТГ скоротився з 1,1 до 0,5 тис.
грн.
Щодо загального стану місцевих бюджетів, то за січень-грудень 2017 року надходження до їх
загального фонду порівняно з 2016 роком зросли на 30,9% або на 45,3 млрд. грн. При цьому
найвищими темпами зростали доходи бюджетів ОТГ – на 136,9%, зокрема власні доходи – на
36,9% або на 2,5 млрд грн. Середні надходження власних доходів ОТГ в перерахунку на 1
мешканця зросли при цьому на 712,3 грн. та склали 2,7 тис. грн.
Видатки загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) за січень-грудень
2017 року склали 393,8 млрд. грн., що на 111,1 млрд. грн. або на 39,3% більше до січня-грудня
2016 р. При цьому обсяг капітальних видатків склав 74,3 млрд. грн., що на 21,7 млрд. грн. або на
41,3% перевищило рівень попереднього року. Найвищий темп зростання капітальних видатків у
порівнянні з 2016 роком мав місце по бюджетах ОТГ - у 2,2 рази.
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Із 2017 року стартував ІІ етап реформи міжбюджетних відносин, основним завданням якого є
розмежування сфер відповідальності державних та місцевих органів влади щодо утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та закладів охорони здоров’я. На фінансування з місцевих
бюджетів було передано видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів, окрім
видатків на оплату праці педагогічних працівників, та на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв, спожитих закладами охорони здоров’я. Для забезпечення фінансування таких
видатків місцевим бюджетам з державного було надано додаткову дотацію у сумі 14,9 млрд. грн..
При цьому в 2017 через недостатність коштів освітньої та медичної субвенцій (недофінансування
медичної галузі склало 7,7 млрд, освітньої – 5,5 млрд) ОМС за рахунок власних доходів змушені
були дофінансовувати надання гарантованих державою послуг населенню, аби лише не
допустити заборгованостей по заробітних платах та забезпечити належне утримання бюджетних
установ.
На початку 2018 року Уряд своїм актом зробив черговий і довгоочікуваний крок у напрямі
передачі у розпорядження ОТГ земель державної власності. Сьогодні цей процес розпочинається.
Вже декілька ОТГ прийняли відповідні рішення. Це розкриває нові перспективи ресурсного
забезпечення місцевого самоврядування та має заохотити до об’єднання ті територіальні
громади, які цей процес ще не розпочинали.
Станом на кінець травня кількість ОТГ досягла позначки 705. Набув чинності закон, що знімає
перепони на шляху утворення ОТГ навколо міст обласного значення.
На розгляді парламенту перебуває підтриманий АМУ урядовий законопроект «Про засади
адміністративно-територіального устрою України», зареєстрований у парламенті (№ 8051).
Його прийняття відкриє шлях до завершення реформи в частині формування спроможних
територіальних громад.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ: СУТНІСТЬ, СТАН, СТРУКТУРА

В Україні вже 4 роки (з квітня 2014 року) триває реформа децентралізації, метою якої є створення
безпечного та комфортного середовища для життя людини в Україні. Відповідно до Концепції
реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади досягнення визначеної
мети можливе за умови реалізації наступних завдань (додаток А, слайд 5):

забезпечення доступності та якості публічних послуг;

досягнення оптимального розподілу повноважень між органами місцевого
самоврядування та органами виконавчої влади;

визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого
самоврядування з метою забезпечення доступності та належної якості публічних послуг, що
надаються такими органами;

створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення
виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень [2; 13; 15].
Досягнення вищезазначених завдань можливе за умови проведення окремих секторальних
реформ, оскільки кожне завдання своєю суттю вносить зміни в зміст роботи не лише органів
місцевого самоврядування, а й значної кількості центральних та місцевих органів виконавчої
влади (додаток А, слайди 6-9)
До числа галузей, котрі потрапили під вплив реформи децентралізації в Україні, належить і
культура. Саме тому на початку 2017 року було презентовано концепцію «Децентралізація: сектор
Культура» (додаток А, слайди 19-24) [9].
Варто зазначити, що насправді процес децентралізації в галузі культури розпочався задовго до
2014 року – ще в 1994 році. Саме в період 1994 – 1996 років на місцеві бюджети були передані
повноваження з фінансування установ культури. Це була перша хвиля процесу децентралізації в
галузі культури, котра не мала жодних позитивних результатів: по всій території держави
перестала функціонувати значна кількість бібліотек, клубних закладів, в рази знизилось
фінансування мистецьких шкіл тощо. Друга хвиля децентралізації в галузь культури прийшла з
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початком реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні,
первинним результатом якої стало створення окремих об’єднаних територіальних громад і, як
наслідок, нова хвиля закриття установ закладів культури базового рівня по всій країні.
Тому концепція «Децентралізація: сектор культура» покликана стати так званою логічною
моделлю та дорожньою картою виходу галузі культури зі стану занедбаності в процес розвитку
та стан розквіту.
Зазначимо, що концепція «Децентралізація: сектор культура» розроблялась в 2016 році
експертами сектору культура Офісу секторальної децентралізації та за підтримки проекту EDGE.
Крім того, на виконання цілей і завдань концепції робоча група Міністерства культури України в
2017 році працювала над розробкою моделей «Центрів розвитку громад», котрі в
обов’язковому порядку повинні мати культурно-освітній потенціал.
Разом з тим, розробка такої концепції, котра визначає алгоритм розвитку цілої галузі, має
ґрунтуватись на всебічному вивченні реального стану існування галузі, проблем і перспектив її
функціонування тощо.
Тобто, в часовий проміжок квітень 2014 року – січень 2017 року мали б проводитись ґрунтовні
глибинні дослідження сфери культури, адже концепція – це, власне, розуміння, єдиний
визначальний задум. Проте, для того щоб випрацювати стратегію розвитку будь-чого і план
заходів до такої стратегії в рамках цього єдиного задуму, концепція має «обпалитись» перевіркою
фактів, в результаті чого все декларативне та несуттєве «відпаде», а залишиться лише головна
суть, кістяк позицій, котрі відповідають викликам існуючої ситуації.
Так, в зазначений часовий проміжок (2014-2017рр.) такими організаціями як фонд
«Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Центр Разумкова, Київський міжнародний
інститут соціології, соціологічна група «Рейтинг», центр соціальних та маркетингових
досліджень «Социс», дійсно проводився ряд соціологічних досліджень, котрі стосувались питань
рівня довіри громади до місцевої влади, особливостей ідентичності окремих мовних і
національних груп, рівня добробуту, здоров’я, щастя українців, життєвих пріоритетів та ціннісних
уподобань сучасної української молоді, соціально-політичної ситуації в країні, проблем, що
турбують українців, громадської думки щодо реформи децентралізації тощо. Проте, в більшості
цих досліджень сфера культури навіть не мала свого окремого блоку, а обмежувалась декількома
питаннями, котрі були поверхневими, наприклад,




«Чи покращилось культурне життя зі створенням ОТГ?»,
«Якою мірою Вам близька українська мова та культура?»

тощо, і не торкалися глибинних проблем галузі на кшталт розмаїття, запиту, попиту і т.д. [1; 3; 6;
10; 12; 17; 20; 21; 23; 24].
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Також не можна не закцентувати увагу на тому, що в рамках проекту «Партисипативна
демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», котрий реалізується
Асоціацією міст України та Норвезькою асоціацією місцевих і регіональних рад, в 2016 році було
проведено три окремі соціологічні дослідження щодо доступності і якості послуг у сфері освіти,
охорони здоров’я, соціального захисту, а от культура чомусь не потрапила до кола інтересу
виконавців проекту [18]. Проте, саме культура є тим потужним інструментом, котрий впливає на
зміну цінностей, а також створює належні умови для підтримки і розвитку творчого, духовного,
культурного та мистецького потенціалу регіонів, сприяє можливості культурного розвитку і
самовираження людей, виховання морально-здорової нації.
Зазначимо, що відповідно до вищезгаданої концепції «Децентралізація: сектор Культура»
управління об’єктами культури має здійснюватися на трьох рівнях (додаток А, слайд 19):

центральний рівень – держава (Міністерство);

регіональний рівень – області (управління / департаменти культурної
політики і ресурсів);

базовий рівень – ОТГ, міста обласного значення (відділи / управління /
департаменти культурної політики і ресурсів).
Тому, розглядаючи питання секторальної децентралізації, варто звернути увагу на стратегії
розвитку областей України до 2020 року, адже саме в цих документах представлено проблеми і
перспективи розвитку регіонів в цілому і окремих сфер життя суспільства зокрема.
Так, за результатами аналізу зазначених вище стратегій щодо охоплення і висвітлення в них стану
і аспектів розвитку галузі культури було виокремлено наступні її проблеми на регіональному рівні:

втрата закладів культурної інфраструктури в селах в ході реформи децентралізації;

потреба в ремонтно-реставраційних роботах в закладах культури та в технічному
переоснащенні останніх;

нерівномірність розміщення по території областей закладів культурної інфраструктури, що
знижує рівень забезпеченості населення культурними послугами;

відсутність належних можливостей для надання сучасних і якісних культурних послуг
населенню, особливо в сільській місцевості;

низький рівень якості культурних послуг;

незадоволеність культурних потреб населення;

відсутність стандартизації якості культурних послуг;

низький рівень поінформованості населення щодо культурних подій в їхньому населеному
пункті, районі, області;

відсутність мотивації та умов для залучення молодих спеціалістів до роботи в культурних
закладах;

брак фінансування закладів культури;
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відсутність залучення культурного потенціалу регіону до формування комплексного
туристичного продукту, що дало б змогу самофінансувати сферу культури;

інвентаризація та паспортизація об’єктів і територій історико-культурної спадщини з
метою охорони та збереження останньої;

поганий стан історико-культурних пам’яток, що обумовлює потребу в ремонтнореставраційних роботах останніх [16].
Крім визначення існуючих проблем в галузі культури на регіональному рівні в процесі
децентралізації шляхом збору інформації з публічних джерел, також в ході Всеукраїнської наради
директорів центрів народної творчості було проведено консультації зі стейкхолдерами. Ця
нарада проходила з 11 по 13 квітня 2018 року в м. Суми під гаслом «Культурні і креативні
індустрії як запорука успішного розвитку громад».
За результатами заслуховування доповідей, дискусій за доповідями, а також спілкування в
робочих групах, окрім тих проблем сфери культури, що вже представлені вище і висвітлені в
стратегіях розвитку адміністративних областей України, було названо ще й ряд інших проблем,
котрі виникають у сфері культури на регіональному рівні в ході реалізації реформи
децентралізації. До таких проблем належать наступні:

відсутність затверджених методичних рекомендацій щодо правомірного та коректного
переходу чи переведення закладів сфери культури у комунальну власність об’єднаних
територіальних громад;

відсутність інструкцій і роз’яснень щодо роботи з об’єднаними територіальними
громадами в ході реалізації реформи децентралізації;

відсутність моделі або моделей функціонування клубного закладу в умовах
децентралізації;

відсутність двостороннього зв’язку (діалогу) і культури спілкування на горизонтальних і
вертикальних ланках управління в сфері культури;

неадаптованість державного стандарту надання безоплатних культурних послуг до реалій
сьогодення;

невідповідність законодавчої бази викликам сучасності, що постають перед сферою
культури в процесі реалізації реформи децентралізації;

відсутність висококваліфікованих кадрів у сфері культури на місцях;

неспроможність сільських закладів культури хоча б частково перейти на
самофінансування, оскільки середній вік працівників культури в сільській місцевості становить 4757 років, і більшість з них не лише не бажають, а й не можуть зрозуміти необхідність та механізм
участі в грантових програмах фінансування, співпраці з бізнесом тощо;

низький рівень вивченості потенціалу і елементів нематеріальної культурної спадщини;

нерозуміння керівництвом новостворених об’єднаних територіальних громад важливості
закладів культури як осередків просвіти для місцевого населення;
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загроза зникнення в процесі децентралізації значної кількості народних аматорських
колективів через відсутність належного фінансування останнім від об’єднаних територіальних
громад.
Разом з тим, в публічних джерелах інформації, як от друковані періодичні видання та різноманітні
сайти в мережі Інтернет, висвітлюються й інші проблеми, котрі постають перед сферою культури
в процесі децентралізації. Наприклад, місцева влада в об’єднаних територіальних громадах не
дуже розуміє, що робити з культурою, оскільки історично закріпилося розуміння культури, як
неприбуткової та, більш того, затратної сфери суспільного життя. Тобто, реформа децентралізації
«виявила» таку проблему, як брак знань у сфері управління, а також невміння конструктивно
комунікувати з різними зацікавленими сторонами різних ієрархічних рівнів.
Крім того, часто управлінці на місцях є своєрідними бізнесменами, тому для них особливо
важливо побачити економічну вигоду від змін, і сфера культури тут не є виключенням. Тому ще
однією проблемою є відсутність тренінгів, де б очільникам об’єднаних територіальних громад або
їх представникам показали б історії успіху об’єднаних територіальних громад за результатами
реформування сфери культури і навчили б як досягти негірших результатів з культурним
потенціалом їх конкретних об’єднаних територіальних громад [19].
Про необхідність додаткових навичок і кваліфікацій у нових очільників об’єднаних територіальних
громад та їх помічників зазначається і у соціологічних дослідженнях Київського міжнародного
інституту соціології, причому переважна більшість респондентів зазначили брак у них певних
знань / навичок при виконанні деяких повноважень, а також зазначили необхідність проведення
тренінгових заходів для керівного складу об’єднаних територіальних громад, секретарів та
працівників виконавчого апарату. Також в результатах цих же досліджень зазначаються ще й такі
проблеми як труднощі в поточній діяльності закладів культури через нестабільність
законодавства, брак власних коштів, пасивність населення тощо [4; 22].
Всі вище названі проблеми було структуровано та об’єднано в декілька наступних груп (додаток
А, слайди 17 та 18):
1.
Г1 – недосконала комунікація між різними групами стейкхолдерів в сфері культури;
2.
Г2 – питання фінансово-правового та кадрового характеру;
3.
Г3 – екстенсивне користування культурним ресурсом;
4.
Г4 – низька якість культурних послуг та низький рівень задоволеності населення
культурними послугами.
На рисунку 2 представлено ієрархічний або причинно-наслідковий зв’язок між різними вище
названими групами проблем в галузі культури.
З рисунку 2 видно, що ядром «клубка» проблем сфери культури є відсутність або недосконалість
системи комунікації. По великому рахунку, інформація, проходячи в двосторонньому напрямку
через ряд посередників на вісі «центральний орган виконавчої влади – громадянин» зазнає
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значного викривлення. Тому необхідно налагодити якісні, краще прямі, комунікативні канали між
Міністерством культури України як ЦОВВ, що формує політику в галузі, і населенням як кінцевим
бенефіціаром, котрий формує запит на послуги галузі.

Г4

Г3

Г2

Г1

Рис. 2. Зв’язок між різними групами проблем в сфері культури
Також, хоч на рисунку 2 і представлено причинно-наслідкові зв’язки між всіма чотирма
виокремленими групами проблем, проте варто закцентувати увагу на тому, що «зняття» проблем
груп «Г1 – Г3» не гарантує автоматичного вирішення проблем групи Г4. Питання групи Г4 мають в
обов’язковому порядку братись до уваги при вирішенні проблем з усіх інших груп.
І головне, якщо зазначені проблеми в галузі культури на місцях не почати вирішувати вже зараз,
то реформа децентралізації галузі не дасть жодних позитивних результатів з числа очікуваних,
котрі представлені в додатку А (слайди 26 та 27). Адже КУЛЬТУРА – це та галузь невиробничої
сфери, котра з легкістю може створювати позитивний економічний ефект. Саме культура (події,
заходи, історико-культурна спадщина - як матеріальна, так і не матеріальна, музеї тощо) є
ресурсною базою для розвитку туризму в першу чергу. Крім того, нематеріальна культурна
спадщина через культурні креативні індустрії є ресурсом для розвитку, навіть, виробництва (одяг,
іграшки, предмети декору тощо). Тобто, шляхом вивчення і аналізу культурно-ресурсного
потенціалу територій можна не лише вирішити існуючі проблеми в галузі культури задля
підвищення рівня якості життя населення в громадах, а й створити певні інвестиційні паспорти
громад, котрі зможуть допомогти громадам отримати прибуток і стимулювати та підтримати їх
економічний розвиток.
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КОМУНІКАЦІЇ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ЯК ІМПЕРАТИВ КУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ ГРОМАД: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ
РЕФОРМ

Розвиток територіальних громад у рамках децентралізації має перед собою низку викликів – це і
спроможність бачити власне майбутнє, свої конкурентні переваги в осяжному горизонті
стратегічного планування; це і кадрове забезпечення управління змінами для ефективного
делегування повноважень безпосереднім виконавцям на засадах прозорості та відповідальності;
це і всеохопний та достатній рівень комунікацій між усіма зацікавленими сторонами –
стейкхолдерами – щодо ціннісних вимірів та впливу керованих змін на суспільний розвиток. На
нашу думку, саме комунікативна компонента є тією вихідною точкою ефективного розвитку
громад, де відбуватиметься формування взаємовиграшних стратегій (так звані стратегії “виграшвиграш” для усіх зацікавлених сторін).
Хто такі стейкхолдери? Відповідно до визначення ISO/IEC 15288:2008, стейкхолдери – це
фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, забезпечують
можливості системи чи є суб’єктами її впливу1. До стейкхолдерів прийнято відносити групи осіб
зі спільним інтересом, які (можуть бути) прямо чи опосередковано уражені певною
проблемою, (можуть бути) залучені до вирішення такої проблеми, знають шляхи вирішення
проблеми, а також інші групи осіб, чиї інтереси зачіпаються. Таке визначення істотно
відрізняється від загальноприйнятого «широкого загалу» та «усіх», відносно яких органи
місцевого самоврядування проводять публічні консультації – це має наслідком неякісні
комунікації через нерозуміння вихідного інтересу кожної окремої групи зацікавлених осіб.
Наприклад, інтересом найманих працівників є умови праці та зарплата, інтересом молоді –
можливості для особистого та професійного розвитку, інтересом осіб похилого віку – реалізація
громадянських прав на соціальних захист та медичне забезпечення, представників малого
1

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D
1%96_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8
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бізнесу – можливості для розширення сфер діяльності, директорів освітніх закладів – збереження
контингенту учнів та розвиток установи.
Чому і навіщо комунікувати зі стейкхолдерами? Комунікація зі стейкхолдерами є
важливим інструментом легітимізації проекту вирішення проблеми – коли усі зацікавлені сторони
є залучені до переговорного процесу і пояснюють свої втрати та вигоди від потенційного рішення,
тоді можна достовірно оцінити можливість імплементації рішення в громаді. Незалучення до
консультацій важливих і впливових стейкхолдерів може призвести до блокування ними будь-якої
ініціативи, формування «альтернативної» коаліції зацікавлених сторін, ігнорування імплементації
будь-яких рішень.
Причиною комунікації зі стейкхолдерами є брак інформації для прийняття рішень та проблема
довіри – недостатність знань з проблеми породжує дії, які можуть базуватися на помилкових чи
хибних припущеннях. Для усунення асиметрії інформації і потрібна форма двосторонньої
комунікації, що спрямована на краще розуміння контексту та варіантів вирішення проблеми.
В європейській практиці діалог відбувається у формі консультації – офіційної процедури, за
допомогою якої Європейська комісія збирає думки та погляди стейкхолдерів стосовно своєї
політики. Консультація є безперервним процесом, а офіційні консультації із стейкхолдерами
доповнюють більш широку взаємодію ЄК і зацікавлених сторін (наприклад, засідання або обмін
думками, або за допомого існуючі постійні платформи для діалогу). Термін «консультація зі
стейкхолдерами» застосовується до всіх консультацій із зацікавленими сторонами в процесі
підготовки політичної ініціативи або реалізації існуючого заходу політики2.
Відносини зі стейкхолдерами регулюються чотирма загальними принципами:

участь: застосовувати комплексний підхід, проводячи консультації у максимально
широкому форматі;

відкритість та підзвітність: зробити процес консультацій та те, як він вплинув на
формування політики, прозорим для зацікавлених сторін та широкої громадськості;

ефективність: проводити консультації тоді, коли думка зацікавлених сторін може
мати велике значення, поважаючи принцип пропорційності та особливі обмеження;

узгодженість: забезпечити узгодженість процесів консультації у всіх службах, а також
оцінки, огляду та контролю якості.

2

"Методичні вказівки щодо Кращого Регулювання", Європейська Комісія, Страсбург, 19.05.2015 РДП(2015) 111
(остаточна
версія).
Неофіційний
переклад
BRDO
https://cdn.regulation.gov.ua/3d/77/75/57/regulation.gov.ua_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%20V
%D0%86%D0%86.pdf -

21

Ці принципи доповнюються п’ятьма мінімальними стандартами, які мають дотримуватись у
проведенні усіх консультацій:

чіткість: чіткий зміст процесу консультацій – всі повідомлення та консультаційні
документи мають бути чіткими, стислими та містити всю необхідну інформацію з метою
полегшення підготовки відповідей;

адресність: консультації з цільовими групами – при визначенні цільової групи (груп) в
процесі консультацій Комісія має переконатися, що всі відповідні сторони мають можливість
висловити свою думку;

публічність: ЄК має забезпечити належну роботу з інформування громадськості та
адаптувати свої канали комунікації для задоволення потреб усіх цільових аудиторій. Окрім інших
інструментів комунікації, (відкриті публічні) консультації мають бути опубліковані в Інтернеті та
анонсуватися у «єдиній точці доступу»;

період консультації: ЄК має забезпечити достатньо часу для планування і
реагування на запрошення та письмові матеріали;

зворотний зв'язок: отримання матеріалів має підтверджуватись та матеріали мають
бути опубліковані. Публікація матеріалів у «єдиній точці доступу» замінює окреме
підтвердження, якщо цей крок був здійснений протягом 15 робочих днів. Результати (відкритих
публічних) консультацій мають бути опубліковані та відображені на веб-сайтах, пов'язаних з
«єдиною точкою доступу» в Інтернеті, а також мають бути надані відповідні відгуки щодо того,
яким чином були враховані результати консультації3.

Як комунікації сприятимуть культурному розвитку громад?
Культурний розвиток громад потребує ефективної взаємодії усіх стейкхолдерів для досягнення
визначених ними власних цілей. Зазвичай ці цілі не перетинаються або навіть протирічать одна
одній. Наприклад, розвиток бібліотек (інтерес бібліотекарів) може зіштовхуватися з потребою
громад в перерозподілі коштів на пріоритетні напрями (куди бібліотеки не включені) – відповідно
виникають конфлікти, які не дозволяють обом сторонам досягнути поставлених цілей. Натомість
консультації призначені гармонізувати та об’єднати інтереси усіх сторін.
Для цього можна скористатися концепцією Рenta Нelix (РН) – п’яти концентричних кіл
стейкхолдерів:

3

"Методичні вказівки щодо Кращого Регулювання", Європейська Комісія, Страсбург, 19.05.2015 РДП(2015) 111
(остаточна
версія).
Неофіційний
переклад
BRDO
https://cdn.regulation.gov.ua/3d/77/75/57/regulation.gov.ua_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%20V
%D0%86%D0%86.pdf
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1)
2)
3)
4)
5)

місцевої громади;
місцевої влади;
місцевого бізнесу;
місцевої освіти, науки та культури;
волонтерів та соціальних підприємців.

Концепція РН успішно застосовується ЄК для вирішення регіональних проблем в окремих країнах
і базується на твердженні, що всеохопна комунікація сприяє пошуку кращого рішення.
Наразі перед об’єднаними територіальними громадами (ОТГ), які формуються або щойно
сформовані, постає виклик візіонування свого майбутнього – чи буде розвиток громади
охоплювати галузь культури (як вид економічної діяльності) чи сфера культури (як вимір
суспільного розвитку)?
Розглянемо функціональну структуру культури як галузі – це:
нематеріальна та матеріальна культурна спадщина – унікальні місцеві колорити, традиції,
об’єкти та пам’ятки історії, які вирізняють громаду з-поміж інших не тільки в країні, а й на
глобальнорму рівні;
мистецька освіта – дошкільна, позашкільна і спеціалізована художньо-мистецька освіта (у т.ч.
школи естетичного виховання), яка формує творчі навички в дітей та молоді, спонукає до
нестандартного мислення та пошуку себе в цьому світі;
аматорське та професійне мистецтво – форми культурного самовираження, де творча
мистецька діяльність людини породжує продукти та послуги, спрямовані на безпосереднє
споживання (вистави, концерти, фестивалі);
креативні індустрії – ремесла, дизайн, мода та багато «творчих» професій, які використовують
культурну спадщину та мистецтво в якості ресурсу для творення нових сенсів, продуктів та послуг
і можуть масштабуватися до рівня масових ринків (що символізує експансію національної
культури, традицій, самобутності на весь світ).
Водночас до сфери культури відносяться суміжні галузі та ринки, що знаходяться на помежів’ї
традиційної (класичної) культури та економіки, а також організаційна та бізнес-культура, культура
публічного урядування та спілкування.
На нашу думку, розвиток як галузі, так і сфери культури є взаємодоповнюючим: не можливо
формувати ефективну бізнес-культуру, якщо сама громада не розуміє цінності своєї культурної
спадщини, не бачить серед пріоритетів розвиток місцевих промислів та творчих особистостей (які
просто мігрують до сприятливіших екосистем), не вбачає за потрібне відвідувати творчі заходи та
займатися культурним самовираженням. Якщо немає змісту в діях, то такі дії не нестимуть
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доданої вартості та створюватимуть фундамент для економічного та соціального зростання.
Разом з тим, і галузь культури повинна демонструвати розвиток та зацікавленість у вирішенні
потреб місцевої громади через культуру.
Політика ЄС в галузі культури на 2015-2018 сфокусована навколо 4х пріоритетів:
 доступності та інклюзивності культури;
 культурної спадщини;
 культурних та креативних секторів: розвиток креативної економіки та
інновацій;
 промоції культурного розмаїття, мобільності та культурній
дипломатії4.
Одним з найпопулярніших інструментів взаємодії в рамках другого та четвертого пріоритетів є
відкритий метод координації (OMC – open method of coordination) – відносно нова (діє з
2008 року) форма роботи з обміну кращими практиками та вибудування консенсусу без
застосування регуляторних процедур5.
Впродовж 2017-2018 років в ЄС діє 4 групи OMC:

стійкого культурного туризму;

посилення внеску культури до соціальної інклюзії

навички, навчання та трансфер знань: традиційні та зникаючі професії в сфері
спадщини;

кіно: покращення обігу європейських фільмів.
Крім того, діалог в рамках стратегічних комунікацій в 2014 році дозволив ЄК видати комюніке
щодо інтегрованого підходу до культурної спадщини в ЄС, де акцентовано увагу на нових
можливостях для місцевої культурної спадщини:

інтеграцію об’єктів культурної спадщини (ОКС) до місцевої бізнес-системи;

використання цифрових технологій для формування привабливості територій, де
розміщені ОКС та проведення е-навчання з широким доступом до мистецького та
художнього контенту;

4

European Commission (2017) Mapping of Cultural Heritage actions in European Union policies, programmes and activities.
– P.5,6.
5
https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/european-coop_en
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комунікацію та соціальну взаємодію через творчість та нові проекти, які
стимулюють розумне, стійке та інклюзивне зростання6.
Крім того, в 2015 році ЄК було презентовано звіт щодо ролі міжкультурного діалогу, культурного
розмаїття та освіти для промоції фундаментальних цінностей ЄС7, зміст його якого було
сформовано з результатів кількох робочих груп ОМС.
Іншим інструментом комунікацій є структурний діалог – форма міжсекторальної співпраці
різних стейкхолдерів8, метою якого є представлення усіх існуючих думок та позицій щодо пошуку
оптимального рішення для громади.
В Україні процес комунікації та консультації з громадами знаходиться у фазі становлення – в 201415 роках було створено кілька асоціацій (міст, сільських та селищних рад, ОТГ), які набувають
статусу національних стейкхолдерів при визначенні майбутніх векторів розвитку громад – саме за
їх активної участі різні центральні органи виконавчої влади – міністерства та відомства – можуть
активно комунікувати національні реформи, вести ефективний діалог щодо потреб та проблем
громад на усіх рівнях, змінювати існуючі екосистеми та стимулювати соціально-економічний
розвиток в регіонах.

Висновки: розвиток громад в Україні є можливим виключно за умови дотримання правила
«почути кожного». Існуюча варіативність інструментів комунікації (публічні консультації,
відкритий метод координації, структурний діалог, комунікативні платформи асоціацій та мереж)
дозволяє якнайповніше охопити усіх зацікавлених сторін та залучити їх до процесу пошуку
оптимального рішення існуючих проблем на місцевому рівні. Європейський досвід вказує на те,
що такі рішення можна знайти виключно на рівні громад, коли усі стейкхолдери активно
обмінюються інформацією, яка впливає на рішення та обізнаність усіх існуючих груп інтересу та
впливу.

6

European Commission (2014) Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe, COMM(2014)477 final,
Brussels, 22.7.2014. http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/publications/2014-heritage-communication_en.pdf P.5,6.
7
European Commission (2014) Report on the role of intercultural dialogue, cultural diversity and education in promoting
EU fundamental values, (2015/2139(INI))
8
https://www.efa-aef.eu/en/news/985-eu-civil-society-platforms-launch-joint-statement-on-structured-dialogue-processin-culture/
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РОЗДІЛ ІІ
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ В
ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ
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Юлія Федів,
виконавчий директор
Українського культурного фонду,
кандидат політичних наук
Ольга Запорожець,
керівник проектно-аналітичного відділу УКФ

УКРАЇ̈НСЬКИЙ̆ КУЛЬТУРНИЙ̆ ФОНД

Український культурний фонд (УКФ) – державна інституція, що створена у 2017 році з
метою сприяння розвитку культури і мистецтв України, підтримки культурного розмаїття,
інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність Українського культурного
фонду спрямовується та координується Міністерством культури України. Підтримка проектів
Українським культурним фондом здійснюється на конкурсних засадах.
На 2018 рік Український культурний фонд оголосив наступні конкурси мистецьких проектів:
1)
Індивідуальний проект – це національний мистецький або культурний
проект, що реалізується за участі одного заявника. Такі проекти не дозволяють
розпорядження коштами гранту будь-якими іншими організаціями чи приватними
особами, що не є прямими виконавцями грантової угоди. УКФ надає фінансування, що
становить 100% бюджету проекту, співфінансування вітається. Мінімальний обсяг гранту –
50 тис. грн., максимальний обсяг гранту – 500 тис. грн. Максимальна кількість проектів, що
може бути профінансована – 100.
2)
Проект національної співпраці – це мистецький або культурний проект,
що передбачає партнерську реалізацію проекту у двох або більше регіонах України.
Мінімальне партнерство для таких проектів має включати одного заявника і мінімум
одного партнера з різних областей України. 80 % бюджету таких проектів складає грант від
УКФ, а 20 % – співфінансування. Мінімальний обсяг гранту – 500 тис. грн., максимальний
обсяг гранту – 1,5 млн грн. Максимальна кількість проектів, що може бути профінансована
– 50.
3)
Проект міжнародної співпраці – це мистецький або культурний проект,
що передбачає партнерську реалізацію проекту в Україні та за кордоном. Мінімальне
партнерство для таких проектів має включати заявника з України та мінімум одного
партнера-організацію з іншої країни (перелік країн не обмежується). УКФ надає
фінансування, що становить 50% бюджету проекту, а співфінансування має складати 50 %
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бюджету проекту. Мінімальний обсяг гранту – 500 тис. грн., максимальний обсяг гранту –
2 млн. грн. Максимальна кількість проектів, що може бути профінансована – 15.
Кожен із поданих проектів може відповідати одному з наступних секторів культури та мистецтв:
візуальне мистецтво, аудіальне мистецтво, аудіовізуальне мистецтво, дизайн та мода,
перформативне та сценічне мистецтво, культурна спадщина, література та видавнича справа, а
також культурні та креативні індустрії.
На 2018 рік Фонд визначив наступні пріоритети:
1. Підтримка культурних проектів на етапі їх концептуалізації, підготовки, препродакшену.
2. Сприяння проведенню аналітичної і дослідницької діяльності у сфері культури і мистецтв.
3. Сприяння впровадженню інновацій, цифрових технологій та діджиталізації у сфері культури і
мистецтв.
4. Підтримка розвитку молодих митців та сприяння реалізації культурних і мистецьких дебютів, в
тому числі сприяння професійному зростанню творчо обдарованих дітей та молоді.
5. Підтримка інклюзії у сфері культури та мистецтв, розширення аудиторії через залучення різних
вікових та соціальних груп.
6. Забезпечення міжсекторальної співпраці та налагодження культурного діалогу між регіонами
з метою розвитку громад, сприяння креативному розвитку малих територій України.
7. Залучення міжнародних партнерів до реалізації спільних ініціатив та спільне фінансування
культурних проектів, в тому числі проектів, підтриманих в рамках програми «Креативна Європа»
або іншими програмами ЄС.
8. Сприяння презентації української культури і мистецтв за кордоном, в тому числі на
міжнародних заходах та виставках.
9. Сприяння розробці електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних
цінностей та впровадження сучасних інформаційних технологій у сферу музейної діяльності і
культурної спадщини.
10.
Сприяння розвитку освітніх ініціатив у сфері культури та мистецтв, в тому числі креативних
індустрій, спрямованих на підтримку закладів мистецької освіти, підготовку і перепідготовку
кадрів.
11.
Забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах
суспільного життя на всій території України.
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12.

Сприяння збереженню культурного розмаїття.

Конкурсний відбір проектів буде проводитись у два етапи :
1.
Перший етап включає аналіз проектних заявок щодо відповідності технічним
критеріям оцінювання і проводиться Дирекцією Фонду. Проектні заявки, що не
відповідають хоча б одному із технічних критеріїв оцінювання, не допускаються до другого
етапу конкурсу.
2.
Другий етап конкурсу включає оцінювання проектних заявок щодо відповідності
критеріям призначення фінансування і проводиться членами експертних рад.

Для того щоб отримати допомогу і консультацію по заповненню заявки на конкурс проектів
Українського культурного фонду апліканти можуть звернутися до УКФ, який знаходиться за
адресою:
м. Київ, вул. Лаврська 10-12 або e-mail grants@ucf.in.ua

29

Федів Юлія,
виконавчий директор
Українського культурного фонду,
кандидат політичних наук
Турло Ганна,
проектний менеджер програми
Національного Бюро програми ЄС
«Креативна Європа» в Україні

ПРОГРАМА ЄС «КРЕАТИВНА ЄВРОПА»: АЛГОРИТМ УЧАСТІ

Програма «Креативна Європа» – це програма Європейського Союзу, яка є механізмом
фінансування і розширення міжнародної співпраці для усіх, хто працює у культурній чи медійній
сфері і має ідеї цікавих проектів. Програма розпочалася у 2014 році і триватиме до 2020 року. На
сьогодні вона охоплює 41 країну, серед яких країни-члени ЄС, кандидати на вступ, країни Східного
партнерства та Європейської асоціації вільної торгівлі. Україна приєдналася 1 січня 2016 року.
Програма спрямована на три основних сектори – культурний, креативний та аудіовізуальний.
Загальний бюджет – 1,46 мільярдів євро.
Основними пріоритетами програми є:






міжнародна мобільність
розширення аудиторії
нові бізнес-моделі
перехід до використання цифрових технологій
тренінги та освіта

«Креативна Європа» складається із двох підпрограм:

«Культура», в рамках якої передбачено просування креативного та культурного
секторів;


«Медіа», що забезпечує підтримку розвитку та поширення аудіовізуальних творів.

На підпрограму «Медіа» припадає щонайменше 56% бюджету, близько 31% планується виділити
на підпрограму «Культура», ще 13% відведено на міжсекторальну взаємодію.
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У рамках підпрограми «Культура» передбачено чотири канали фінансування – «Європейські
платформи», «Європейські мережі», «Проекти у галузі співробітництва» та «Художній
переклад».
«Європейські платформи» та «Європейські мережі» – це напрямки для тих, хто
реалізовує проекти у рамках структурних груп організацій із культурного і креативного секторів.
Для участі у першому необхідно, щоб група організацій складалася із 15 організацій-членів із 10
країн-учасниць програми «Креативна Європа». Обсяг фінансування – 80% від бюджету до 250
тисяч євро на рік. Участь у «Європейських мережах» передбачає, що організації, які подають
проект, формують юридично оформлений координаційний механізм і створюють платформу із
10 організацій-членів – 10 різних країн. Обсяг фінансування – 80% від бюджету до 500 тисяч євро
на рік.
Прийом заявок за цими двома напрямками вже закритий, але організації можуть долучатися до
цих мереж і платформ. Наприклад, Європейська театральна конвенція, до якої входить два
українські театри – ДАХ і Молодий театр – виграла конкурс з напрямку «Європейські мережі» і
отримала фінансування до 250 тисяч євро на реалізацію проекту в сфері діджиталізації
театрального сектору. Відповідно, наші театри, які є членами мережі, теж зможуть взяти участь у
заходах, які фінансуються програмою.
«Проекти у галузі співробітництва» мають окремі категорії9:






1) Категорія 1 – Маломасштабні проекти в галузі співробітництва:
Тривалість проекту – 48 міс.;
Опис – міжнаціональна співпраця;
Необхідна кількість партнерів – 3 партнери з 3 країн;
Обсяг фінансування – 60 % від бюджету до 200 000 євро;






2) Категорія 2 – Великомасштабні проекти в галузі співробітництва:
Тривалість проекту – 48 міс.;
Опис – міжнаціональна співпраця;
Необхідна кількість партнерів – 6 партнери з 6 країн;
Обсяг фінансування – 50 % від бюджету до 2 000 000 євр.

EUROPEAN COMISSION — [Електронний ресурс ресурс]. – Режим доступу :
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/, вільний.
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Підгрупа «Художні переклади» також ділиться на дві категорії:
1) Категорія 1 – Дворічні проекти:

Тривалість проекту – 2 роки;

Опис : переклад 3-10 худ. творів з 1 європ. мови на інші;

Необхідна кількість партнерів – 1 видавництво або група видавців;

Обсяг фінансування - 50 % від бюджету до 100 000 Є;
2) Категорія 2 – Рамкові партнерські угоди:

Тривалість проекту – 3 роки;

Опис : переклад 5-10 худ. творів з 1 європ. мови на інші щорічно;

Необхідна кількість партнерів – 1 видавництво або група видавців;

Обсяг фінансування - 50 % від бюджету до 100 000 Є на рік.
У рамках підпрограми «Медіа» діє загалом 14 напрямків. Для України наразі доступні 4, а саме:

тренінги для професіоналів – організація тренінгів за такими напрямками:
«Менеджмент», «Нові технології», «Сценарна справа» (тривалість проектів до 3 років);

навчання – проведення цільових кампаній. «Кінограмотність» та «Заходи з
розширення аудиторії з використанням інноваційних та інтерактивних стратегій і
технологій» (необхідно мати 3 партнери з 3 країн);

фестивалі – до програми яких включено щонайменше 100 повнометражних (або
400 короткометражних) художніх кінофільмів, 50% кінострічок повинні бути іноземними
принаймні з 15 країн-учасниць програми.

доступ до ринків – фінансування заходів з організації європейських майданчиків на
провідних ярмарках і професійних аудіовізуальних ринках (наприклад, таких як MIP TV,
MIPCOM, Каннський кінофестиваль і кінофестиваль Берлінале); зустрічей і форумів,
присвячених питанням спільного виробництва, конференцій, а також створенню баз даних
і онлайн-інструментів.

Подати заявку на участь у проекті може організація будь-якої форми власності, яка має статус
юридичної особи і діє не менше, ніж два роки.
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Перед подачею проекту рекомендується зробити 4 першочергові речі:

перевірити проект на відповідність пріоритетам грантової програми;

ознайомитися з прийнятними і неприйнятними діями та витратами в рамках
проекту (прочитати вказівки для заявників);

визначити максимальні і мінімальні строки виконання проектів і обсяги
фінансування;

уважно проаналізувати критерії та етапи оцінки проекту.
До того, як заповнювати електронну заявку на сайті Виконавчого Агентства з питань освіти,
аудіовізуальних засобів та культури потрібно отримати PIC (Participant identification
code).
PIC це дев’ятизначний номер, який присвоюється організації і в подальшому
використовується для ідентифікації у грантових програмах Європейського Союзу.
Після отримання PIC можна починати заповнювати електронну заявку. Форми цих заявок
варіюються залежно від конкурсу.
Узагальнена форма заявки має наступний вигляд10:

Блок А та В:
Загальна інформація про Вашу організацію та про партнерів, а саме: контактні дані, дані особи,
відповідальної за проект, структура, портрет діяльності та список реалізованих проектів за
підтримки ЄС, якщо такі були.

Блок С:
Опис проекту: часові рамки, відповідність пріоритетам КЄ, сфера діяльності, резюме проекту,
країни-учасниці, бюджет (кошти від КЄ, власний внесок, дохід, гранти третіх сторін; розподілення
між партнерами).

Блок D:
Опис партнерства: участь кожного з учасників проекту, ролі.

Блок Е:
Відповідність критеріям програми.

Блок F:
План заходів в хронологічному порядку.

Блок G:
Статистика заходів, кількість учасників, партнери, аудиторія, теми, які охопить проект та групи
населення.

10

Generic eForm for a project grant – 2018 – Brussels
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Також для кожної заявки потрібно готувати певний набір додатків. Детальний опис додатків
завжди є у вказівках для заявників. Двома стандартними додатками є детальний опис проекту,
його повний бюджет, а також декларація доброчесності для основного заявника та мандати участі
для партнерів.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати за заявку – 100. Бали нараховуються
експертами за наступними критеріями11:

Відповідність вимогам, оригінальність ідеї та важливість для Європейської
спільноти

Якість контенту (змісту) та плану діяльності

Популяризація результатів проекту, їх вплив та довготривалість

Організація команди проекту
Розподіл балів по критеріях теж відрізняється в залежності від програми. Після обрання проекту
для фінансування, підписується договір про співпрацю на відповідний термін і визначаються
умови звітності по проекту.
Наразі в Україні є 5 успішних проектів у рамках програми ЄС «Креативна Європа».
Чотири з них це маломасштабні гранти у галузі співробітництва. До них відносяться:





Арт-резиденція «Територія натхнення» (ГО «Тустань»);
Фестиваль Brave Kids (жіноча благодійна організація «Наші візії»);
Культурна лабораторія «Colab quarter» (ГО «Містодія»);
Проект Polyphony (музей Івана Гончара).

Першим успішним кейсом України в галузі художніх перекладів стало Львівське видавництво
«Астролябія», що успішно подало заявку на дворічні проекти.
Для того щоб отримати допомогу і консультацію по програмі «Креативна Європа»
пошукачі завжди можуть звернутися до Національного бюро програми в своїй країні.
Українське бюро є структурним підрозділом Українського культурного фонду і знаходить за
адресою:
м. Київ, вул. Лаврська, 10-12.

11

Керівництво для пошукачів — [Електронний ресурс ресурс]. – Режим доступу :
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/3._guidelines_coop_2018_eacea_32_2017_and_35_2017_0.pdf, вільний.
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Образцова Анастасія,
керівник сектору розвитку креативних індустрій
Міністерство культури України

ПРОГРАМА «CULTURE BRIDGES»: АЛГОРИТМ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ
ДЕРЖАВНИХ ТА ПРИВАТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, МИТЦІВ ТА ПІДПРИЄМЦІВ У
СФЕРІ КУЛЬТУРИ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

У рамках розвитку креативних індустрій Міністерство культури України запрошує державні
установи культури, приватні культурні інституції, структурні підрозділи культури органів
місцевого самоврядування, громадські організації, освітні установи, митців та підприємців у
сфері культури брати участь у програмі «Culture Bridges» (далі – Програма), яка була
презентована директором Британської Ради в Україні Cаймоном Вільямсом 20 жовтня 2017 року
в рамках міжнародного форуму «Креативна Україна»12.
«Culture Bridges»13 – програма розвитку українського культурного сектору, яка має на меті
налагодження ефективних зв'язків між митцями, культурними операторами та інституціями в
Україні і ЄС. Програма фінансується ЄС у межах імплементації Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС задля сприяння розвитку культури та креативних індустрій, підтримки толерантності та
внутрішньої єдності в Україні, а також для промотування спільних цінностей.
Конкретними цілями Програми є:

сприяння культурному співробітництву та міжкультурному діалогу між Україною та ЄС
через проекти, що розширюють міжнародну мобільність та співпрацю діячів культури;

сприяння посиленню потенціалу українського культурного та творчого сектору та розвитку
місцевих культурних і креативних індустрій;

розширення участі України у проектах програми ЄС «Креативна Європа»;

сприяння взаєморозумінню та культурному розмаїттю в Україні через внутрішню
культурну мобільність та проектні ініціативи.

12
13

www.creativeukraine.org.ua
http://www.culturebridges.eu/
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Програма фінансується ЄС та здійснюється Британською Радою в Україні14 в партнерстві з EUNIC
— Мережею національних інститутів культури ЄС із загальною сумою фінансування — 1363000
євро (1300000 євро від ЄС та 63000 євро — від Британської Ради).
Строк дії програми: листопад 2017 року — жовтень 2020 року.
Грантові конкурси в межах «Culture Bridges» відбуваються кожні три місяці в 2018 та 2019 роках
за такими напрямами:
«Гранти міжнародної мобільність»
Гранти для українських фахівців у сфері культури для поїздок до країн ЄС (і навпаки) на період від
1 до 4 тижнів для відвідання конференцій, мережевих подій, фахових форумів, дотичних до сфери
культури та/або креативних індустрій, а також для робочого стажування в культурних/креативних
організаціях у країнах ЄС (чи в Україні – для заявників з ЄС). Подача проектів за цим напрямком
відкрита для окремих осіб та організацій у ЄС та Україні.
Максимальна сума гранту на міжнародну мобільність становитиме 2250 євро (для візитів
тривалістю від 1 до 2 тижнів) та 4000 євро (для візитів на період від 1 до 4 тижнів).
«Гранти національної співпраці»
Програма надає гранти для українських інституцій із щонайменше двох несуміжних областей
України на реалізацію спільних проектів у сфері культури та креативних індустрій.
Подача проектів відкрита лише для організацій з України, зокрема для організацій
громадянського суспільства, організацій державного сектору та приватних організацій (також і
прибуткових), що працюють у культурному та творчому секторах.
Тривалість проекту: від 3 до 6 місяців.
Бюджет: до 10,000 €.
«Гранти міжнародної співпраці»
Програма надає гранти організаціям з України та країн ЄС на реалізацію спільних проектів, які
сприяють обміну досвідом та ідеями між Україною та ЄС, та/або створенню нових культурних
продуктів. Ця категорія відкрита лише для партнерських заявок від двох або більше організацій,
що базуються в Україні та ЄС, а не для індивідуальних заявників. До проекту має бути залучена
Україна та щонайменше одна країна ЄС.
14

http://www.britishcouncil.org.ua/
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Тривалість проекту: від 3 до 12 місяців.
Бюджет: до 10 000 євро для малих проектів, до 20 000 євро для середніх та до 50 000 євро для
великих проектів.
Проекти національної та міжнародної співпраці мають вирішувати принаймні одне із завдань:
 підвищення обізнаності про важливість культури для економічного розвитку та
соціальної єдності;
 розвиток знань та спроможності діячів, що працюють у культурному та творчому
секторах;
 стимулювання ширшої участі громадськості у культурних заходах;
 залучення недостатньо представлених або маргіналізованих груп до культурної
діяльності;
 заохочення співпраці між організаціями громадянського суспільства (ОГС), організаціями
державного сектору та організаціями приватного сектору, які працюють у культурному та
творчому секторах;
 вивчення різноманітності та заохочення міжкультурного діалогу через культурну
діяльність.
Окрім надання грантів, Програма реалізує спільні проекти культурних інституцій-членів EUNIC,
проводить тренінги для менеджерів культури та організацій, що планують подавати заявки на
програму ЄС «Креативна Європа», а також організовує освітні подорожі для представників
сектору культури та креативних індустрій до країн Європейського Союзу.
До культурних і креативних індустрії належать:















архітектура;
архівна справа;
аудіовізуальні мистецтва (включаючи кіно, телебачення, інші мультимедіа);
бібліотеки та музеї;
видавнича справа;
візуальне мистецтво;
дизайн;
креативні простори та платформи взаємодії;
література;
матеріальна та нематеріальна культурна спадщина;
медіа (включаючи радіо, телебачення та онлайн-медіа);
мода;
музика;
перформативні мистецтва;
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ремесла;
фестивалі.

За результатами першого конкурсу програми «Culture Bridges» у 2018 році підтримано 43 заявки
із загальним бюджетом у майже 348000 євро у таких категоріях: фестивалі, візуальне мистецтво,
матеріальна та нематеріальна культурна спадщина. Загалом у рамках конкурсу отримано 544
заявки за всіма напрямами грантів. Заявники представляють усі області України. Європейські
партнери, що взяли участь у конкурсі, представляють більш ніж 10 країн ЄС.
Розклад
проведення
наступних
грантових
конкурсів
в
«Culture Bridges» представлений на http://culturebridges.eu/key-dates.
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РОЗДІЛ ІІІ
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ
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Гончарова Катерина,
керівниця науково-дослідного відділу
Інституту «УкрНДІпроектреставрація»,
кандидат історичних наук

У ПОШУКАХ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ:
ПРИВАТНО-ГРОМАДСЬКЕ ПАРТЕРСТВО
ЧОМУ ІСТОРИЧНІ МІСЦЯ ТА ПАМ’ЯТКИ ВАЖЛИВІ? Кожен подорожуючий
маленькими містечками Польщі, Чехії або іншої країни, із задоволенням відзначає затишок,
мальовничість та самобутність кожного з них. Охайні та дбайливо вхазяйновані ратуші, млини,
житлові квартали, комплекси площ, канали і мости стають «геніями місця», зберігаючи для
мешканців та гостів видимі та живі традиції, непідвладні корозії часу. Але чому ж в Україні ситуація
відмінна? Невже розуміння важливості матеріального спадку та історичного середовища міст, в
яких ми живемо, нам недоступне?
В Україні чомусь вважається, що цінність історичного будинку, району, міста є самозрозумілою та
не вимагає пояснення. Якщо фахівці сказали, що об’єкт цінний, то цьому мають вірити всі, а от
чому він цінний, для кого він цінний і що з того пересічному – питання другорядне.
В останні роки в Україні набуває популярності внутрішній туризм. Безліч агенцій влаштовують тури
вихідного дня або просто одноденні подорожі до визначних місць. Українці радо відвідують
історичні місцевості, музеї, купують сувеніри та готові вкладати кошти у місцеву економіку,
побудовану на туристичній аттрактивності історичних маєтків, фортець та парків. Вирішення
інфраструктурних проблем (неполагоджені дороги, відсутність якісного туристичного продукту,
прийнятного готелю та кафе тощо) має не лише сприяти соціально-економічному розвитку
населеного місця, а і стати запорукою сталого розвитку тих самих об’єктів культурної спадщини.
Туристична привабливість пам’яток є лише одним з факторів, що визначають їх економічну
цінність15. В історичних середмістях завжди більш розвинений малий та середній бізнес, що
створює робочі місця та сплачує податки в місцевий бюджет. Сучасний творчій підхід до ведення
бізнесу, креативний кластер економіки, завжди тяжіє до історичних будівель. Відродження
старих міських районів із вже прокладеною інфраструктурою дозволяє економити на освоєнні
нових територій. Інвестори радше вкладатимуть у розвиток історичного району або майданчика
в історичному центрі, аніж деінде. Започаткування податку на нерухомість в Україні, унікальність
та цінність історичної нерухомості сприятимуть наповненню місцевих бюджетів. Історичні
15

Дякую Тому Мейсу за натхнення. Детальніше його статті «Why Old Places Matter» можна прочитати тут:
http://forum.savingplaces.org/blogs/forum-online/2016/03/30/blog-series-why-do-old-places-matter
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публічні простори (майдани, вулиці, сквери) найчастіше слугують місцем проведення і концертів,
і ярмарків. Нарешті, бізнес-інкубатори найчастіше обирають для себе автентичні споруди та місця
з історією.
Історичні місцевості начебто мають свою власну особистість. І не дарма, адже будинки тут
так само важливі, як і люди. Компактність забудови, людяний масштаб споруд, співвимірність
вуличного простору сприяє інтенсивності спілкування. Саме тому в історичних районах найбільш
вигідно відкривати власний бізнес, саме тому найбільш організовані і активні громади існують
саме тут. Потужні і добре скоординована громада здатна піклуватись про свій район,
підтримувати окремих членів, організовувати спільні та відкриті для всіх заходи, зрештою,
відповідати за стан історичного кварталу або будинку без залучення сторонніх коштів.
Історичні місця є запорукою сталого розвитку. З точки зору екології, найбільш «зеленим»
будинком є той, що вже побудований. Що мається на увазі? Якщо будинок вже побудований, то
нема потреби у шкідливому виробництві і транспортуванні будівельних матеріалів; немає
потреби у освоєнні нових природних або сільськогосподарських земель; історичні будівлі
споживають менше енергії та мають менше викидів; історичні будівлі, як правило, зведені із
природних матеріалів, а отже мають менше негативного впливу на довкілля; історичні райони
більш щільні, орієнтовані на пішоходів, а отже проблеми з використанням автівки та шкідливих
викидів можна уникнути.
Історичні місця відображають нашу громадську, національну, державну ідентичність.
Історичний спадок віддзеркалює культурний код та самобутність всієї нації, окремого регіону,
міста, місцевості. Державна культурна політика значною мірою є питанням стратегічної ваги, що
безпосередньо впливає на безпеку та незалежність нашої держави. Історична архітектура та
традиційне міське середовище формує уявлення про гармонію та естетичні смаки багатьох
поколінь, програмують життєвий уклад, традиції та світогляд майбутніх українців.
Самоідентифікація нації спирається на історичні здобутки, сприймаючи, переосмислюючи та
транслюючи їх у майбутнє, тим самим досягаючи безперервності і спадкоємності країни,
спільноти, родини.
Звернення до минулого, до пам’яті, втіленій у матеріальній структурі та образах архітектурних
споруд та історичних місць, має потужний освітній та творчий потенціал. Вчитися та винаходити
нове найлегше у історико-культурних осередках, формувати образ історичного героя найкраще
відвідуючи його помешкання, розуміти формування окремих історичних явищ та менталітету
найпростіше подорожуючи визначними місцями країни, зрештою, зрозуміти втрату та смуток
цілого народу найглибше можна лише на місці трагедії.
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Дійсно, пам’ятки архітектури і містобудування найчастіше пов’язані з такими категоріями як
автентичність, історична та художня цінність, репрезентація здобутків творчого генія, зниклої
цивілізації, національних меншин. Проте реальна цінність історичної споруди або місцевості
може розглядатись у набагато ширшому контексті.
В ЧОМУ ПРОБЛЕМА? Українським законодавством передбачено чимало механізмів і
інструментів юридичного захисту нерухомої культурної спадщини, будь то історичне середмістя,
історична споруди, комплекс або пам’ятне місце: історико-архітектурні опорні плани, зони
охорони різних режимів, облік та наукова реставрація пам’яток. Проте донині в Україні не
розроблено сталої моделі збереження історико-архітектурної спадщини. Існуючі норми мають
характер примусу, жорсткого контролю та покарання за невиконання, що не сприяє заохоченню
та стимулюванню недержавних ініціатив. В умовах непланової економіки, існування різних форм
власності, не варто очікувати, що держава, як і в радянський період, повністю візьме на себе
забезпечення ресурсної бази збереження і реставрації пам’яток та визначних місць. Українське
законодавство практично не має відповіді на питання щодо узгодження пам’яткоохоронних
вимог та права приватної власності. Країні бракує успішного досвіду приватної ініціативи або
приватно-громадського партнерства у підтримці пам’яткоохоронної діяльності. Тож постає
питання про створення умов та можливостей для зацікавлення і залучення різних учасників у
збереження культурного надбання, про формування середовища заохочення взаємовигідної
співпраці усіх зацікавлених сторін.
Зацікавленість уряду України у культурній політиці (в тому числі охороні культурної спадщини)
різко скорочується. Бюджетні витрати на заходи зі збереження культурної спадщини знизились
орієнтовно на 52% (з урахуванням інфляції) за останні п’ять років16. Державна політика
децентралізації та дерегуляції почасти віддзеркалена у проекті Закону України «Про охорону та
збереження нерухомої культурної спадщини України»17. Проект зазнав нищівної критики зі
сторони фахівців. Існуюча система державного контролю нищиться, значний обсяг функцій
передається на місця, які здебільшого неспроможні ці функції виконувати через відсутність
ресурсів (коштів, кадрів, фахового знання тощо). Затим, нинішній урядовий механізм збереження
культурної спадщини занепадає, залишаючи вакуум у сфері управління культурною спадщиною
та створюючи загрозливу ситуацію для всієї системи.
Нехтування національним урядом своїх зобов’язань щодо захисту культурного надбання та
агресивне нове будівництво в історичних зонах спровокували вибух активності громадських
організацій та недержавних установ у основних історичних центрах. Ситуація є ще більш складною
16

Закон України «Про державний бюджет України на 2009 рік» (2009), http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/835-17 ;
Закон України «Про державний бюджет України на 2013 рік» (2013), http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5515-17;
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=up&v=71
17
Проект можна завантажити зі сторінки Міністерства культури України
http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245035276&cat_id=244909847
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у малих та середніх населених пунктах. Оскільки за останні роки суттєво зросла кількість пам’яток
та об’єктів культурної спадщини, що мають статус надбання національного або місцевого
значення та розташовані в історичних ареалах або охоронних зонах історичних міст, потреба у
налагодженні співпраці між власниками, фахівцями з охорони культурної спадщини,
громадським сектором та державними інституціями стає нагальною необхідністю.
Часто громадські протести є єдиним можливим шляхом зупинення руйнації історикоархітектурних об’єктів. Проте таких підхід може гарантувати безпеку існування пам’ятки лише на
короткий час. Декілька спроб конструктивного діалогу між недержавними організаціями,
муніципальними та урядовими інституціями зазнали невдач через взаємну недовіру,
розчарування та відсутність дієвого механізму співпраці з метою досягнення довготривалого
стійкого розвитку історичних місць.
Протилежною стороною активності громад є безмірність апатії та байдужість, навіть агресивне
несприйняття спадку. Відсутність інформації про цінність історичного будинку, середмістя,
району, відсутність комунікації, ігнорування громади у розробленні програм збереження та
функціональної адаптації пам’яток є причиною інертного ставлення населення до своєї
матеріальної історії. Відсутність фінансування та звичка до відчаю, розгубленість та відсутність
координації у виробленні спільної стратегії є переважною причиною загибелі більшості
історичних споруд.
Фахівці в галузі збереження культурної спадщини, як то архітектори та інженери, що у минулому
працювали лише у державних науково-дослідних та проектних організаціях, з 2013 року
отримали право (через систему сертифікування) приватної практики в галузі архітектурної
реставрації, що у свою чергу створило можливість приватної фахової ініціативи. Проте основний
акцент діяльності залишається сфокусованим на реставрації заради реставрації, а не
продуктивному використанні та стійкому розвитку.
Окрема складність визначається статусом та значенням статусу «пам’ятки» в законодавчому полі
України. В радянський час в умовах планової економіки і відсутності інших форм власності, окрім
державної, включення споруди до переліку пам’яток історії та культури гарантувало виділення
державних коштів та її утримання та включення реставраційних заходів по ній у плани державних
реставраційних майстерень. У сучасних умовах така схема організації процесу збереження
пам’яток виглядає ностальгічною утопією. Жодна держава не в змозі забезпечити схоронність усіх
об’єктів, вартих збереження. В сучасних умовах включення об’єкту культурної спадщини до
Державного реєстру та надання йому статусу пам’ятки часто гарантує лише одне –
недоторканість. Пам’яткоохоронці часто не усвідомлюють, що пам’ятка архітектури – це так само
і об’єкт нерухомості, який залежить від ринку, що інвестування у пам’ятки пов’язане із
підвищеним ризиком і для власника, і для інвестора, що фінансування реставрації має бути

43

виправданим. Реставрувати, скажімо, житловий будинок у відповідності до всіх вимог та норм не
лише надто дорого для власників, та ще і дуже довго (дослідження та погодження проектної
документації може затягнутись на роки). Система заохочень відсутня, бюрократична тяганина та
адміністративний тиск надмірні. От і стоять пам’ятки порожніми. Переважні більшість
міжнародних пам’яткоохоронних документів містить припис про те, що основним засобом
збереження культурного надбання є його використання. Зрозуміло, що будинок, в якому не
мешкають, руйнується найшвидше.
ЩО РОБИТИ? Українське законодавство визначає, що «Культурна спадщина охороняється
законом. Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять
культурну цінність…» (ст. 54 Конституції України)18. Натомість недержавні громадські організації
або приватні особи «сприяють органам охорони культурної спадщини в роботі з охорони
культурної спадщини» (Закон України «Про охорону культурної спадщини», 2000 р.)19. Цей ‘top
down’ (згори-вниз) підхід не відповідає засадам приватно-громадського партнерства.
Життєздатний механізм співпраці між громадським та приватним сектором не був розробленим
ані на рівні законодавства, ані на рівні повсякденних практик. Враховуючи розмаїття української
культури, «необхідні стратегічні залучення ініціатив місцевих громад … особливо у тих спільнотах,
де вони традиційно ігнорувались»20. Розроблення дієвого ‘bottom-up’ (знизу-вгору) підходу,
основаного на приватно-громадському партнерстві, кращим чином сприяло б інтеграції
місцевого, регіонального, етнічного та релігійного розмаїття у політику збереження культурної
спадщини. Визнання та приділення уваги різним категоріям цінності історико-архітектурних
пам’яток, розкритим через залучення широкого спектру учасників (stakeholders – зацікавлених
сторін), підкреслюватиме особливості визначного місця21.
В умовах невідворотної передачі функцій зі збереження пам’яток на місця з усіма обтяжуючими
обставинами, як то жахливий технічний стан переважної більшості історичних будівель,
відсутність/недостатність фінансування, нестачі структурних адміністративних одиниць та
фахових кадрів, пошук нових можливостей та ресурсів є вкрай важливими. Саме недержавні
організації, ініціювання приватно-громадського партнерства, диверсифікація джерел
фінансування, а також координування та модерування процесів із заохочення, залучення,
розроблення та реалізації спільних дій, спрямованих на збереження культурної спадщини,
можуть допомогти у вирішенні проблеми з «незручними» пам’ятками.

18

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Закон України «Про охорону культурної спадщини», 2000 р., http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
20
Tara Inniss “Heritage and Communities in a Small Island Developing State: Historic Bridgetown and its Garrison, Barbadis”,
World Heritage: Benefits Beyond Borders. Edited by Amareswar Galla (Cambridge University Press, 2012), p. 76-77.
21
Randall Mason, “Theoretical and Practical Arguments for Values-Centered Preservation” (CRM Journal, Summer 2006),
pp. 32.
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ДЕ ШУКАТИ РІШЕННЯ? Успіх системи збереження культурної спадщини у
англосаксонському світі, зокрема, Сполучених Штатах, базується на продуктивній взаємодії
приватного та громадського секторів. Зокрема, історія приватної ініціативи у збереження
національних надбань США старша за Національну Службу Парків (National Park Service – агенція
Міністерства внутрішніх справ США, аналог центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику в галузі культурної спадщини в Україні). Нині існує більше 160 партнерських
організацій, що допомагають НСП у збереженні національних парків. Значна кількість
національних парків функціонують виключно завдяки приватно-громадському партнерству.
Дослідження та аналіз досвіду Сполучених Штатів у сталому збереженні культурної спадщини,
модифікований з метою відображення українського контексту, може слугувати моделлю для
дієвої програми ініціювання та підтримки залучення приватного сектору до справи збереження
культурного надбання України.
ЩО ТАКЕ ПРИВАТНО-ГРОМАДСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО (ПГП)?
Перш за все, це метод, що набув популярності у минулі кілька десятиліть і застосовується,
здебільшого, до великих інфраструктурних проектів.
За визначенням це договірна угода між державним органом (будь-якого рівня) та приватною
організацією, через яку розподіляються майстерність (технічні навички, знання) та майно
(майнові цінності) кожного учасника для здійснення послуги або для реалізації об'єкту на користь
громади. На додаток до розподілу ресурсів, кожний учасник розподіляє ризики, здобутки і
можливості у здійсненні послуги або реалізації проекту22. Це комплексна, технічно складна угода,
що найкраще пасує до великих проектів з вимогою подальшого тривалого утримання і
оперування. Широке застосування ПГП вимагає демонстрації представникам влади та платникам
податків (зрештою, всім зацікавленим сторонам) відчутних переваг у збереженні коштів та
ефективності.
Якщо застосовувати ПГП до збереження культурної спадщини, то це “залежні від контексту і те,
що може бути успішним в одних обставинах, може стати справжнім крахом за інших умов… ПГП
можуть залучати фонди приватного сектору, створювати можливості для прибутку приватного
сектору, полегшують навантаження на урядові структури… Партнерство між приватним та третім
сектором (громада, неурядові організації, матеріально немотивовані групи людей, ОСББ,
активісти тощо – К.Г.) виникає як механізм для досягнення мети збереження та реставрації
містобудівних утворень та менш монументальних історичних місць”23.
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National Council of Private-Public Partnership http://www.ncppp.org/ppp-basics/7-keys/
Susan Macdonald, Caroline Cheong. The Role of Public-Private Partnership and the Third Sector in Conservation of
Heritage Buildings, Sites, and Historic Urban Areas. Research Report – The Getty Conservation Institute, LA с. 32
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До переваг ПГП належать наступні:
•
оптимальне та багатовимірне вирішення великих інфраструктурних проектів
•
швидше завершення проектів та зменшення запізнення у інфраструктурних
проектах
•
швидше та більше повернення інвестицій у порівнянні з традиційними методами
через інноваційні розробки та підходи до фінансування
•
аналіз очікуваної вартості «життєвості» проекту та програмування таких
компонентів проекту, як оперування та утримання, їх вартість та очікуване зниження
вартості
•
зважені ризики: від початкової стадії до визначення здійсненності окремого
проекту
•
ризики розподіляються між громадським та приватним секторами, що забезпечує
“win-win situation”
•
звільнення додаткових бюджетних коштів на фінансування більш важливих
соціально-економічних проектів, зменшення бюджетного дефіциту
•
прийняття та підтримання високих стандартів якості впродовж “життя” проекту
•
зменшення податкового навантаження на “користувачів”
•
дозволяє уряду більш вільно здійснювати свої зобов'язання з диригування функцій
Засадами успішного ПГП є:
•
Ефективні методи ідентифікації змінних потреб кожного партнера
•
Культура довіри та співробітництва між партнерами (прогрес рухається зі
швидкістю довіри)
•
Прозорість розподілу функцій та ролей партнерів
•
Побудова постійних стосунків, відкритість до спілкування
•
Вагомість лідерства
•
Спроможність кожного партнера виконати зобов'язання
•
Відкритий доступ до важливої інформації для кожного з партнерів
•
Доступність фінансових та інших ресурсів
•
Сумісність з відповідними політичними та нормативними вимогами
•
Можливість більш широкого застосування
Критеріями успішного ПГП у сфері збереження культурної спадщини є:
•
Визнання сторичної споруди надбанням громади поза офіційного майнового
статусу

46

•
Існування сталої групи, що ініціює активність, зазвичай від уряду або третього
сектору або з громади
•
Існування певного каталізатору, що зрушує ідею перетворення. Він може походити
з приватного, громадського, третього секторів абощо.
•
Широка підтримка проекту місцевою громадою, що урівнює сектор та політичні
інтереси
•
Постійна підтримка громадського сектору, включаючи рівні уряду, що не є
безпосередньо залученими до проекту
•
Диверсифікація джерел фінансування від традиційних, приватного сектору, до
нетрадиційних, включаючи урядові інституції
•
Зобов'язання всіх учасників бути настільки гнучкими, наскільки можливо у питаннях
можливого використання, фінансування, часового графіку та взаємодії до тих пір, поки не
опрацьовано виважений і прийнятний альтернативний сценарій. Це вимагає
дипломатичності, компромісу та терплячості, адже будь-який проект провокує помітну
хвилю скептицизму.
Разом з тим, застосування механізму ПГП до збереження пам’яток і визначних місць має свою
специфіку. Зокрема, необхідно визнавати всю цінність пам’ятки та необхідність застосування
методики наукової реставрації, діяти відповідно до вимог пам’яткоохоронного законодавства та
реставраційних норм. Реставрація окремої споруди може в даному випадку розглядатись як
каталізатор подальших соціально-економічних зрушень та реабілітації історичного району (за
визначенням Донована Репкіми такі споруди є «білими слонами»). При цьому громада виступає
повноцінним партнером у стосунках та процесах, які визначають стан та подальшу долю
історичного надбання.
Напевно, найбільш показовим прикладом ПГП у галузі збереження культурної спадщини в США
є поле Геттісбурзької битви. Битва під Геттісбургом стала ключовим епізодом у Громадянській
війні 1863 року. Величезна кількість полеглих перетворила це поле на місце паломництва та
вшанування героїв як Півдня, так і Півночі. Поле перетворилось на меморіал просто неба з
безліччю монументів та пам’ятних знаків, встановлених родинами, різними армійськими
групами, урядами штатів, громадськими установами. Поле битви під Геттісбургом отримало
статус національного парку, проте жодна установа не була у змозі утримати величезну територію
та надмірною кількістю пам’ятників, а також колекцію артефактів у належному стані самотужки.
Крім того, у комунікації з різними зацікавленими сторонами було визначено концепцію
реабілітації культурного ландшафту поля битви з реконструкцією стану та вигляду місцевості на
час проведення битви. Наслідком цього мали стати викуп приватних фермерських ділянок,
ліквідування пізніх споруд, насаджень та прокладання електромережі під землею. Так само
необхідно було побудувати центр візитерів з музеєм, бібліотекою, архівом, лекторієм, кінозалом,
забезпечити комфортне перебування та можливість огляду всієї території для всіх груп
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відвідувачів. Амбіційний проект не мав шансу на здійснення без партнерства національного парку
з неурядовою неприбутковою організацією «Друзі Геттісбургу», які взяла на себе навантаження з
фандрейзингу, будівництва центру візитерів та утримання територія історичного поля битви24.
Мовою цифр ефективність приватно-громадського партнерства у Геттісбургу визначається $103
млн. вартості робіт (за 2008 р.), 6,254,432 відвідувачів за 5 перших років, $420.000 річного
прибутку після відкриття Центу Відвідувачів, ефективне збереження близько 1 млн артефактів та
реставрація 430 гармат, 76.047 безкоштовних автобусних турів, $73 млн привнесених у місцеву
економіку, створення близько 1000 робочих місць.
Приватно-громадське партнерство із залучення величезної кількості зацікавлених сторін стало
основою для реконструкції закинутого залізничного коридору у південно-східній частині
Манхеттену, що перетворився на всесвітньо відомий парк Хайлайн. Цей метод допоміг
зберегти історичну військову базу в Пресцидіо у Сан-Франциско (місце подій відомого роману між
російським капітаном Резановим та юною Кончітою, сюжет якого покладено в основу відомої рокопери «Юнона і Авось»), перетворивши покинуту місцевість на один з найпрестижніших житлових
районів міста. Завдяки партнерству вдалось відреставрувати і ще більше розкрити історичне
значення об’єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Філадельфії – Індепенденс-Холл, будівлю, в
якій підписали і проголосили Декларацію Незалежності та Конституцію США. Перелік прикладів
партнерських стосунків, що допомагають у досягненні спільної мети, можна продовжувати.
Питання щодо застосування приватно-громадського партнерства в Україні практично не
розроблялось. Єдиним прикладом теоретичного осмислення можливостей застосування ПГП на
прикладі реабілітації історичного велодрому в Києві є стаття Пола Томаса, колишнього професора
економіки Університету Колорадо, який більше 20-ти років мешкає в Україні25. Пан Томас пише,
що приватно-громадське партнерство – «це юридична, фінансова та операційна модель
розвитку за допомогою державного сектора, приватного бізнес-сектора і «третього
сектора» (недержавних організацій, або NGO’s, місцевих груп активістів та мешканців), які
об’єднують свої зусилля та можливості фінансування для втілення й оперування проектів,
економічно та соціально життєздатних і, отже, стабільних протягом тривалого часу… є
прикладом симбіозу, в якому кінцевий результат перевищує просте сумування елементів»26.
Стислий огляд чинного Закону України «Про державно-приватне партнерство» доводить його
невідповідність розумінню сутності партнерства, традиційність надмірного контролю держави,
покладання зобов’язань на приватні структури та ігнорування «третього сектору». Для
ефективності партнерства пропонується застосування механізмів заохочення (чим більше вклад
учасника, тим більше його ефективність та отримана вигода у спільній роботі) та створення

24

Особисто дякую Барбарі Фіннфрок за інтерв’ю та нагоду дізнатись більше про її роботу та роботу її колег у
Національному Парку Геттісбургу.
25
Особисто дякую пану Полу Р. Томасу за натхнення та допомогу в дослідженні.
26
http://voxukraine.org/2015/12/11/transforming-kyivs-development-through-public-private-partnerships-ua/
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«рушійного двигуна», компанії посередника, задля досягнення консенсусу. На жаль, можливість
випробувати новий для України метод на базі велодрому не був реалізований.
Концепція приватно-громадського партнерства, або теоретичне осмислення громадської і
приватної ініціативи та їх впливу на пам’яткоохоронну та реставраційну діяльність в Україні лише
починає розроблятись. Попереду глибока аналітична робота щодо залучення громади як
повноцінного учасника для успішного збереження культурної спадщини.
Науково-дослідні та проектні інститути, заповідники та інші організації, професійно зайняті в
процесі управління та збереження культурної спадщини в Україні, нині оперують через суворі та
архаїчні схеми, сформовані у Радянському Союзі та успадковані Україною, що залишає
обмежений простір для інноваційних підходів. Подальше ознайомлення професійної громади з
міжнародним досвідом та кращими практиками сприятиме пошуку нових схем взаємодії з метою
переходу від суто технічної підтримки історичних об’єктів до розвитку стратегій, в яких
реставрація є частиною широкого процесу взаємодії суспільного, комерційного та державного
секторів з метою створення та усталення культурного капіталу. Фахівці мають бути обізнані у
механізмах, що дозволяють ініціювати, управляти та отримувати користь від приватногромадського партнерства в галузі збереження культурної спадщини.
Лише через учать громадськості можна гарантувати сталий розвиток та збереження
історичної спадщини27. Приватно-громадське партнерство, так само як і інші засоби спільного
вирішення проблем, спрямовуватимуть приватну та громадську ініціативу на розвиток та
підтримку історичних місць задля блага громад, в тому числі зайнятості, освіти, туризму та
загальної обізнаності щодо культурної цінності. Подальше розроблення теми залучення громад
до збереження культурної спадщини сформує «дорожню карту» для український недержавних
організацій з метою зміни напрямку їхньої діяльності з пасивного захисту до активного
збереження та використання історичних місць.

27

“Engaging the Public in the Sustainable Development of its Heritage” by Taissa Bushnell for Zamosc’ UNESCO Summer
School 2008, presentation not published.
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завідувач науково-дослідного відділу
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Міністерства культури України,
кандидат філологічних наук, доцент
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провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу
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НАРОДНІ ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗИТКУ
Народні художні промисли є невід’ємною частиною національної культури. Вони втілюють
багатовіковий досвід естетичного сприйняття світу, зберігають глибокі художні традиції,
відображають ідентичність культури України, є одним із факторів економічного розвитку регіонів.
Вступні положення
Процеси модернізації торкнулися всіх сфер, включаючи народні художні промисли. У сучасних
умовах розвиток народних художніх промислів та ремесел є складним і суперечливим.
Народне мистецтво у сучасному соціокультурному просторі представлено, перш за все,
народними художниками, народними майстрами, які передають традиційну культуру молодому
поколінню; унікальні технології та техніки, художньо-стилістичні системи, мотиви та предмети
народного мистецтва. Народне мистецтво  це не ‘застигла форма’, яка існує поза часом і
простором, воно повинно розвиватися відповідно до поточних вимог до продукції та технологій
виробництва.
Характерними рисами творчості народних майстрів є поєднання традицій, особливостей стилю
та креативної імпровізації, колективних принципів та суб’єктивного сприйняття, що ґрунтується на
високому професіоналізмі.
Народні художні промисли та ремесла є частиною національної культури, яка є і галуззю
промисловості, і сферою народної творчості.
Цей шар народної культури ЮНЕСКО відносить до нематеріальної спадщини, підкреслюючи
необхідність збереження та поваги культурного розмаїття й народного мистецтва.
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Народне мистецтво  це оригінальна форма діяльності, яка має складний соціальний та
економічний потенціал. З одного боку, це технологічна сфера народної творчості з усіма ознаками
малого та середнього промислового виробництва унікальних творів мистецтва. У той же час,
відображаючи глибокі історичні коріння національної культури, вироби народних художніх
промислів можуть реалізувати ефективну просвітницьку функцію, особливо необхідну в наш час.
Народне мистецтво є важливою складовою національної культурної спадщини, збереження якої
є обов'язком держави й пріоритетним напрямом державної культурної політики. У контексті
цього варто говорити про необхідність пошуку нових інструментів стимулювання економічного
розвитку регіонів та шляхів об’єднання зусиль зацікавлених сторін – місцевого бізнесу, органів
самоврядування, об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та представників народних художніх
промислів,  які дозволять створити нові виробничі системи (кластери). Як показує світовий
досвід, саме такі виробничі системи є потужним інструментом для стимулювання економічного
розвитку регіонів.
Закони та підзаконні нормативно-правові акти, що визначають
пріоритетні напрями діяльності у сфері народних художніх промислів
та ремесел
У 2000-х рр. активізувалася робота щодо формування нормативно-правової бази у сфері
народних художніх промислів та ремесел. Розроблено і прийнято низку законів та підзаконних
нормативно-правових актів, що визначають пріоритетні напрями діяльності у сфері народних
промислів та ремесел:
Закони України:
«Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 р.
«Про народні художні промисли» від 21 червня 2001 р.
«Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної
спадщини» від 06 березня 2008.
«Про ратифікацію Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного
самовираження» від 20 січня 2010 р.
«Про культуру» від 14 грудня 2010 р.
Укази, розпорядження, положення:
Указ Президента України «Про заходи щодо відродження традиційного народного
мистецтва та народних художніх промислів в Україні» від 6 червня 2006 р. № 481/2006.
Указ Президента України «Про стипендії Президента України для молодих майстрів
народного мистецтва» від 27 вересня 2011 року № 928 (зі змінами, внесеними Указом від 12 січня
2016 року № 2).
Указ Президента України «Про Всеукраїнський творчий звіт майстрів мистецтв та
аматорів народного мистецтва України» від 25 грудня 2013 року № 702/2013.
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Указ Президента України «Про затвердження Положення про порядок надання грантів
Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового,
образотворчого мистецтва та кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного
мистецтва для створення і реалізації творчих проектів» від 6 лютого 1999 року № 127 (зі змінами,
внесеними Указами від 15 березня 2002 року № 242, від 5 жовтня 2004 року № 1171, від 30 липня
2013 року № 410, від 31 жовтня 2013 року № 602 та від 5 листопада 2014 року № 850).
Слід зазначити, що Державна програма збереження, відродження і розвитку народних художніх
промислів на період до 2010 р., затверджена постановою КМУ від 23 травня 2007 р. № 768
завершена. Тому назріла нагальна потреба у створені та затверджені нової Державної програми.
На сьогодні єдиним державним координаційним центром щодо реалізації державної політики у
сфері охорони, відродження, збереження і розвитку народних художніх промислів є Міністерство
культури України, яке ініціювало підготовку Державної цільової програми підтримки та розвитку
народних художніх промислів (далі – Програма), метою якої є створення правових, економічних
та організаційних умов для підтримки та сталого розвитку народних художніх промислів в Україні.
Підготовка Державної цільової програми підтримки
та розвитку народних художніх промислів
Міністерство культури України доручило Українському центру культурних досліджень (далі –
УЦКД) (лист № 1017/9/13-18 від 13.03.2018 р.) створити на базі УЦКД відповідну робочу групу з
розробки Програми.
Для якісної підготовки Державної цільової програми підтримки та розвитку народних художніх
промислів проведено анкетування майстрів народних художніх промислів України, результати
якого представлено у таблиці 1*.
Аналіз анкет показав, що лише у 4 областях (Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська,
Чернівецька) побутують традиційні народні художні промисли (вишивка, гончарство, ткацтво,
різьблення, писанкарство). Більша частина майстрів, що взяли участь в анкетуванні, є
представниками сучасних народних промислів та ремесел. Окремою групою можна виділити
майстрів хендмейдерів.
Анкетування проводилося Українським центром культурних досліджень з 20.03.2018 р. до
11.05.2018 р. Респонденти мали можливість заповнити анкети як письмово так і Google-форму.

52

-

1

Запорізька
ІваноФранківська
Одеська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Чернівецька
Всього

1
5

4

1

2

-

1

5

1

2

4
1

1
3
13

1
6
-

-

-

-

1

-

2

2

1
13

3
1
6

2

1

3
7

-

24

5
8

2

-

21

1

-

Скульптура

2
-

Виготовлення
музичних інструментів

Лозоплетіння

3
6

Народна
іграшка

Соломоплетіння

4

Живопис
Малярство
Писанкарство

Різьба по дереву/
Вироби здерева
Лялька

1
3

Сучасне декор.ужиткове мистецтво

Ткацтво

7
3

Обробка металу

Гончарство та кераміка

Донецька
Закарпатська

Область

Бісер

Вишивка

Таблиця 1.

1
(скри
пка)

1

-

1

-

3

-

1

26

1
1
4
10

1
1
1

1

1

* Інформація подана станом на 11.05.2018 р.

У Таблиці 2 (Додаток 1) зібрано та узагальнено інформацію з областей за наступним змістом:





осередки народних художніх промислів;
центри народних ремесел;
громадські об’єднання майстрів;
обласні переліки майстрів.

Інформація, що представлена в таблиці 2, свідчить про стан розвитку та популяризації народних
художніх промислів та ремесел у регіонах України. Отже, осередки народних художніх промислів
наявні в областях: Вінницька, Донецька, Запорізька, Луганська, Сумська, Тернопільська; центри
народних ремесел – Донецька, Луганська, Харківська; громадські об’єднання майстрів –
Вінницька, Донецька, Запорізька, Луганська; обласні переліки майстрів – Вінницька, Донецька,
Запорізька, Луганська, Рівненська, Тернопільська.
На жаль, не всі області взяли участь в анкетуванні, а відповідальні установи культури (Волинська,
Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, м. Київ, Київська,
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Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Херсонська, Хмельницька,
Черкаська, Чернівецька, Чернігівська) взагалі не надали інформації.
Основні проблеми народних художніх промислів та ремесел
Аналізуючи сучасний стан народних художніх промислів та ремесел, можна виділити такі основні
проблеми:


у більшості регіонів України спостерігається занепад мистецьких осередків;



матеріально-технічна база підприємств народних художніх промислів практично
зруйнована;


майстри практично позбавлені робочих місць і соціального захисту;



зруйнована мережа спеціалізованих навчальних закладів усіх ланок підготовки кадрів;



відсутня системна передача унікальних художніх традицій молодому поколінню;



втрачені традиційні ринки збуту готової продукції;



продукуються низькопробні вироби, які далекі від народної традиції, що витісняють із
ринку автентичних носіїв традиції НХП;


відсутня нормативно-правова база захисту авторського та суміжних прав в галузі НПХ;



відсутня Національна база даних майстрів, технологій виготовлення виробів народних
художніх промислів, елементів нематеріальної культурної спадщини.
Створення креативних кластерів
Попри депресивний стан розвитку народних художніх промислів варто зазначити, що народні
художні промисли не тільки одна зі складових збереження цінностей і підтримки традицій, а й
стратегічний ресурс розвитку території. Організації народних художніх промислів є невід'ємним
елементом регіональної економіки, оскільки створюють робочі місця в різних галузях і беруть
участь у відтворенні регіонального сукупного продукту. Сфера народних художніх промислів та
ремесел бере участь у формуванні іміджу регіону, шляхом презентації традиційного мистецтва на
зовнішніх ринках. Окрім того, висока художня цінність і наявність місцевого колориту народних
художніх промислів і ремесел території є одним із чинників зростання туристичного ринку,
оскільки дозволяють розкрити особливості регіональної культури. Підтримка, відтворення
народних художніх промислів, вироби яких є невід'ємною частиною української народної
культури, − важливий напрямок економічної та культурної політики будь-якого поліетнічного
регіону. Однак, незважаючи на високу значимість і актуальність проблеми оцінки потенціалу
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розвитку галузі народних художніх промислів, на сьогоднішній день вона не знайшла свого
відображення в програмах розвитку регіонів.
Аналіз зарубіжного досвіду показав, що практично кожна країна має власну стратегію
інноваційного розвитку, обґрунтовує цілі і завдання, які необхідно досягти та виконати за певний
період, а також інструменти, що сприяють їх досягненню.
Необхідно максимально приділити увагу найбільш віддаленим районам і, безпосередньо,
районам з депресивною економікою, мотивації творчості підприємців та учасників малого
бізнесу, а також участі споживача у формуванні нового інноваційного проекту.
Таким чином, наявність унікальних історико-культурних і природних ресурсів дозволяє
стверджувати, що в Україні є всі передумови для становлення культурно-пізнавального туризму,
який реально може дати економіці депресивного регіону соціально-політичні та економічні
дивіденди і вигоди.
Саме споконвічні, традиційні народні художні промисли України, отримавши розвиток, дадуть не
тільки економічний ефект від такого виду діяльності, а й стимулюватимуть додатковий приплив
туристів у регіон. Це збільшить впізнаваність і привабливість регіону, почнуть створюватися нові
робочі місця за місцем проживання та у сфері малого бізнесу, що у свою чергу сформує
мультиплікативний ефект у всіх сферах економіки і соціального життя.
Пожвавився процес формування креативних культурних кластерів, мета яких  підвищення
доходу його членів-клієнтів, створення якісних виробів, грамотний підбір сировини та логістичний
супровід виробів. Цей процес вплине на відновлення та активний розвиток народних художніх
промислів та ремесел, що у свою чергу призведе до створення нових робочих місць за місцем
проживання.
Управління у сфері розвитку туризму та народних художніх промислів повинно складатися зі
здійснення ряду заходів:
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залучення національних й іноземних інвесторів у розвиток
зеленого туризму, складовою якого є народні художні
промисли
Економічних

підвищення економічної ефективності використання та
охорони наявних в регіоні природних ресурсів як основи
функціонування елементів нематеріальної культурної
спадщини, в тому числі і народних художніх промислів
створення інтегрованої системи інформаційної підтримки
інфраструктури етнотуризму малих територій (складовою
якого є народні художні промисли) із сертифікацією якості
послуг на рівні стандартів ЄС
формування умов для соціальної стабільності в малих
містах та сільських населених пунктах
підвищення якості обслуговування та сервісу як складової
розвитку сфери послуг в малих містах та сільських
населених пунктах

Соціальних

розширення сфери зайнятості сільського населення та
створення нових робочих місць в галузі народних художніх
промислів регіону
збереження, підтримка, відродження, популяризація
культурного надбання регіонів (традицій, ритуалів,
народних художніх промислів, ремесел, пам’ятників
природи, історії, релігії та культури) шляхом включення їх
до регіональних програм економічного та соціального
розвитку

Екологічних

ефективне використання, охорона та відновлення
природних рекреаційних ресурсів, які задіяні в процесі
виготовлення виробів НХП, малих міст та сільських
населених пунктів як важливої частини його природноресурсного потенціалу
мінімізація антропогенного впливу сільського зеленого
туризму, що пов’язаний з елементами нематеріальної
культурної спадщини, в тому числі і народними
художніми промислами, на стан навколишнього
природного середовища, природних ресурсів та стан
здоров’я населення регіонів (областей) України
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Отже, для підвищення ролі і значення народних художніх промислів як складової нематеріальної
культурної спадщини України в розвитку туризму шляхом диверсифікації туристичного продукту
слід врахувати наступне:
1. Дослідження наявних елементів нематеріальної культурної спадщини, що пов’язані з
народними художніми промислами, в розвитку туризму України дозволяє охарактеризувати їх як
важливий ресурс для диверсифікації туристичного продукту й інтенсифікації туристичної
діяльності.
2. Сучасний рівень освоєння цього ресурсу потребує пильної уваги науковців, практиків і держави
в цілому до розроблення й виконання національної програми відродження, збереження та
використання нематеріальної культурної спадщини України, що пов’язані з народними
художніми промислами, в розвитку туристичної галузі та бізнесу.
3. Для підвищення ефективності використання елементів нематеріальної культурної спадщини
України, що пов’язані з народними художніми промислами та ремеслами, в туристичному бізнесі
необхідно розробити Інтернет-сектор з інформації та просування на внутрішній і зовнішній ринки
туристичного продукту, створеного на основі народних художніх промислів та ремесел України.
4. Потребує обґрунтування та запровадження в практику туристичної діяльності система
рейтингової оцінки елементів нематеріальної культурної спадщини, що пов’язані з народними
художніми промислами та ремеслами України, в кожному регіоні й країні в цілому з метою їх
популяризації на міжнародному ринку туристичних послуг.
5. Створити нормативно-правову базу захисту життєздатності елементів нематеріальної
культурної спадщини України, що пов’язані з народними художніми промисламита ремеслами
України й використовуються в туристичній галузі, комерційній діяльності.
Авторське право та народні художні промисли
Усі розвинені європейські країни прагнуть максимально забезпечити охорону інтелектуальної
власності. У контексті цього, Україна, стверджуючи пріоритети входження до міжнародного
співтовариства, не може не враховувати цих обставин.
«Охорона авторського права і суміжних прав має сьогодні особливо важливе значення. По-перше,
у зв’язку з тим, що ринкова економіка дає широкі можливості для розвитку правовідносин у сфері
творчої діяльності, що і спостерігається сьогодні. По-друге, можна одночасно констатувати
широкий розмах посягань на авторське право і суміжні права, в тому числі, злочинного характеру.
Останнє зумовлюється відсутністю у правоохоронних органів достатнього досвіду боротьби з цим
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явищем, недостатністю необхідних сил і засобів держави для цієї боротьби, а також значною
недосконалістю кримінального законодавства у даній сфері»28.
Відповідно до статті 4 Закону України «Про народні художні промисли» (від 21.06.2001 № 2547III) держава: забезпечує охорону авторських прав суб’єктів народних художніх промислів.
(Частину другу статті 4 доповнено абзацом згідно з Законом N 1407-IV (1407-15) від 03.02.2004).
За кілька останніх років у нашій державі у цій галузі сталося багато зрушень: «термін охорони
авторських прав подовжено з 50 до 70 років після смерті або посмертної реабілітації автора;
значно розширено список творів, що охороняються законом; статті про відповідальність за
збитки, заподіяні авторському праву, є не лише у цивільному та адміністративному праві, але й в
кримінальному» 29.
Не зважаючи на позитивні кроки вперед, проблеми відповідальності за порушення авторського
права і суміжних прав у галузі народних художніх промислів усе ж існують і потребують
якнайшвидшого вирішення, оскільки взаємовигідне сучасне співробітництво між європейськими
державами ґрунтується на мірі охорони авторського права і суміжних прав.
Які кроки щодо відродження народних художніх промислів та ремесел
в Україні?
Експерти вважають відродження народних художніх промислів та ремесел ресурсом
інноваційного розвитку освіти, культури, туризму з їх адаптацією до сучасних потреб.
Народні художні промисли, насамперед, задовольняють естетичні потреби населення, а також
потреби в національній та регіональній самоідентифікації, в залученні до традиційної культури,
самовираженні тощо. У зв’язку з цим необхідно зберегти художній рівень існуючих народних
художніх промислів (далі − НХП), а також виробів промислів, які є видатними творами народного
мистецтва. Включення організацій НХП до складу туристично-рекреаційних територій сприятиме
розвитку туризму й соціально-економічному зростанню та підвищенню якості життя населення на
території регіону.
Аналіз факторів, що впливають на розвиток народних художніх промислів та ремесел, показує,
що проблеми, які існують в цій галузі, можна вирішити, об'єднавши зусилля майстрів, організацій
народних художніх промислів, органів місцевого самоврядування та ОТГ. Крім цього, необхідна
ефективна державна підтримка, яка зможе створити найбільш сприятливі умови для розвитку
народних художніх промислів та ремесел України.

28
29

Охорона авторського права в Україні. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/culture/11257/
Охорона авторського права в Україні. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/culture/11257/
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Основними напрямками роботи в областях максимального залучення народних художніх
промислів і ремесел до розвитку регіонів України можуть бути наступні:
1) Внести доповнення та зміни до Законів України «Про культуру», «Про народні художні
промисли», «Про освіту», «Про вищу школу» та основні нормативні акти, що регулюють відносини
у сфері інтелектуальної власності:
 Розробити нормативно-правову базу, в якій чітко розмежовано права майстра з
правом власності на вироби народних художніх промислів та ремесел.
 Розробити нормативно-правову базу, в якій чітко розмежовано права носія
елемента нематеріальної культурної спадщини з правом власності на елемент
нематеріальної культурної спадщини.
 Розробити нормативно-правову базу, в якій будуть визначені механізми залучення
позабюджетних ресурсів, спонсорських коштів на розвиток народних промислів,
ремесел та елементів нематеріальної культурної спадщини.
 Запровадити зниження ставок податку на прибуток народним майстрам та
майстрам народних художніх промислів з метою стимулювання їх діяльності.
 Створити ІТ-платформу для формування Національної бази даних майстрів,
технологій виготовлення виробів народних художніх промислів та ремесел, елементів
нематеріальної культурної спадщини.
2) органам місцевого самоврядування пропонуємо:
 розробити та затвердити програми збереження, відродження та розвитку
народних художніх промислів та ремесел на території об’єднаної територіальної
громади;
 встановити в межах своє компетенції пільги для осередків народних художніх
промислів та ремесел і майстрів (наприклад, для оренди приміщень, участі у ярмаркахпродажах, виставках тощо);
3) активно ініціювати впровадження ідей конвергенції туристських послуг і промислів серед
менеджерів і осіб, які приймають рішення в галузі розвитку НХП та ремесел;
4) формувати і розвивати нові місця побутування НХП, а також ті, де вже існують і активно
функціонують майстри НХП;
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5) розвивати нові маркетингові комплекси, які спрямовані на створення малої індустрії
інфраструктури (наприклад, заклади харчування, готелі, малі архітектурні форми, де предмети й
інтер'єри були б виконані в стилі виробів регіональних НХП та ремесел);
6) створити комплекс геоінформаційних ресурсів, таких як сайти, представництва в соціальних
мережах, друковані видання з метою залучення туристів та місцеве населення, що мають намір
відвідати етнорегіони України й виявляють інтерес до вивчення історії рідного краю;
7) сприяти розвитку народних художніх промислів та ремесел України як інструменту підвищення
рівня зайнятості населення, зменшення трудової міграції, що сформує мультиплікативний ефект
в економіці та соціальній сфері як регіону, так і країни в цілому;
8) максимально приділити увагу найбільш віддаленим районам, а особливо районам з
депресивною економікою, мотивуючи учасників малого бізнесу, а також споживача до участі у
формуванні нового інноваційного проекту (наприклад, розробка культурного продукту у рамках
проекту «Малі міста – великі враження»);
9) створити робочі місця, що орієнтовані на народні художні промисли та ремесла й виготовлення
продукції з використанням традицій НХП, за місцем проживання для людей з обмеженими
можливостями та для багатодітних батьків;
10) відновити матеріально-технічну базу навчальних закладів в галузі народних художніх
промислів та ремесел, модернізувати науково-методичне забезпечення підготовки фахівців
галузі;
Всі зазначені пункти перспективного розвитку народних художніх промислів та ремесел України
можливі лише за умови створення креативних кластерів.

60

Додаток 1
Таблиця 2.

Вінницька

2
Гончарні
осередки
бубнівської
кераміки
(с.Бубнівка
Гайсинського
району)
та
крищинецької
кераміки
(с. Крищинці
Тульчинськог
о району)
не
зареєстровані
і працюють в
довільному
режимі

2
3
4

Волинська
Дніпропетровська
Донецька

123 (майстри)

Обласний
осередок
Національної
спілки
майстрів
народного
мистецтва
України.
- Громадська
організація
«Єтномайстер
ня «Коло»
- Громадська
культурнонаукова
організація
Подільський
народний
університет
культури
2
2
1077
1
Творча Народна (майстрів)
Громадська
майстерня (м. аматорська
організація
Бахмут);
студія-клуб
м. Дружківка жінок- Студія-клуб любителів
(інформація у інвалідів
за
«Слов’яни»
вишивання
процесі
відродження
(Слов’янський «Рукодельни формування)
українських
р-н);
ца»
національних
(Нікольський
традицій
р-н);
Златоустівськи «Анастасія»
Клуб й
центр (м. Дружківка)
любителів
народної
народної
творчості
с. Златоустівка
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Анкети

1

Громадські
об’єднання
майстрів

Назва області

Обласні переліки
майстрів

№
п/п

Осередки
художніх
народних
промислів

Центри народних
ремесел

Зведена інформація з областей (станом на 16 квітня 2018 року)

-

40

5
6
7

Житомирська
Закарпатська
Запорізька

5
Творче
об’єднання
майстрів
української
народної
вишивки
(«Цвіт
калини);
- Запорізьке
міське
об’єднання
митців
«Колорит»;
- Запорізький
обласний
осередок
Національної
спілки
майстрів
народного
мистецтва
України;
Творче
об’єднання
«Самоцвіти
Запоріжжя»;
-Художньокерамічна
майстерня
«Добра
глина»
(м. Пологи)

вишивки
«Чарівниця»
(м.
Краматорськ)
-
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Волноваського
р-ну
(3 майстри)
Біленківська
ОТГ,
Запорізький
район
(8 майстрів)
Більмацький
район
(5 майстрів)
Вільнянський
район
(2 майстри)
Великобілозер
ський район (1
майстрів)
Кам’янськоДні
провський
район
(3
майстри)
Більмацький
район
(8 майстрів)
Мелітопольськ
ий район
(4 майстри)
Новомиколаїв
ський район
(1 майстер)
Оріхівська
міська ОТГ
(1 майстер )
Преображенсь
ка ОТГ
(1 майстер)
Оріхівський
район
(1 майстер )
Пологівський
район
(Художньокерамічна
майстерня
«Добра глина»
Віктора
та

18
1
(ГО 1
«Запорізький
колорит»)

8
9
10
11
12

Івано-Франківська
м. Київ
Київська
Кіровоградська
Луганська

Районне
творче
об’єднання
«Лівша»
(смт
Новопсков)

- Обласний
народний
клуб «Золоте
руно» (м.
Сєвєродонець
к);
- Районне
творче
об’єднання
«Скарбниця
талантів»
(м. Кремінна)

13
14
15

Львівська
Миколаївська
Одеська

-

-

Лариси
Нагурних)
Чернігівський
район
(6 майстрів)
м. Мелітополь
(1майстер)
Запорізьке
міське
об’єднання
митців
«Колорит» (9
майстрів)
ОЦНТ
(689
майстрів)

-
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8
- ГО «Золоте
коло»
(м. Рубіжне);
- Клуб
любителів
вишивки
«Натхнення»
(м.
Сєвєродонець
к);
- Клуб
любителів
вишивки
«Червона
ниточка»
(м.
Сєвєродонець
к);
- Клуб
«Берегиня»
(м. Сватове);
Район
не
любительське
об’єднання
«Чарівна
скринька» (м.
Сватове)
-

13
-

1

16
17
18

Полтавська
Рівненська
Сумська

19

Тернопільська

20

Харківська

Кролевецьки
й
осередок
Спілки
майстрів
народних
мистецтв
України
м. Кролевець
2
Осередок
різьби
по
дереву
«Сокіл»
с. Гутисько,
Бережанськог
о району,
Осередок
художньої
кераміки
с. Гончарівна,
Монастирись
кого ройону
-

21
22
23
24
25

Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

-

-

2 (майстри)
-

-

262 (майстри) з них – 17
заслужених

10

Харківський
міський клуб
писанкарства
-

-

-

4

-

-

24
-
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-

9
6

Ковальчук Інна
провідний науковий співробітник
Українського центру культурних досліджень,
кандидат філологічних наук
Ковальчук Ірина
старший науковий співробітник
Українського центру культурних досліджень

ВИСВІТЛЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ КРАЇН У ТЕЛЕВІЗІЙНИХ
СЕРІАЛАХ
(на прикладі турецьких та українського серіалів)

У сучасному світі креативний ресурс виходить на перший план. Креативні працівники відіграють
важливу роль у стимулюванні економічного, соціального та культурного розвитку <...> Межі між
креативними сферами все більше розмиваються. Так, наприклад, митці образотворчого
мистецтва використовують інтерактивні та рухомі зображення, виконавці використовують
цифрові носії в роботах, які орієнтовані на певну територію, а спільні команди створюють складні
витвори мистецтв, які захоплюють наші почуття. Технології надають митцям нові можливості,
розширюючи площину їх креативності, просуваючи їхні роботи30.
Термін «креативні індустрії» виник наприкінці 90-х рр. у Британії з метою зміни розуміння цінності
мистецтва та культури, оскільки уряд сприймав мистецтво як маргінальну складову економічного
життя суспільства. Вважаючи це трактування культури занадто вузьким, була запропонована ідея
креативних індустрій, які мали вивести економічну складову культури на перший план. У 1998
році Британський департамент культури, медіа та спорту визначив креативні індустрії як
«діяльність, яка походить від індивідуальної креативності, вміння та таланту і яка має потенціал
до збагачення та створення робочих місць через генерування та використання інтелектуальної
власності»31.
Креативна діяльність охоплює не лише традиційні форми мистецтва, такі як театри, музика,
фільми, а й бізнес-сферу, наприклад, рекламу, виробництво, продаж креативних продуктів.
Створюючи картографію у 1998 році, Британський департамент культури, медіа та спорту серед
30

What are the creative industries? // Creative Industries: Access mode : https://www.qut.edu.au/creativeindustries/about/what-are-the-creative-industries
31
Mapping the creative industries: a toolkit / by BOP Consulting // British Council’s Creative And Cultural Economy Series. –
England : The British Council, 2010. – 64 p. – P. 15 – 16.

65

креативних індустрій зазначив наступні: реклама, архітектура, ринок витворів мистецтв та
антикваріату, ремесла, дизайн, дизайнерська мода, фільми та відео, інтерактивне програмне
забезпечення, виконавські види мистецтв, видавництво, програмне забезпечення та комп’ютерні
послуги, телебачення та радіо32. В Україні спираються на термін та перелік, викладений у
постанові про заснування програми «Креативна Європа»: «Культурні та креативні індустрії»33:
архітектура, архівна справа, бібліотеки та музеї, художні ремесла, аудіовізуальні матеріали
(включаючи кіно, комп’ютерні ігри, мультимедіа та телебачення), матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина, дизайн (включаючи дизайн одягу), музика та література, виконавське
мистецтво, видавнича справа, радіо та образотворче мистецтво34.
Таблиця 1. Поівняльний аналіз креативних індрустрій
Британія Німеччина
Іспанія
Франція
Термін, який
Креативні Культурні і Культурні Культурний
використовується
індустрії
креативні
індустрії
сектор
індустрії
Архітектура
+
+
+
Архівна справа
Аудіо-візуальні (фільми,
+
+
+
+
телебачення, радіо)
Виконавське мистецтво,
+
+
+
+
Бібліотеки
+
+
Дизайн
+
+
Література
Ринок витворів мистецтв /
+
+
+
+
візуальне мистецтво
Видавнича справа
+
+
+
+
Мода
+
Образотворче мистецтво
Програмне забезпечення/
мультімедіа
Музеї / культурна
спадщина

+

Музика
Ремесла
Реклама

+
+
+

+

+

Україна35
Культурні та
креативні
індустрії
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

32

там само
ЮНЕСКО визначає культурні та креативні індустрії як діяльність, головна мета якої – виробництво або репродукція,
просування, поширення чи комерціалізація товарів, послуг та видів діяльності культурного, мистецького чи
пов’язаного зі спадщиною профілю [Cultural time. The first global map of cultural and creative industries. – December
2015. – Access mode : http://www.worldcreative.org/wp-content/uploads/2015/12/EYCulturalTimes2015_Download.pdf]
34
Фарінья К. Розвиток культурних та креативних індустрій в Україні. – 2017. – 59 с. – с. 13.
35
Там само.
33
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Цікавим фактом є те, що термін «креативні індустрії» у кожній країні набуває свого наповнення.
Порівняльний аналіз 4-х країн (Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Франція), зроблений у 2006
році, та додавання України (див. табл. 1) продемонстрував, що, наприклад, у Німеччині та Україні
використовується поняття «культурні та креативні індустрії», в Іспанії – «Культурний сектор», а
щодо переліку, то було з’ясовано, що універсальними є аудіо-візуальні (фільми, телебачення,
радіо), виконавське мистецтво, ринок витворів мистецтв, видавництво, музика36.
На сучасному етапі розвитку суспільства кінематограф стає не лише потужним засобом розвитку,
поширення, збереження культури, а й інструментом впливу. Ще півстоліття тому, у 1963 році у
доповіді для ЮНЕСКО Балдун Дхінгра, цитуючи прем’єр-міністра Нехру, зазначив, що «вплив
фільмів в Індії сильніший за вплив газет та книг разом»37.
Визначаючи транссекторальний характер креативних індустрій в Україні, К.Фарінья відзначає, що
«Розвиток кінематографу є одним із пріоритетів у сфері просування національної культурної
продукції», однак в той же час зазначає «припинення політичної ініціативи щодо розвитку
аудіовізуальної та кінематографічної продукції»38.
Кіноіндустрія (особливо серіали) стає інструментом поширення культурної спадщини народу,
оскільки має широку аудиторію і характеризується високим рівнем впливу. Прикладом такого
використання кінопродукту стали сучасні турецькі серіали («Нова невістка» / «Yeni gelin»,
«№309», «Любов всупереч» / «İnadına aşk», «Любов не розуміє слів» / «Aşk laftan anlamaz»,
«Любов на прокат» / «Kiralık aşk» та ін.) та український серіал («Останній москаль»).
У зазначеному кіноматеріалі були проаналізовані музика, танці, обряди, звичаї, одяг та мова.
У турецьких серіалах особливу увагу приділяють музиці, яка не лише передає настрій героїв, а й
віддзеркалює регіон, в якому відбуваються події. Так, наприклад, коли герої серіалу «Любов
всупереч» знаходяться у Трабзоні, як музичний фон використовується традиційна народна музика
Чорного узбережжя, яка відрізняється своєю автентичністю. Географічне розташування Трабзону
зумовило збереження традицій, по-перше, через відсутність зовнішнього впливу, а, по-друге,
через те, що музика та ігри були і залишаються найпоширенішою розвагою гірського регіону39.
Зазвичай музика Трабзону супроводжує народний танок хорон40, а головним інструментом є
кеманча, інколи використовується давул (барабан) та зурна. Це яскраво демонструє 16 серія
серіалу «Нова невістка», в якій герої відправляються на узбережжя Чорного моря і, ховаючись
36

Mapping the creative industries: a toolkit / by BOP Consulting // British Council’s Creative And Cultural Economy Series. –
England : The British Council, 2010. – 64 p. – P. 39.
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The Role of Film in Society / Articles & interviews by: Vikas Shan MBE // ThoughtEconomics. – 2011. – Access code:
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Фарінья К. Розвиток культурних та креативних індустрій в Україні. – 2017. – 59 с. – с. 4 – 5.
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Aksu Cahit, Şen Yavuz Halk müziğimizde Trabzon, Horon ve Kemençe. – Atatürk Üniversitesi. – 2010. – P. 112 – 113.
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від поліції, переодягаються, імітуючи місцевих жителів. А коли героїв приймають за артистів, до
них звертаються з проханням продемонструвати
туристам
танок
хорон.
Вони
намагаються
відмовитися, пояснюючи, що втомилися від цього
танцю, пропонують інший – халай41. Але реакція
місцевих говорить про велике значення саме цього
танцю: Sen ne saçmalıysun! Horon oyna ki horon
oynamaktan sıkıl olur mu hiç? Nasıl lazsunus siz?– Що за
несинітниця! Той, хто танцює хорон, невже може
втомитися від хорону? Які ж ви лязи? («Нова
невістка», 16 серія, 16 хв.15 с.). Оскільки лязами
називають жителів Чорного узбережжя, Календер (голова клану Бозок), який з півдня країни,
гостро реагує на таке звернення, забувши про те, що він видає себе за місцевого: Ne laz, oğlum?
Ne laz? – Які ми лязи, синку? Які лязи? («Нова невістка» 16 серія, 16 хв. 25 с.), але схаменившись,
додає: Biz kara lazuk … Adana lazuk – Ми лязи з Чорного моря … З Адани («Нова невістка» 16 серія,
16 хв. 40 с.). Герої продовжують відмовлятися від танцю, говорячи: Bak, şimdi davul, zurna olsaydı
… Biliyor musun nasıl – Були б тут давул (барабан) та зурна, ми б … (16 серія, 17 хв.), але
дізнаються, що такі інструменти є, і це їх сильно дивує: (Burda mı? Karadenizde? Yaylada? – Тут? На
Чорному морі? У полі? (16 серія, 17 хв. 10 с.). Все це підкреслює регіональну різницю в музиці,
танцях, музичних інструментах. Такі сцени не лише знайомлять з елементами культури, а й
демонструють їхнє значення для народу.
Якщо ж поглянути на музичний супровід українського серіалу «Останній москаль», який презентує
особливості Карпатського регіону України
(село Великі Вуйки), то слід зазначити, що у
кожній серії лунають елементи традиційної
музики
та
демонструється
головний
музичний інструмент (трембіта), однак їхня
роль в житті регіону ніяк не обіграється.
Серед
обрядів,
які
найчастіше
демонструються у турецьких серіалах, представлені: приготування кави дівчиною, до якої
прийшли свататись («№309» (11 серія), «Любов всупереч» (13 та 31 серії), «Життя прекрасне, коли
кохаєш» (15 серія) та ін.); «ніч хни» («Любов всупереч» (26 серія), «№309» (11 серія), «Любов не
розуміє слів» (27 серія), «Життя прекрасне, коли кохаєш» (15 серія), «Нескінченне кохання» (71
серія) та ін.); похід нареченої до хамаму (турецької лазні) з родиною нареченого («№309» (12
серія), «Любов на прокат» (52 серія), «Любов не розуміє слів» (27 серія) та ін.).

41

Халай – народний танок, характерний для південного, східно-південного регіонів Туреччини

68

На заручини загальноприйнятими подарунками зі сторони нареченого є букет і прикрашена поособливому коробка з цукерками. Після кави від нареченої42, представник нареченого просить
дівчину. Батько питає спочатку дідуся, як старшого представника родини, після його згоди –
доньку, тим самим демонструючи свободу вибору: «Sence de münasip midir?/ Ти теж вважаєш,
що підходящий?», на що донька, проявляючи покору, відповідає: «Sen nasıl münasip görürsün,
babacığım / Як ти вважаєш за потрібне, татусю» (43 серія, 29 хв.). Дана відповідь символізує
згоду і після цього батько відповідає сватам: «Verdim. Gitti / Віддав. Пішла». Наступним кроком є
ритуал з обручками: старший представник сім’ї нареченої надягає зв’язані червоною стрічкою
обручки молодятам, примовляючи добрі побажання, та має розрізати стрічку навпіл, але не
одразу. Після першої спроби, роблячи здивований вигляд, каже: «Kesmiyor! / Не ріже!». Головним
моментом вечора є розрізання стрічки, оскільки саме відтоді молоді вважаються зв’язаними
назавжди. Після цього пара цілує або тисне руки присутнім (залежно від віку).
На обряд «ніч хни» героїні вдягнені в традиційне вбрання, навіть якщо у повсякденному житті
віддають перевагу європейському стилю
одягу, завжди лунає традиційна народна
пісня «Yüksek yüksek tepelere» / «Високо,
високо на вершині», під час якої дівчина має
плакати. Слід зазначити, що серіали не просто
демонструють обряд, а в діалогах героїв
постійно підкреслюють його значущість у
житті дівчини. Все вищезазначене формує
повагу до традицій, стимулює молодь їх
дотримуватися, крім того, поширює культурну
спадщину за межами країни, оскільки
Інтернет
та
телебачення
залучають
закордонного споживача.
На жаль, українські серіали не популяризують
весільні традиції свого народу, зазвичай герої
обирають стандартний європейський стиль
святкування, що призводить до втрати
ідентичності.
В
аналізованому
серіалі
представлено елементи обряду сватання
(наречений в традиційному вбранні, з друзями
та родичами, які несуть коровай, звертається до
батька нареченої зі словами: «Чи є у Вас дівка на
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виданні? Бог зійшов до цієї хати і ми з ним» (серія 14,
18 хв.)).
У контексті традиції також продемонстровано
невербальний засіб комунікації – підношення парубку,
який сватається, гарбуза, що символізує негативну
відповідь дівчини.
Використання вбрання як засобу вираження соціальної
та культурної ідентичності підвищилось в багатьох країнах. Через одяг люди здатні висловити
свою соціальну та культурну ідентичність. Національний наряд пов’язаний з етнічною
ідентичністю народу, він є значущим у її формуванні, оскільки використовується з метою
виокремлення індивідуума у групі. Спільнота поділяє спадок, включаючи мову, вбрання, віру,
поведінку та загальний спосіб життя. Національне вбрання вказує на загальні особливості одягу,
які виокремлюють групу людей, поділяючих спільне минуле та спадщину43.
Більшість турецьких, як і українських, серіалів презентують європейський стиль одягу. Однак
популярними є і серіали, які представляють регіональні особливості країн. Таким, наприклад, є
серіал «Нова невістка», який висвітлює побут родини в провінції Чукурова. Необхідно зазначити,
що за даними дослідження 2010 року, молодь цього регіону уникає традиційне вбрання. Молоді
люди в Чукурова та їхні батьки зазвичай вдягнені відповідно до міжнародних модних тенденцій
без жодних традиційних елементів. <…> Міські чоловіки в літах та усі чоловіки сільської місцевості
носять кашкет. Типовою рисою чоловічого вбрання є класичний європейський костюм: жакет,
жилет та брюки пошиті з чорної, сірої або темно-зеленої тканини, використовується смугаста або
картата тканина, брюки зазвичай в стилі Середнього Сходу (шаровари/ şalvar44)45.
Все це підтверджують герої серіалу. Молоді представники клану Бозок та Дуран віддають
перевагу класичному європейському костюму, в той час як обов’язковими складовими вбрання
Календера, голови клану, є широкі штани (шаровари), жилет, високі чорні чоботи та інколи шарф.
Найстарший чоловік в родині, батько Календера, завжди вдягнутий у широкі штани, білу сорочку,
жилет, широкий пояс. Отже, прослідковується стилістична різноманітність вбрання залежно від
43
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віку. Однак, слід зазначити, що усі типи чоловічого вбрання сприймаються як загальноприйняті.

Сини Календера

Календер Бозок
Батько Календера (Коркут)

Український серіал презентує елементи гуцульського вбрання,
про що свідчить опис традиційного одягу цього району:
«Сорочка вишита низинкою на комірі-стійці, вздовж пазухи і
на манжетах; штани з домотканого чорного сукна; широкий
ремінь; капелюх з невеликими крисами, обведений
різнокольоровим шнурком у кілька рядів; «сердак» з чорного
сукна, багато прикрашений»46). При цьому, як і в Туреччині,
саме чоловіки старшого покоління частіше вдягають народний
одяг, у той час як молодь віддає перевагу сучасному вбранню.
Однак в особливі дні (свята, наради) більшість жителів
вдягнута в народні костюми.
Іван Петрук, дядько Валєри
Дмитро Петрук, батько Валєри

/
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Проблема збереження традиційного жіночого наряду також є нагальною. Як зазначають
дослідники, лише старші жінки Туреччини в
Адані носять традиційні яскраві спідниці, які
вдягнуті поверх шароварів, нагадуючи піжаму.
Вони вкривають голову тонким білим
мусліновим шарфом, який прикрашено бісером
та гарно зв’язаним мереживом. У молодих
жінок зазвичай декілька таких шарфів серед
речей приданого, однак вони їх не вдягають,
лише, можливо, відвідуючи святі місця47. Серіал
«Нова невістка» демонструє основні елементи
народного вбрання мусульманської країни
(шарф на голові, довжина плаття, штани, які
вдягають під плаття чи спідницю), однак, кожна дружина презентує свій стиль, який є
відображенням її регіону та статусу у родині.
Слід зазначити, що вбрання невісток віддзеркалюють одяг
їхніх свекрух. Плаття Назгюль, першої невістки садиби Бозок,
однотонні та спокійних відтінків, але на відміну від Мьохтебер
(матері її чоловіка Каана), приталені та коротші (трохи нижче
колін). Середня невістка, Афет, завжди вдягає пояс, її одяг
барвистий, як і у свекрухи (Айше), але ця яскравість є
стильною. Коли в родину входить нова невістка Белла, Асійє
дає їй вбрання (1 серія, 35 хв.) свого стилю, що символізує її
входження в сім’ю.
Вбрання
героїнь
в
українському серіалі також
представляють
лише
елементи
традиційного
жіночого
вбрання
Гуцульщини
(вишита
сорочка, «Сорочка вишита
хрестиками
на
уставці,
стоячому або виложистому
комірі й манжетах; вовняна спідниця «літник», виткана у поздовжні смужки; фартушок у
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поперечні смужки «куцина» з брунатного домотканого сукна, прикрашена вишиттям»48; вкрита
голова, але не традиційною наміткою, як зазначають інформаційні джерела («обв’язували голову
наміткою, тобто довгим вузьким полотнищем з витканим або вишитим узором на кінцях і на
середині, який, коли намітка була пов’язана, припадав над обличчям»49), а хусткою; безрукавка,
яку носили взимку «і у переходову пору року на Волині … Давніше шили її з домашнього сукна
сірого або брунатного кольору. Сягала до половини стеген, не застібалась»50. Таке вбрання не
відображає особливість Карпат, що створює більш уніфіковане уявлення про традиційний одяг
української жінки, стираючи регіональний колорит.
Важливим компонентом культури є мова, зокрема, існуючі діалекти. Соціальна ідентичність
пов’язана з мовою, коли мова виступає маркером самобутності групи. «Поки людина не
заговорить так, як говорять представники мовної спільноти, її можуть не прийняти до цієї
спільноти, в той час як надбання символічної компетенції покращує чутність та ясність
комунікації»51.
Яскравим прикладом мовленнєвого пристосування є сцена з серіалу «Нова невістка», коли герої
вимушені лишити свою домівку (Адана, південь Туреччини) через карантин та втекти на
батьківщину однієї з дружин Календера (Трабзон, узбережжя Чорного моря, Північ). Герої
обговорюють мовні та мовленнєві особливості, які відрізняють жителів центральних міст
(Стамбулу, Анкари, Ізміра) від представників віддалених районів країни. Різниця виникає в
результаті порушення закону гармонії, який діє в турецькій мові52 (наприклад, правильною
формою минулого часу є Anlaşıldı (домовилися), діалектна форма – Anlaşıldu) (див. серію 16, 7 хв,
40 с.). У зв’язку з цим, герої вирішують змінити не лише вбрання, а й вимову, щоб не відрізнятися
від місцевих. Трабзонський діалект представлено і в серіалі «Любов всупереч». Герої, які живуть у
Стамбулі демонструють літературну турецьку мову, а ті, хто приїздить з узбережжя Чорного моря
відрізняються вимовою (наприклад: серія 11, 25 хв. 38 с. бабуся, звертаючись до онука, каже:
«Aslun», замість «Aslan» (переклад – лев); герой на ім’я Ібліс, коли ображається, говорить: «Bittuk.
Kestuk», замість Bittik. Kestik» (переклад – Закінчили. Припинили). По-перше, вимова одразу
вказує на регіональну приналежність героя, по-друге, демонструє рівень освіченості, оскільки
герої, які мають вищу освіту, незважаючи на походження, в мовленні користуються правильними
граматичними формами.
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Турецькій мові, як і українській, властива милозвучність. Послідовність голосних звуків залежить від приналежності
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Мовний та мовленнєвий колорит Карпат, на жаль, не враховано; герої говорять літературною
українською мовою. Втрачаючи регіональну специфіку мовного компоненту, втрачаємо
багатовікову історію формування світогляду місцевих жителів, оскільки мова є дзеркалом
світосприйняття і фіксує лише те, що є значущим. За рахунок такого представлення народу,
втрачається його культурна різноманітність.
Турецький фільм популяризує не лише культурні традиції, а й територіальні особливості,
відмічаючи те, чим славетні різні регіони Туреччини. Це відбувається в діалогах героїв, наприклад,
коли Іскандер, герой серіалу «Нова невістка», перераховує де і що робив потягом свого життя
(серія 32, 38 хв. 50 с. «В Антепі збирав горіхи, в Малат’є – абрикоси, на Чорному морі – фундук,
навіть в Адану приїзжав збирати бавовну»).
Не виключенням є і український серіал, який демонструє славетне
ремесло Карпат – різьблення по дереву – через практичну діяльність
одного з героїв, який протягом усіх серій працює над дерев’яними
виробами, значущість яких підкреслюється тим, що вони зазвичай є
найціннішими подарунками для дорогих, близьких людей.
Особливістю турецьких серіалів є те, що проміжок часу між зйомкою
та показом невеликий, події серіалу завжди відображають
реальність часу та простору. В результаті, кінопродукт
використовується як засіб реклами певних регіональних подій,
наприклад, фестивалю апельсинів (герой серіалу «Нова невістка»,
для підтримки розмови зі сватами, повідомляє: «Gelecek hafta Adana’da portakal-çiçeği festival var»
– «Наступного тижня в Адані відбудеться фестиваль цвітіння апельсинів» (43 серія, 21 хв., 30
с.)53).
Час виробництва українського кінопродукту більш тривалий, що зменшує його практичну
значущість. Віддаленість подій серіалу від реальності, абстрагування часу подій формує
відношення до телебачення як до чогось нереального, що має лише розважальну функцію. В той
час як турецькі серіали постійно зосереджують увагу на сучасних подіях, нагальних проблемах, не
лише демонструючи їх, а й пропонуючи вирішення. У результаті, значно розширюється
функціональне наповнення кінематографу.
Таким чином, сучасність дає можливість поєднувати традиції і новітні технології, поширюючи
інформацію про культурну спадщину, формуючи позитивне ставлення та бажання її зберігати.
Кіноіндустрія є інструментом презентації та популяризації регіональних особливостей країни,
засобом демонстрації колориту регіонів. Однак, важливим є залучення кваліфікованих експертів,
які створюватимуть реальну картину, а не формуватимуть хибні стереотипи.
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43 серія вийшла 31го березня 2018. А Фестиваль цвітіння апельсинів мав відбутися 07-08 квітня 2018 р.
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РОЗДІЛ IV
КУЛЬТУРНИЙ РЕСУРС – МОЖЛИВОСТІ
РОЗВИТКУ
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Френкель Ірина
директор
Українського центру культурних досліджень

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА – ШЛЯХ РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ

Культурні і креативні індустрії мають стратегічний потенціал і сприяють розумному, сталому і
комплексному зростанню регіонів та міст. Використання креативних технологій капіталізує міста.
Починаючи із 80-х рр. ХХ ст. роль культури у світі розглядається як креативна складова розвитку
економічного сектору. Спочатку це тлумачилось як отримання конкретного прибутку та залучених
коштів, пізніше як менеджмент та маркетинг у культурних організаціях. Після спроб визначити
важливість культури за допомогою конкретних економічних чинників було вивчено вплив
культури на економіку конкретних міст та територій. Поняття «культура» фахівцями почало
тлумачитись як ресурс змін якості життя шляхом створення додаткової вартості продуктів та
територій і покращення умов зайнятості населення.
Важливою складовою стратегії модернізації економіки України на сучасному етапі є перехід від
індустріальної та сировинної моделі розвитку до постіндустріальної або креативної, яка
ґрунтується на використанні людського потенціалу та знань, що є певною базою для розробки та
реалізації ідей для культурно-економічного розвитку в першу чергу малих міст.
Станом на 2013 рік в Україні нараховувалось
351 маленьке містечко (3/4 від загальної кількості міст України).
Зазначимо, що після розвалу Радянського Союзу такі населені пункти опинились в дуже складних
економічних умовах, втрачаючи статус логістичних центрів (наприклад, Жмеринка, Козятин у
Вінницької області) або промислових центрів тощо. У зв’язку із відсутністю необхідних знань та
тенденцій сучасного розвитку територій, більшість маленьких міст України опинились в стадії
стагнації та знаходяться на рівні 90-х років ХХ ст.
Якщо великі міста переважно багатофункціональні, тобто виконують одразу кілька функцій:
наукову, освітню, культурну, фінансову та інші, то маленькі міста мають вузькопрофільні
напрямки. Саме такі міста України є найчисельнішою за кількісним складом, групою міст, значна
частина з яких – це адміністративні центри районів. З малими містами в Україні пов’язане життя
понад 22 мільйонів осіб. Такі поселення відіграють важливу роль у формування поселенської
мережі, розвитку та розташування промислових сил країни.
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Згідно із Законом України про «Генеральну схему планування території України», визначаються
наступні типи маленьких міст:
- Міста із прилеглими центрами мереж поселення
- Міста, що мають рекреаційний та оздоровчий потенціал
- Міста, що мають значний природний та історико-культурний потенціал
- Міста – центри сільськогосподарських районів
- Багатофункціональні міста
- Промислові міста
Згідно долі населення, яке зайнято в різних галузях економічної діяльності, маленькі міста
поділяються на:
- Транспортні вузли
- Оздоровчі центри
- Господарчі центри місцевого значення
- Центри, що надають соціально-культурні, комунально-побутові та інші послуги
населенню
- Історико-архітектурні, культурні та туристичні центри.
Після розвалу Радянського Союзу такі населені пункти опинились у дуже складних економічних
умовах, втрачаючи статус логістичних центрів (наприклад, Жмеринка, Козятин у Вінницької
області) або промислових центрів тощо. У зв’язку із відсутністю необхідних знань та тенденцій
сучасного розвитку територій, більшість маленьких міст України опинились у стадії стагнації та
знаходяться у 90-х роках ХХ сторіччя.
Поки керівництво чекає на «доброго дядю», молодь та мешканці середнього віку виїжджають до
великих міст в пошуках кращої долі.
Сучасний підхід щодо планування регіонального або місцевого
розвитку будується на розумінні культурних ресурсів як сукупності
економічних активів, культурного капіталу регіону (міста), що здатні
робити прямий та дотичний вклад в економіку.
Бум «креативних» або тематичних міст в Європі та США в 90-х роках є і на сьогодні прикладом
того, як соціально-економічні проблеми регенерації міського середовища вирішуються за
допомогою культурних стратегій. У даному випадку мова не йде про традиційне генеральне
планування міст, коли за основу береться територіальний принцип. Мова йде про культурноекономічне планування, в основі якого використання людського та культурного капіталу міста.
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Відмінність креативної економіки від традиційного економічного укладу
це: ресурси-інформація та знання, продукт – інновація.
Сировиною креативної економіки є вміння народжувати оригінальні ідеї та перетворювати ці ідеї
в економічний капітал та продукт, що продається. Основним завданням креативної економіки є
створення та реалізація «творчого продукту».
Креативну економіку треба розглядати системно. ЇЇ можна характеризувати як:
Постіндустріальну економіку. Головною рисою якої є домінування сфери послуг над
виробництвом;
Інформаційну економіку, що базується на використанні інформації – економіка
знань;
Інноваційну економіку, головною рисою якої є безперервне продукування ідеї або
нововведень, які орієнтуються на динамічні зміни на ринку споживання послуг;
Глобальну мережевуь економіку, яка базується на взаємодії між «носіями» ідеї у
світовому масштабі, завдяки мережі ІНТЕРНЕТ;
Ще один аспект, який пов’язує культуру і економіку міста, примушує нас звернутись до проблеми
локальної ідентичності в умовах глобалізації. Культурна політика і просування бренду міста та
його іміджу в даному випадку не політичний аспект. Це засіб відстояти індивідуальність та місцеву
специфіку на фоні домінуючих глобалізаційних процесів в урбанізації.
Не зникнути на фоні мегаполісів, не перетворитись у маргінальні
поселення – це ставка в глобальній грі.
З одного боку, неможливо уникати глобальних процесів: мобільності, міграції, глобальних
комунікацій. З іншого боку, саме глобалізація провокує локальний патріотизм, збереження
історичної пам’яті.
З цих суперечливих складових складається концепція «ГЛОКАЛЬНОГО МІСТА», в основі якого
знаходиться принцип «креативної економіки», тобто розробка ідеї, на яку працюють всі групи: від
людей креативних професій до бізнесу та влади. Багато прикладів таких міст існує на сьогодні в
Європі та Американському континенті. Станом на сьогодні ми вже можемо говорити про початок
таких процесів і в Україні.
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Тульчин – шанс на відродження або «культурний айфон» Вінниччини.
Тульчин – неповторне містечко на Вінниччині, що попри свої невеликі розміри, вміщує величезну
історію. Тульчин пов’язаний з романтичними середньовічними замками, легендами,
загадковими підземними тунелями, садибою Станіслава Потоцького, що немає аналогів в Україні,
а також багатьма архітектурними та культурними пам’ятками. Це місто має свою історію та життя.
Маленьке місто Тульчин – навряд чи було відомо пересічному українцю поки у 2017 році на
території легендарного Палацу Потоцьких не відбувся фестиваль OPERAFEST TULCHYN.
Дуже цікавим є той факт, що організатори54 фестивалю не ставили за
мету розвиток оперного мистецтва або інші фахові цілі, які притаманні
саме таким фестивалям. Організатори поставили за мету відродження
архітектурної пам’ятки – Палацу Потоцьких,
в якому у 1787 році вирувало потужне мистецьке життя.
Палац є одним із кращих зразків української архітектури у стилі класицизму. Він вражає своєю
красою та грандіозністю. Не дарма його називають Подільським Версалем.
«Подільський Версаль» – найбагатший маєток сім’ї Потоцьких в Україні: бібліотека, в якій
нараховувалося більш ніж 17000 томів книжок, картина галерея, в якій за історичними даними
знаходились картини Тиціана, Рембрандта та інших. У Палаці вирувало жваве концертне життя.
17 травня 1787 року було відкрито оперний театр – другий в Україні після Харківської опери. Трупа
театру нараховувала понад 200 осіб. Щороку відбувалось 5-6 оперних постановки. Всі ці данні
свідчать про великий потенціал Культурної столиці Подільського краю.
За різних часів місто було пов’язано із легендарними іменами: Олександр Суворов, Олександр
Пушкін та декабристи. На початку 20 сторіччя саме в Тульчині Микола Леонтович створив обробку
відомої пісні «Щедрик», яка крокує країнами світу під назвою «Carol of the bells». Передумови для
впровадження першого українського культурного стартапу були потужними
Розробка мистецького контенту фестивалю – це було, напевно найпростіше завдання для
організаторів. Задля успішного проведення культурного стартапу необхідно було об’єднати
зусилля всіх служб, переконавши їх привести у відповідність кожен сегмент території фестивалю.
Протягом підготовки фестивалю вирішувалися питання збільшення цільової аудиторії проекту
шляхом запровадження додаткових маркетингових елементів від чартерних програм до
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Головний організатор фестивалю OPERAFEST TULCHYN – Благодійний фонд сприяння розвитку талантів Поділля.
Продюсер фестивалю – заслужена артистка України Ірина Френкель, головний режисер фестивалю – заслужений
діяч мистецтв України Павло Третьяков
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ексклюзивної ночі на території Палацу Потоцьких, від фестивалю їжі до туристичних квестів та
цікавих екскурсій. І звичайно опрацьовувалась концепція сучасної подачі традиційних оперних
творів із використанням новітніх технологій. OPERAFEST TULCHYN довів, що Культурний
менеджер, окрім знання свого «предмету», має бути маркетологом, промоутером, психологом,
дизайнером, планувальником, економістом, логістом і фінансистом. Та, найголовніше, це має
бути людина, яка готова взяти відповідальність за власні рішення і дії.
«Мале місто – це своєрідна столиця сільського району»
Під час роботи над фестивалем, відбулось занурення в буденне життя малого міста. І якщо
раніше, вивчаючи ресурси малих населених пунктів звертали увагу на негативні чинники, то
працюючи в Тульчині вдалось структурувати позитивні риси, які притаманні малим містам
України:
-Багата історико-культурна спадщина. Мале місто – це особливий уклад території, в
якій збирається її потенціал;
Малі міста – це своєрідний перехід від міської культури із розвинутою професійною
складовою до сільської;
Міцність уз, що пов’язують мале місто із прилеглими хуторами, громадами;
Взаємодія із живою природою, первозданним ландшафтом;
Повільність у часі;
Близьке знайомство із сусідами;
Міська пам’ять – легенди зберігаються на багато краще у малих містах,
перетворюючись на міфи, оповідання та міські історії.
Всі перераховані особливості візуалізуються в архітектурному обліку території із посиленням
«архітектури землі», головні елементи якої, як правило, співвідносяться із розміром людини.
Всі перелічені риси надають багато переваг та заздалегідь готують відповіді на запитання чому
турист має бажання відпочинку в таких умовах. В разі створення умов для отримання вражень,
місто має шанс перетворитись на туристичний центр, створюючі культурні проекти, які поступово
стають бюджетоутворюючими для малого міста. Для цього необхідно зробити де кілька кроків,
без права на помилку, щоб зайняти гідне місце на культурно-туристичній карті країни.
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Малі міста – великі враження
Завдяки
прикладу
Тульчина
керівництво Міністерства культури
України запровадило проект «Малі
міста – великі враження», в якому
взяли участь 158 малих міст та
об’єднаних територіальних громад.
Після фіналу конкурсу 8 проектів
отримають не лише фінансову
підтримку у реалізації, а й
методичний супровід та допомогу в
створенні маркетингової стратегії
просування
ідеї
на
ринок
культурного туризму.
У цьому проекті «Культура» почало тлумачитись як ресурс змін якості життя шляхом створення
додаткової вартості продуктів та територій і покращення умов зайнятості населення.
Згідно дослідження UNCTAD існують чотири базові групи для розвитку креативної економіки:
Культурна спадщина: традиційна культура (ремесла, фестивалі тощо); культурні
пам’ятки (музеї, бібліотеки, місця розкопок, тощо);
Образотворче мистецтво (скульптура, фотографія тощо);
Медіа: публікації та видавництво; аудіовізуальні твори (фільми, телебачення,
радіомовлення); нові медіа (цифровий контент, відеоігри тощо);
Функціональний креатив: дизайн та креативні послуги (реклама, тощо).
Культурні і креативні індустрії мають стратегічний потенціал і сприяють розумному, сталому і
комплексному зростанню регіонів та міст. Використання креативних технологій капіталізує міста.
Контент креативної культури є важливою частиною економіки. Розробка і експорт у сфері
культурного контенту мають наступні переваги для розвитку національної економіки:
Створення міста з високою доданою вартістю за рахунок використання культурного
ресурсу;
Створення нових робочих місць у сфері послуг;
Створення умов для збільшення пізнаванності міста або бренд території;
Розвиток спеціалізованого туризму (туризм подій, екстремальний туризм).
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На сьогодні більшість малих міст України характеризуються низьким рівнем соціальноекономічного розвитку і ділової активності, є депресивними, однак володіють значним
туристично-рекреаційним, культурно-історичним і природним потенціалом. Сприяння розвитку
туристичної сфери в малих містах необхідно розглядати як інструмент підвищення рівня
зайнятості населення, зменшення трудової міграції, посилення ділової активності, поліпшення
фінансових показників діяльності підприємств, формування позитивного туристичного іміджу.
Проблеми, які існують на сьогоднішній день у малих містах є наступними:
Незадовільний стан загальної інфраструктури (дороги, водопостачання,
водовідведення, теплопостачання) та комунікаційної інфраструктури (рівень
телефонізації, зв'язку, транспортного сполучення, інформатизації);
Значні деформації людського потенціалу в його структурі: негативне значення
природного приросту населення; зростання кількості осіб пенсійного віку;
Високий рівень безробіття.
Відсутність у туристичній індустрії кваліфікованих кадрів і низьку якість підготовки наявних
фахівців, як на рівні підприємств (закладів розміщення, харчування та екскурсійного
обслуговування), так і органів управління загострює недостатнє інформаційне забезпечення
сприянню промоції малих міст.
Культурний туризм – важіль комплексного розвитку регіону та складова
креативних індустрій
Проблема формування цілісності загальнонаціонального культурно-комунікаційного простору,
спільної історичної пам’яті, подолання взаємних негативних стереотипів між регіональними та
етнічними групами, є стратегічними завданнями державної політики у гуманітарній сфері, та
зумовлені процесами формування української нації як політичної (громадянської) так і
загальнонаціональної ідентичності громадян України. Культурний туризм виступає одним із
засобів інформування громадян про інші регіони України та нівеляції стереотипів. Туризм відіграє
важливу роль в осмисленні власної ідентичності, у відродженні локальних традицій. Для молоді
особливо важливим є усвідомлення історико-культурного значення здобутків власної країни,
гордості за неї. Основною умовою розвитку культурного туризму є історичний та культурний
потенціал країни, рівень забезпечення доступу до нього, а також побутові умови проживання
туристів.
У число об’єктів культурного туризму входять:
історико-культурна спадщина (історичні території, архітектурні споруди і
комплекси, зони археологічних розкопок, музеї, народні промисли, обряди, виступи
фольклорних колективів);
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-

культурні події (виставки, фестивалі, особливості життя населення: кухня, костюми);
культурні кластери, що формуються на основі розвитку креативної ідеї.

Культурний туризм впливає на:
стимулювання місцевих ремесл, створення нових робочих місць, залучення молоді
та безробітних на ринок праці;
актуалізацію культурної та архітектурної спадщини і джерело фінансових
надходжень на охорону і реставрацію;
розвиток міжгалузевих напрямків співпраці;
вивченню регіональних культур з метою формування міжетнічної толерантності.
Депресивні регіони мають розглядати культурну спадщину і культурний туризм як джерело
розвитку. Інтеграція окремих пам’яток культурної спадщини в туристичну мережу, яка стимулює
затвердження окремих програм реставрації, створення нових іміджевих музеїв, скансенів,
ресторанів традиційних страв, обладнання місцевими жителями гостьових кімнат для туристів.
Необхідно змінити парадигму сприйняття малих міст за стандартною класифікацією та
спробувати зосередитись на європейському тлумаченні статусу малих територій:
 мале історичне місто, із завданням збереження та актуалізації історико-культурної
спадщини, що повинно бути відображено в структурі бюджету;
 мале рекреаційне місто із завданням розвитку сімейного відпочинку;
 мале місто – заповідник із завданням збереження унікальної еко системи, що
повинно бути відображено в структурі бюджету, в якому доходи від туристичної
діяльності спрямовуються на охорону навколишнього середовища;
 місто – музей;
Великі міста розвиваються за рахунок багато векторної спрямованості: це і адміністративний
центр, і університет, місцеве виробництво, туризм. Якщо негатив спостерігається в одному
напрямку, місто зосереджується на іншому.
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Для малих міст іноді достатньо переосмислити існуючи ресурси і
знайти нову тему для розвитку.
З чого необхідно починати, якщо зрозумів, що кращі часи розвитку Вашого міста далеко позаду?
В яких умовах формуються ідеї розвитку і стале місто? Необхідно відповісти на наступні
запитання: Чи готові Ви:
•
•
•
•
•
•

прийняти інтелектуальні ризики;
розглядати проблему з несподіваної сторони;
до експериментів;
рефлексувати;
залучити фахівців, які вміло оперують сценаріями майбутнього;
до створення несподіваних комбінацій?

Пропонуємо 8 відмінностей процесу стратегування малих міст:
1.
Стратегія для себе. Стратегування малого міста нагадує сімейну раду: коли ми
розмірковуємо: що ми можемо робити добре? Які ресурси ми маємо? Визначившись із
напрямком, починаємо шукати відмінності своєї справи від інших.
2. Ми говоримо про Бренд міста. В будь якій стратегії необхідно підкреслити унікальність
міста Що саме відрізняє його від інших. Ніжин – місто храмів і огірків, Хотин – це замок, а
Умань – розкішний дендропарк і хасиди. Але скільки ще маловідомих історій! А скільки
легенд, що пов’язані із особистостями, які заснували та розвинули місто! Шукаючи ідею,
ми шукаємо зміст.
3. Центр і офіс міста. Малому місту важливо мати живий центр – серце комунікації, місце,
опинившись в якому ти розумієш стиль життя, особливості та ідентичність. Багато наших
малих міст мають розтягнутий приватний сектор, у центрі адміністрація, будинок культури
і вже немає пам’ятника Леніну, але залишився майдан для мітингів. У центрі повинні
розташовуватись «офіс міста», туристичний інформаційний центр, магазин місцевих
виробників, офіс розвитку, освітньо-культурний центр, прокат роверів і заклади, де можна
зустрітись за філіжанкою кави.
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4. Мережевий бізнес. Суміщення функцій, взаємо доповнення особистого і суспільного – дає
унікальні можливості не лише в сфері споживчих послуг, торгівлі. Наприклад: в малих
містах важко повернути інвестиції в готельний бізнес, а без можливості провести ніч у місті,
турист перетворюється на відвідувача. Подивися і поїхав. Як рішення, в даному випадку,
можна говорити про мережевий бізнес громади. Мережа квартир на добу тощо. Подібні
явища можливі при наявності міської стратегії розвитку, що спрямована в культурноекономічному напрямку. Саме яскраві й унікальні події створюють такі умови.
5.
Драйв від змін. «Іноді уявляєш, що життя зупинилось» - так говорять про малі міста.
І це випадок, коли ми не говоримо про кількість мешканців. В Україні замало зримих
перетворень в містах. Ще менше інформації про це. Но відчувати драйв від змін дуже
важливо. Так було у Вінниці, коли міським головою прийшов Володимир Гройсман. Він
бачив мету та зібрав команду, яка почала робити зміни. Опоненти, побачивши позитивні
зрушення потягнулись до команди. І на цьому етапі процес змін є незупинним. Це надихає
на активність, дає відчуття життя та розвитку. Як досягти цього? Важливо мати стратегію та
створювати такі події, які б відрізнялись від існуючих на карті України.
6. Друзі міста. Хто буде реалізовувати зміни? Де знайти людей, яких не треба навчати
дизайну, урбаністиці, сучасному благоустрою та іншим компетенціям, особливо коли мова
іде про маленьке місто. Навіть якщо відбудеться чудо і команда перезавантаження із
ресурсами з’явиться у Вашому місті, без залучення мешканців – нічого не спрацює.
Зовнішні експерти повинні навчити Вас і показати шлях, по якому треба рухатись. Навчити
бачити місто як живий організм та змінити ставлення до нього. Група змінить Ваше місто –
але як воно буде працювати після завантаження? Вже на етапі стратегічних досліджень,
який розпочинається сьогодні, важливо відокремитись від хоперської тусовки. Треба
залучати всі верства населення. Тоді ми будемо говорити про об’єктивну оцінку ситуації і
спільно випрацьовувати майбутнє місто.
7.
Людський ресурс. Це важливо в епоху постіндустріальної економіки. Людський
ресурс є мобільним. Треба створити такі умови, щоб молодь поверталась до міста, бачити
перспективу. Треба відчути грань між «Бажати жити в цьому місті» і «бажати померти в
цьому місті».
8. Мрія про майбутнє. Важливо, щоб місто мало мрію. Не для галочки, не відірване від
реальності буття, а просту, зрозумілу, сприйнятою всією громадою. Тоді мрія
перетворюється в стратегію життя міста.

85

У малих міст поки ще є час і можливості для відновлення і нового розвитку. Концентрація людей
в мегаполісах – це модель бідних країн. Європа мешкає в малих містах. Вони вибороли це право.
Сьогодні є важливим, щоб громада об’єдналась. Тоді розмова буде плідною, а результати
швидкими. Важливо, щоб до круглого столу приходили люди різного віку. І тоді почнеться
щоденна важка праця. Водночас такі кроки можуть стати і останніми, коли не зрозумівші змісту
подальшого існування міста найактивніші поїдуть, а місто залишиться доживати.
Прийшов час говорити про культурну політику, як м’яку силу трансформації, яка не потребує
великих витрат. Але потребує голів, бажання та готовності навчатись змінюватись. І тоді
розвинеться місто для життя.
Результат буде зрозумілим тоді, коли Ваші діти скажуть:
«Я хочу завжди жити в цьому місті».
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Образцова Анастасія,
керівник сектору розвитку креативних індустрій
Міністерство культури України

ПРОГРАМА РАДИ ЄВРОПИ «КУЛЬТУРНІ МАРШРУТИ»: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Культура виступає одним із фундаментальних ресурсів для ціннісного гуманітарного та
економічного розвитку країни та є важливим фактором туристської мотивації, адже продукти
культури – культурна спадщина – є базою для сучасної світової концепції туризму.
Популяризація культурного надбання України, промоція українських традицій, культури та
гостинності суттєво вливають на соціально-економічний розвиток країни, і регіонів зокрема, бо
культура є надпотужним способом співпраці та взаємодії між націями всього світу. Знайомство
світової спільноти з неперевершеним культурним надбанням України та популяризація
внутрішнього туризму серед самих українців є надзвичайно важливими елементами становлення
дійсно сильної демократичної держави, адже культура є основою процесу соціальноекономічного розвитку, збереження, зміцнення незалежності, суверенітету й самобутності будьякого народу.
За ініціативою Міністерства культури України у 2017 році Україна стала спостерігачем
Розширеної часткової угоди про культурні маршрути Ради Європи «Культурні маршрути»55,
а в 2018 році вже ініційовано внутрішню процедуру приєднання України до Угоди.
«Культурні маршрути» є частиною розвиненої мережі, яка забезпечує взаємодію між
національними, регіональними та місцевими органами влади, широким колом асоціацій та
представників бізнесу.

Програма «Культурні маршрути»56 започаткована Радою Європи у 1987 року.
Мета програми – продемонструвати внесок різних країн і культур Європи в її спільну
культурну спадщину. «Культурні маршрути» на практиці реалізують принципи Ради Європи:
права людини, культурну демократію, культурне розмаїття та ідентичність, діалог,
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взаємний обмін і збагачення через кордони й віки.
Завдяки «Культурним маршрутам» Ради Європи Україна зможе популяризувати об’єкти
культурної спадщини, залучати туристів, сприятиме проведенню фестивалів та зростанню
відвідуваності українських закладів культури. Ця програма є конкретним прикладом
спроможності всесвітньої культурної спадщини, може діяти як джерело стійкого економічного
розвитку громад та регіонів.
У рамках програми «Культурні маршрути» пропонується модель культурного і туристичного
менеджменту та передбачено проведення зустрічей, тренінгів, семінарів та форумів з метою
сприяння обміну та впровадженню спільних інноваційних стратегій для підтримки культурного та
економічного розвитку, сталого туризму та європейської громадянської самосвідомості.
«Європейські Культурні Маршрути» стали загальним терміном, що використовується
для транскордонних шляхів культурного зв’язку. Офіційно ці маршрути називаються «Культурні
Маршрути Ради Європи». Також використовуються інші назви «Культурні маршрути» або
«Культурні шляхи».
Рада Європи визначає культуру як «душу демократії» та описує культуру як ключовий інструмент
зміцнення соціальної згуртованості, демократії і європейського співробітництва. Крім того,
різноманіття розглядається як основна сила, а також діалог між різними групами з метою
досягнення мирного співіснування. Культурні маршрути Ради Європи є конкретними проявами
цих політичних принципів.
Основні ідеї програми Європейських культурних маршрутів базуються
не лише на культурній політиці Ради Європи, а також на основоположних угодах Ради Європи та
інших міжнародних організацій, які залучені до програми, а саме

«Європейська культурна конвенція» (1955);

«Європейська ландшафтна конвенція» (2004);

«Рамкова конвенція Ради Європи про значення культурної спадщини для
суспільства» (2005);

Конвенція ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини
(1975);

Конвенція ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини (2003).
Європейські культурні маршрути узгоджуються з туристичними та культурними ініціативами
Європейської Комісії. Культурні маршрути мають стати частиною європейської стратегії туризму,
особливо в сфері культурного туризму.
Першим результатом співпраці між Європейською Комісією та Радою Європи є дослідження, що
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доводять вплив Культурних маршрутів на розвиток малого та середнього бізнесу, інновацій̆,
конкурентоспроможності та розвиток кластерів. Дане дослідження містить аналіз впливу
Культурних маршрутів з мережування та об’єднання малих і середніх підприємств, а також
потенціал для підтримки сталого якісного туризму. Дослідження також прагне з’ясувати, як
Культурні маршрути можуть підтримати подальший розвиток туризму в Європі, щоб зробити
останню «туристичним напрямком No1» у світі.
Технічну допомогу в діяльності Ради Європи надає «Європейський інститут Культурних
Маршрутів» (EICR)57, він створений в Люксембурзі (1998) та є центральним координаційним
центром з управління та реалізації всієї програми Культурних маршрутів.
Завдання Інституту включають в себе такі напрями:







організація тематичних семінарів та спеціалізованих навчальних програм;
підтримка розробки та функціонування Культурних маршрутів;
сертифікація нових Культурних маршрутів;
оцінка існуючих Культурних маршрутів;
участь у заходах, ярмарках та конференціях;
участь у Європейських дослідницьких програмах.

Для потенційних та вже існуючих Культурних маршрутів Інститут є першим і найважливішим
контактом з будь-яких питань та відіграє центральну роль на всіх етапах створення Культурного
маршруту від стартапу та розробки до сертифікації. Інститутом сформований вичерпний перелік
документів, необхідної для підготовки заявки.
Станом на 2018 рік, існує вже 31 сертифікований Радою Європи Культурних маршрут, що
охоплюють різні напрямки європейської історії і спадщини та сприяють розумінню
різноманітності сучасної Європи.
Членами Розширеної часткової Сертифіковані культурні маршрути:
Угоди є 31 держава (рік
приєднання):
Австрія (2011)
Дорога Святого Якова (1987)
Азербайджан (2011)
Ганзейскькі міста (1991)
Андорра (2012)
Шлях вікінгів (1993)
Болгарія (2011)
Дорога франків (1994)
Боснія і Герцеговина (2016) Маршрут спадщиною Андалусії (1997
Вірменія (2015)
Маршрути фінікійців (2003)
Греція (2011)
Європейські маршрути
Грузія (2016)
Моцарта (2004)
Іспанія (2011)
Піренейський залізний шлях (2004)
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Італія (2011)
Кіпр (2011)
Литва (2012)
Люксембург (2011)
Монако (2013)
Німеччина (2013)
Норвегія (2011)
Польща (2017)
Португалія (2011)
Російська Федерація
Румунія (2013)
Сан-Марино (2017)
Сербія (2012)
Словацька Республіка
Словенія (2011)
Туреччина (2018)
Угорщина (2013)
Фінляндія (2018)
Франція (2011)
Хорватія (2016)
Чорногорія (2011)
Швейцарія (2013)

Європейський маршрут єврейської спадщини (2004)
Шлях св. Мартина Турського (2005)
По місцях Клюнійського Ордену (2005)
Оливковий шлях (2005)
Віа Регія (2005)
Трансроманіка (2007)
Маршрут виноградної лози (2009)
Європейський шлях цистерцианських аббатств (2010)
Маршрут європейськими кладовищами (2010)
(2011) Слідами первісного наскального мистецтва (2010)
Європейський маршрут історичних термальних курортів
(2010)
Маршрути Святого Олафа (2010)
(2014) Європейський керамічний шлях (2012)
Європейський маршрут
мегалітичної культури (2013)
Шлях гугенотів і вальденсов (2013)
Атріум, архітектура тоталітарних режимів
20 століття (2014 року)
Мережа «Art Nouveau» (2014 року)
Маршрути Габсбургів (2014 року)
Маршрут Римських імператорів і дунайського
винна (2015)
Європейські маршрути
імператора Карла V (2015)
Маршрут Наполеона (2015)
Шляхами Роберта Льюїса
Стівенсона (2015)
Міста-фортеці Великого Регіону (2015)

Критерії сертифікації Культурного маршруту58:

Культурний маршрут утворює транскордонну мережу, що включає в себе, принаймні, три
країни, які є членами Ради Європи або сторонами Європейської культурної конвенції.

Тема маршруту відображає основні цінності Ради Європи і є перспективною для
подальших досліджень.

Запропоновані проекти повинні мати підтвердження необхідних фінансових і людських
ресурсів.

Подання номінації від юридичної особи, наприклад, асоціація або об'єднання декількох
організацій.

Мережа заохочує демократичні процеси, які призводять до ухвалення спільних рішень
щодо стратегії і діяльності.
58
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Увесь культурний маршрут включає в себе відповідні розроблені продукти культурного
туризму, такі як путівники, документація тощо.

Передбачає реалізацію заходів для молоді регулярних культурних та мистецьких заходів,
а також тематичних і технічних дискусій.
Фінансування поточної діяльності Культурних маршрутів розглядається як однієію з основних
задач. Для забезпечення фінансової стабільності – однієї з передумов для успішної сертифікації –
Культурні маршрути повинні мати доступ до різних джерел фінансування. У різних країнах вони
можуть відрізнятися, у більшості країн це:

Державні гранти: місцеве фінансування, державне фінансування.

Транснаціональне фінансування: субсидії ЄС (ETC, LEADER та інші конкурси
Європейської Комісії.

Власні надходження: членські внески, доходи від реалізації продукції
(товарів, літератури тощо), доходи від туризму, доходи від спонсорства.

Власні ресурси.
У найближчі роки очікується збільшення фінансування ЄС культурного туризму. Раз на рік
Європейська Комісія оголошує конкурс пропозицій щодо просування і реклами транскордонних
культурних турів.
Надзвичайно важливою для операторів Культурних маршрутів є співпраця в галузі Культурних
маршрутів між Радою Європи та ЄС, а також той факт, що ЄС надаватиме більшу підтримку
«транснаціональним тематичним туристичними продуктам» у майбутньому.
Програма Ради Європи «Культурні маршрути» може стати ефективним інструментом для
підтримки зростання економічного та туристичного потенціалу регіонів України через зміцнення
місцевих громад та розбудову туристичних мереж з європейськими партнерами.

З метою ознайомлення представників регіональної влади з деталями Програми
Міністерство культури України розробило практичний посібник та буклет та розмістило
їх на своєму офіційному сайті, за посиланням: http://bit.ly/mincult-cr

.
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РОЗДІЛ V
МАЛІ МІСТА – ВЕЛИКІ ВРАЖЕННЯ
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Гончарова Катерина,
керівниця науково-дослідного відділу
Інституту «УкрНДІпроектреставрація»,
кандидат історичних наук

ПРО ПРОБЛЕМИ МАЛИХ МІСТ

Зараз дедалі більше фахівців, активістів і просто активних людей переходять від спроб вирішити
проблеми мегаполісів до роботи з малими містами. І питання не тільки в тому, що система
управління видається простішою (і відповідно, ефективнішою), і не в тому, що вирішення
«великої» проблеми в малих масштабах здається більш реалістичним. Інтерес, на нашу думку,
викликаний перш за все унікальністю і різноманіттям ресурсів і викликів, захованих у малих
містах.
Мале місто – це як велика загадка, яку потрібно спочатку прочитати, вдуматися, а потім довго
і зі смаком розв’язувати. Часто найскромніші очікування в процесі роботи з малим містом
обертаються багатствами знайомств із цікавими людьми, неймовірними відкриттями і бажанням
якомога більше зробити для цього місця.
Саме так сталося, коли Бюро ініціативної архітектури «GA» в рамках проекту Plan Z запросили
попрацювати в Жмеринці, Козятині, Барі Вінницької області, а також Мелітополі Запорізької
області. Завданням урбаністів було розроблення стратегії розкриття культурного потенціалу міст
(на прикладі окремих об’єктів) для стимуляції їх соціального і економічного розвитку. Безумовно,
робота з окремими елементами міського середовища неможлива без детального дослідження
та аналізу стану всього міста, його просторових особливостей, зв’язності середовища,
функціонального зонування, соціально-економічних чинників розвитку, антропологічної
складової тощо.
По кожному з проектів підготовано фінальний звіт59, який, однак, містить лише частину з усього,
що було побачено, осмислено, проаналізовано урбаністами під час роботи з містами. Попередньо
по кожному місту зроблено свого роду SWOT-аналіз, що розкриває сильні і слабкі сторони,
можливості і загрози. Вкрай важливо було розуміння, в тому числі і самими містянами, ресурсів і
продуктів території, проблем і пошуку їх рішень.

59

Зі звітами по стратегіях та дорожніх картах розвитку малих міста можна ознайомитись тут:
http://issuu.com/vlodco_zotov
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Перш ніж перейти до проблем малих міст, що ми визначили за досвідом нашої роботи з
Жмеринкою, Козятином, Баром і Мелітополем, вважаємо за потрібне нагадати, що кожне з малих
міст є в першу чергу унікальним утворенням зі своєрідним поєднанням історичних, об’ємнопросторових, культурних, антропологічних складових. Невеликий масштаб і певна ізольованість
малих міст тільки концентрує цю своєрідність, представляючи уважному мандрівнику рафіновану
колекцію продуктів своєї території. Саме цей набір («код» міста) є унікальним ресурсом,
фасилітація якого розкриває можливість для створення локальної специфіки (оптимізації міських
структур, зміцнення зв’язків), інтенсифікації розвитку міста (культурного, соціальноекономічного, туристичного тощо).
Середньовічне ядро, класицистичний містобудівний каркас, радянський гігантизм знайшли своє
відображення в образі кожного з названих міст. При цьому кожне місто, акумулюючи
привнесення різних історичних етапів, перероджувалось і випробовувало себе в новому часі. У
кожному з проектів ми спробували відповісти на питання: що ж таке «українське» місто? Як
нашарування історичних планувальних та архітектурних рішень, традиційних сценаріїв поведінки,
бачення свого міста і себе в цьому місті повинні трансформуватись, щоб місто стало саме
«українським»? Прочитання культурного коду малого міста та його «переклад» мовою
урбаністики правило за основу розроблення подальших стратегічних напрямків розвитку
території та спільноти.
Таким чином, за нашим досвідом, малі міста стикаються з такими наріжними проблемами:
1. Самоідентифікація. Як правило малі міста та їх населення перебувають під потужним
впливом шаблонів масової культури або ще радянських стереотипів про те, чим вони повинні
бути або ким вони були. Це відбивається в тому числі і в архітектурі міста (сучасний торговий
центр «Версаль» в Жмеринці з типовим об’ємним рішенням радянських кінотеатрів 1970-80-х
років – типове втілення цієї проблеми), поширюючи когнітивний дисонанс знеособленого міста Н.
Пошуки і «кодування» своєї ідентичності для малих міст можуть виявитися складним завданням,
оскільки історична спадщина часто не цінується, нею нехтують, а створення нового «обличчя» для
громади малого міста зазвичай вкрай складно. Ігнорування власного потенціалу та унікального
ресурсу (ресторанних залів вокзалу або водонапірної башти в Козятині, панорам у Жмеринці,
курганів у Мелітополі), тяжіння до стереотипних рішень утворюють замкнене коло.
2. Вразливість. Малі міста є елементами складної мережі макроекономічних і
макрокультурних тенденцій. Фактори, що на них впливають, часто знаходяться поза межами
компетенції міської адміністрації або міської громади. Геополітичні зсуви, падіння окремих
галузей економіки, демографічна криза, кліматичні зміни, політичні рішення центрального уряду
в тілі малого міста відгукуються запущеними млявими промзонами, великими приміськими
територіями самовільної котеджної забудови, нездатністю підтримувати інфраструктуру в
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пристойному технічному стані. Визначальним для сучасного стану південних і східних міст
України, як Мелітополь, стало прифронтове положення і припинення сполучення з Кримом.
3. Залежність. Ця проблема є похідною від відсутності самоідентифікації і вразливості. Малі
міста залежать від особистості мера («який мер – таке і місто»), від одного виробництва
(мономіста), від одного політичного напрямку. При цьому залежність може виражатися не тільки
в господарських навичках представника міської адміністрації, а й в містобудівних рішеннях, які
часто є результатом приватних преференцій або даниною надмірній заполітизованості. Як
приклад можна навести одну з центральних площ Жмеринки, на якій проектується меморіал
героям Небесної Сотні: монумент імітує суперечливе планувальне і композиційне рішення
Майдану в Києві, а втілення проекту потребуватиме вирубки значного масиву зелені, що дає тінь
у спекотний жмеринський день для дітей і людей похилого віку. Немає нічого поганого у
вшануванні героїв, проте, пряме запозичення неякісних проектів у поєднанні з втратою затишної
і «живої» площі призведе до нівелювання позитивних тенденцій. Інший приклад – мощення
доріжок орнаментом вишиванки в Мелітополі. У самобутньому інтеркультурному місті, в якому
дивним чином переплетена доісторична культурна спадщина степу, де залишили свій спадок
скіфи, татари, німці, скопійовано невдалий приклад київського благоустрою.
4. Відсутність стратегічного мислення. Ера планової економіки вже давно минула.
Однак адміністрування міст і нині триває за тими ж принципами, відбитими в генеральних планах.
Стратегічні програми розвитку як правило будуються за сценарієм радянських генпланів і не
враховують ні величезної кількості нових «гравців», ні реального стану економіки, ні сучасних
інформаційних можливостей. Негативне мислення, зацикленість на проблемах і відсутність
навичок бачити в проблемі можливість часто не дозволяють дійсно гідно вирішувати нагальні
виклики. Що ж власне потрібно місту і як цього досягти доступними засобами? – саме ці питання
залишаються в малих містах без відповідей.
Окремим випадком цієї проблеми є «імітація» стратегій, коли місто дійсно має такий документ,
але він складений без урахування реальних продуктів території, без адекватної оцінки ресурсів і
проблем. Так, наприклад, очікування Бару суттєво активізувати економіку за рахунок туризму не
враховує складності логістичних питань та аналізу міст-конкурентів на ринку надання туристичних
послуг. Стратегія розвитку Мелітополя пропонує екстенсивний розвиток міста, що призведе не до
вирішення проблем, а до збільшення їх масштабів.
5. Інертність. Розчарування. Активісти як Жмеринки, так і Козятина часто говорили про те, як
складно викликати інтерес, а тим більше задіяти місцевих мешканців до будь-якої соціальної,
культурної, громадської програми. Разом з тим кожен мешканець в особистій бесіді точно
визначить все, що йому / їй не подобається і що варто було б змінити. Разом з тим ніхто нічого і
не збирається робити. Розуміння проблеми і дія, спрямована на її вирішення, в малих містах
розділені прірвою. Складніша ситуація утворилась під час спілкування з громадою в Мелітополі,
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коли учасники дискусії поводились вкрай скуто і обережно, намагалися відповідати очікуванням
(або вказівкам) адміністрації. Надія на те, що прийде благодійник (держава, меценат, новий мер,
новий начальник) і вирішить всі проблеми, пов’язана з розчаруванням в тому, що цього не
відбувається, а одна проблема змінюється іншою. Ще один сценарій такої поведінки – «Дайте
нам грошей і все буде добре». Запит на ресурс рідко супроводжується стратегічною програмою,
економічний розрахунком, ані бажанням що-небудь змінювати для вирішення проблем. Меценат
не прийшов, грошей не дали, проблему не вирішили – зрада.
6. Відсутність комунікації. Про маленькі міста часто майже немає інформації в мережі, а
інформація на іноземних мовах як зазвичай і зовсім відсутня. Малі міста закриті для світу.
Ізольованість у маленьких містах поширюється і на окремі інституції: адміністрація рідко
спілкується з міською громадою, а в окремих випадках використовує застарілі засоби комунікації,
ігноруючи нові можливості і платформи. Відсутність навичок у комунікації проявляється і в
щоденному житті, особливо в сфері послуг («Вас тут багато – я одна»). Ксенофобський настрій
відбиваються в інфраструктурі обслуговування і сприймається особливо болісно, якщо місто
планує розвивати туристичний напрям. Ізольованість окремих людей і груп, інституцій, районів і
міст призводить до обмеження доступу до ресурсів, яких бракує, в тому числі інтелектуальних,
наприклад, при потребі в експертній оцінці вузькоспеціалізованого фахівця.
7. Важка спадковість. Проблеми малих міст ігнорувалися і в попередні десятиліття.
Ілюстрацією цієї проблеми слугає, наприклад, стан публічних просторів і інфраструктури,
побудованих на швидку руку за залишковим принципом. Реабілітація і пристосування до сучасних
технічних вимог, вимог комфорту і безпеки вимагає величезних витрат, часто непосильних для
міського бюджету. Важким спадком для малих міст є і непрацюючі промзони, військові бази
тощо, які покривають величезні території. В умовах скутих ресурсів малі міста просто нездатні
вирішити проблеми цих «нічийних земель», які по суті придушують життя в місті.
Все інше, що ми побачили в малих містах, це не стільки проблема, скільки наслідок проблеми. Є,
безумовно, складні ситуації, коли вкрай важко знайти вихід, а витрати на вирішення проблеми
перевищують навіть найоптимістичніші прогнози. Проте малі міста – це близько 1300 населених
пунктів України. Малі міста – це майже половина населення, це величезна ресурсна база.
Ігнорування можливостей розвитку, самобутності, потенціалу такої кількості муніципальних
утворень призведе до трагічних наслідків у масштабах всієї країни. Архітектори, урбаністи,
соціологи, економісти, активісти зможуть допомогти створити необхідні умови для трансформації
малих міст, розробити індивідуальні програми стратегічного розвитку, засновані на локальних
ресурсах, розробити інформаційні стратегії, реанімувати публічні простори і створити комфортні
умови для гідного життя міських спільнот.
У статті використані знімки Влодко Зотова («GA»), зроблені під час відряджень в Жмеринку і
Козятин влітку 2016 року в рамках проекту Plan Z.
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Складнощі і протиріччя самоідентіфікаціі міст з потужною
радянською спадщиною виявляються в тому числі і в
архітектурному оздобленні міського середовища (фото 1).
Історична будівля вокзалу в Козятині може слугувати прекрасною
платформою для запуску стратегічних змін у місті. Більш детально –
у звіті «GA» для Plan Z (фото 2).

Фото 1
Фото 2

Громадські
обговорення,
організовані
активістами
Жмеринки з метою розроблення стратегії розвитку парку
ім. Горького, дозволили зібрати різноманітні точки зору, в
тому числі і почути найбільш консервативні (фото 3).

Не знаєте, як
що робити –
йдіть до людей. Для ініціювання діалогу з міською
громадою досить простого запрошення (фото 4).

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Мікрорайонна
забудова,
застаріла
інфраструктура, відсутність якісного мощення і
непристосованість громадських просторів до
сучасних вимог є підставою для подальшої
маргіналізації міського середовища. Стихійний
ринок у Козятині (фото 5).
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Ковальчук Інна
провідний науковий співробітник
Українського центру культурних досліджень,
кандидат філологічних наук
Ковальчук Ірина
старший науковий співробітник
Українського центру культурних досліджень

«МАЛІ МІСТА – ВЕЛИКІ ВРАЖЕННЯ»

Міністерство культури України в рамках проведення Року культурної спадщини впровадило
великий соціально-культурний проект «Малі міста – великі враження». Він покликаний показати
значний культурний спадок невеликих міст та містечок нашої держави, а також залучити
можливості децентралізації для перетворення невеликих населених пунктів на самостійні
адміністративні одиниці з власним культурним ресурсом.
Реформа децентралізації та процес об’єднання громад заклали основи передачі на місця
фінансових та адміністративних можливостей. Нарощування соціально-економічної потужності
громад в контексті розбудови інфраструктури, вирішення нагальних потреб людей поставило
нове питання: а що далі? Відповідь проста: в епоху постіндустріальної економіки актуальним стає
розвиток культури та людського потенціалу. Причому йдеться не про традиційне уявлення про
культурне надбання, а про пошук та розробку «родзинки» кожного місця і міста. А тут потрібна
політична воля і готовність влади змінити власне сприйняття території.
Проект «Малі міста – великі враження» – саме про пошук такої «родзинки». Наприкінці 2017 року
Мінкультури оголосило конкурс культурних проектів регіонів і отримало 158 заявок. В результаті
обговорення та відкритого захисту були обрані 8 основних проектів, які презентують жанрову
різноманітність культурної галузі (кінематограф, класичну музику, живопис, театр та ін.).
Кожен проект-переможець формує чітке уявлення про місто, яке презентується:
Славутич – місто культурного різноманіття урбаністичної архітектури.
Тростянець –місто, що надихає і відкриває таланти.
Тульчин – столиця оперного фестивалю та «Щедрика».
Шарівка – столиця інновацій.
Вилкове – столиця українського екопродукту, візуалізації музики на берегах Дунаю.
Чугуїв – столиця живопису.
Гадяч –маленька столиця великого театру.
Острог – столиця студентства та науковців.
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Як зазначила Ірина Френкель, автор ідеї проекту «Малі міста – великі враження»: «Все
відбувається поступово: не було б Тульчинського «айфона» (як завжди говорить Валерій
Вікторович Коровій) – не було б проекту «Малі міста – великі враження». Ми на прикладі
довели вплив культурної ідеї на розвиток території і зараз намагаємось «монетизувати» її
задля того, щоб місто могло далі розвиватись і стати спроможним. Саме ідея створює
додану вартість території, підкреслює її ексклюзивність. Проблема локальної ідентичності,
бренд міста та його імідж – це не політичний аспект. Це засіб відстояти індивідуальність та
місцеву специфіку на фоні домінуючих глобалізаційних процесів в урбанізації» 60.
Проект проходить під патронатом Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.
Коментуючи його важливість, Глава Уряду відзначив, що конкурс проектів вже став прикладом та
свідченням бажання регіонів та громад розвивати економіку територій за допомогою культурних
інновацій. «Ми повинні забезпечити методичний супровід та підтримку в реалізації проектів,
які мають стати яскравим прикладом розвитку культурної економіки територій та
презентувати всьому світу нашу культуру, залучаючи туристів відвідати країну та яскраві
події», – зазначив Володимир Гройсман.
«Більшість малих міст України – це справді унікальні осередки культури та історії нашої
країни. У світі ми знаємо багато вдалих прикладів, коли саме завдяки розвитку культури ці
міста ставали відомими на увесь світ, – додав зі свого боку Міністр культури України, Народний
артист України Євген Нищук. – Україна готова змінюватись, і українці усвідомлюють, що саме
культура є фундаментом перетворень у державі».
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Ірина Френкел: «На практиці доводимо: культурна ідея сприяє розвитку малих міст» // Інтерв’ю з Іриною Френкель
для ВінницяОК від 23 травня 2018 р. (автор статті Світлана Вишневська). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://vinnitsaok.com.ua/2018/05/23/238981
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МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ КІНО ТА УРБАНІСТИКИ «86»

Молоде місто із сумною причиною появи (вибух на четвертому реакторі
Чорнобильської АЕС), але, в той самий час, оптимістичне, креативне та
життєрадісне.
Будували нове місто для переселення працівників атомної станції та
їхніх родин, які до того жили у Прип’яті. Радянський уряд був
зорієнтований на прагненні продемонструвати солідарність між народами, тому до будівництва
було залучено різні республики, які займалися проектуванням окремих кварталів, названих на
честь відповідних міст: Баку, Тбілісі,
Єревана, Таллінна, Риги, Вільнюса, Києва,
Ленінграда,
Москви
та
Бєлгорода.
Архітектори, урбаністи та будівельники
приїхали до України та менше ніж за
півтора роки побудували місто на 25000
жителів. Але, через землетрус у Вірменії 7
грудня 1988, який знищів м. Спітак та
зруйнував м. Ленінакан, усі працівники
були відправленні на відновлення міст і
залишилось багато незавершених будівль.
м. Славутич
У 1990-х роках було побудовано три нових квартали (Печерський, Добринінський та
Чернігівський), які, на відміну від попередніх десяти, не мали конкретної топографічної прив’язки.
У 2017 році в результаті мистецького проекту, над яким працювала група місцевих жителів,
з’явився 14-й квартал, натхненний містом Афіни. Цей проект мав на меті переосмислити
урбаністичний спадок міста та поміркувати над його майбутнім розвитком.
5-й фестиваль кіно та урбаністики «86»
реалізує поставленні завдання поєднуючи
кіно, музику та урбаністику.
КІНОПРОГРАМА
фестивалю
формується з документального кіно на тему
урбаністики, енергетики, екології. У секції
кіно
було
представлено
селекцію
повнометражних документальних фільмів
із 13 країн. Серед них – «Похвала Нічому»
сербського режисера Боріса Мітіча,

м. Славутич
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кінопоема, де звучить саундтрек від Tiger Lillies та Pascal Comelade, а текст начитує рок-ідол Іґґі
Поп. Прем’єра стрічки відбулася на кінофестивалі в Локарно, у конкурсі експериментальних і
новаторських фільмів Signs of Life. Картина турецького режисера Ґюрджана Кельтека «Метеори»
отримала у Локарно нагороду «Swatch Art Peace Hotel», а на міжнародному фестивалі у Їглаві –
приз за найкращий повнометражний дебют. Цього року на фестивалі вперше було показано
інтерактивне кіно – «Повстання у Мариборі» Мейпл Рази та Мілтона Ґійєна.
Цього року вперше конкурс «Пальма Півночі» відбувся у міжнародному форматі: відбіркова
комісія отримала 140 заявок із 9 країн, з
яких обрала 12 стрічок – 5 українських та
7 зарубіжних. До почесного журі
«Пальми Півночі» увійшли сценаристка
Наталя Ворожбит, журналістка Марія
Кувшинова та програмний директор
кінофестивалю в Їглаві Віктор Корень.
Гран-прі «Пальми Півночі» отримала
стрічка
«Чарівна
таблетка»
Олександра Зубовленка, найкращим
українським фільмом став «Зв’язок»
м. Славутич
Жанни Озірної. Приз глядацьких симпатій
дістався картині «Чарівна таблетка».
На фестивалі відбувся прем’єрний показ фільмів-фіналістів освітнього проекту
MyStreetFilmsUkraine: Спільні місця, за яким впродовж весни учасники знімали свої картини під
наглядом професійних тьюторів. У конкурсі переміг фільм «Діорама» Зої Лактіонової і Тетяни
Корнеєвої. Спеціальну згадку журі отримала стрічка «Гирі мої Гирі» Євгена Нікіфорова.
Фаворитом глядачів стала картина Лізи Герман «Порцеляна». У конкурсі взяли участь 9 робіт,
створених молодими режисерами у співпраці з професійними тьюторами.
Знаковою подією кінопрограми став показ документальної стрічки Йорана Олссона «Фонко», яку
шведський режисер представив особисто.
МУЗИЧНА ЧАСТИНА програми мала назву «Аномалія» і складалась з п’яти вечірок за участі
Ptakh_Jung, Freak Rave Cabaret, резидентів 20ft Radio, нових імен приазовської техно-сцени,
робітника ЧАЕС і за сумісництвом музиканта – DJ Trofimm. Також у програмі був спеціальний гість,
геній-космонавт із Позняків. Вдень працювала сцена 20ft Radio, а на відкритті та закритті було
представлено спеціальні музичні перформанси.
У рамках УРБАНІСТИЧНОЇ програми 18 квітня розпочала роботу урбаністична резиденція. З
великої кількості заявників (урбаністів, архитекторів, митців) із різних країн світу було відібрано 9
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резидентів (Андраш Таборі (колектив GRUPPO TÖKMAG), Юрґен Рендл, Катерина Берлова та
Олеся Оникієнко, Маттіас Мальк, Міхаела
Лакова, Олександр Єльцин, Ольга Зовская,
Сибілле Фойхт), які впродовж 4 тижнів (з 18
квітня до 13 травня 2018 року) проводили у
Славутичі мистецькі та урбаністичні
дослідження і презентували їхні підсумки.
Учасники резиденції представили 8
проектів та інсталяцій, що стали підсумком
їхнього перебування у Славутичі впродовж
місяця. Під час архітектурного воркшопу
п’ять команд збудували дерев’яні об’єкти
м. Славутич
для фестивального кемпінгу: вежу для
спостереження заходу сонця, уявний міст, хвилястий навіс для фудкорту.
До 18 квітня для славутичан та гостей з інших міст тривав прийом заявок на участь в
архітектурному воркшопі, мета якого – облаштувати кемпінг та уявну набережну сухого озера,
відомого як Котлован.
Цьогорічний фестиваль «86» відбувся під гаслом
«Щ о с ь

н е в л о в и м е »

«Тема нашого фестивалю – поетична і провокативна водночас. Вона про речі, які не
піддаються опису, які не можна виміряти буквально, але які ми сприймаємо і відчуваємо
інтуїтивно. Те, що кожен переживає в якусь конкретну мить – це і є важливим. «Щось
невловиме» – для кожного своє», – говорить Надія Парфан, креативний директор фестивалю.
Міський голова В.К.Фомічев дав наступну характеристику проекту: «Це туса сучасних
архітекторів, урбаністів … Документальні фільми … хакатони … все, що завгодно … Просто
божевілля. Просто суцільна філософія ...».
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ФЕСТИВАЛЬ «ЧАЙКОВСЬКИЙ-FEST»

«Чайковський-Fest» – фестиваль, що запалює нові зірки та надихає до творчості,
фестиваль, що дарує враження. Враження, що надихають на творчість, мрії та дії,
враження, що відкрили світові великого майстра
симфонії Петра Чайковського61.
Тростянець – казковий край джерельно-чистих річок і
озер, батьківщина талановитих та працьовитих людей,
земля з довгою, насиченою історією (з 1652 р.). Але місто
цікаве не лише природою та історією – воно має славні
промислові традиції, значний економічний потенціал.
Відвідавши цей чарівний куточок України, «ви полюбите
його так, як люблять самі тростянчани», зазначив
Міський голова Ю.А.Бова62.

Вже кілька років поспіль у м. Тростянець, де чудова природа
(урочище «Нескучне») поєдналась з архітектурними
пом’ятками (Фортеця «Круглий двір», палац Кеніга), де
історія надихає сучасність, проходять Дні Петра
Чайковського, концерти класичної музики, присвячені
всесвітньо відомому композитору. Саме ці місця надихнули студента консерваторії, 24-річного
Петра Чайковського, створити свій перший симфонічний твір – увертюру до драми
О. Островського «Гроза» у 1864 р.

61
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Доброго ранку, країно! [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=Nko2OrqXVCI
Тростянецька міська рада. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://trostyanets-miskrada.gov.ua/
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Фестиваль, який розширюється кожного року (від Всеукраїнського до Міжнародного), має на
меті розвиток бренду міста Тростянця через просування українського етапу життя композитора.
Цього року урочисте відкриття 3-денного Фестивалю відбулося 25 травня у найстарішій споруді
міста, Фортеці «Круглий двір», яку було збудовано у 1749 р. проти кримських татар. Маючи
колодязь в одній з башт, запас їжі та смоли в іншій, фортеця могла витримати тривалу облогу,
проте жодного разу її не використовували за призначенням63.
Організатори «Чайковський-Fest» підготували насичену програму:
У перший день (25 травня) цінителі класичної музики
мали можливість насолодитися такими творами
митця, як: увертюра «Гроза», концерт № 1 для
фортепіано з оркестром, Симфонія № 5 у виконанні
солістки Етелли Чуприк (фортепіано) та Академічного
симфонічного оркестру Львівської обласної філармонії
(художній керівник Тарас Криса (США), диригент
Володимир Сивохип).
26 травня відвідувачі Фортеці «Круглий двір» почули відомі твори П. І. Чайковського: «Серенада
для струнних», Italian Capriccio; та С. Рахманінова: Концерт №2 для фортепіано з оркестром у
виконанні солістки Етелли Чуприк (фортепіано) та Академічного симфонічного оркестру
Львівської обласної філармонії (диригент Володимир Сивохип).
27 травня відбулось феєричне закриття
фестивалю класичної музики «Чайковський
FEST».
Харківський
національний
академічний театр опери та балету ім. М. В.
Лисенка (диригент – Дмитро Морозов)
представив оперу Петра Чайковського
«Мазепа». Вистава посідала особливе місце
в репертуарній афіші харківського театру ще
за часів життя П. І. Чайковського. Серед
постановок ХХ ст. у Харкові можна
виокремити виставу 1923 р. (до 30-х
роковин смерті композитора) та останню за
часом прем’єру опери 1949 р., успішно
показану на гастролях театру у Києві (1955).

Опера "Мазепа"
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Приглашаем в путешествие Харьков - Ахтырка - Тростянец – Харьков. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.menora.cc.ua/ahtirka_trost.htm
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Постановники харківської вистави вирішили створити власну редакцію тексту та, відповідно,
внести зміни у музичну драматургію опери. Вони акцентують увагу на тому, що «Мазепа»
П. І. Чайковського містить риси лірико-психологічної та історичної драм. Однак, у музичній
драматургії опери поряд з ліричними епізодами постають яскраві жанрові й драматичні масові
сцени, що відтіняють красу любовних стосунків, надають їм особливого почуття. В опері Мазепа
– герой, охоплений суперечностями. За словами диригента-постановника В. Гаркуші, автори
вистави «хочуть показати Мазепу-людину, яка щиро любить свою Марію і страждає від того,
що державні справи змушують його чинити жорстоко з нею та її батьком. Мазепа повинен
думати про державу, не дивлячись на почуття та особисті уподобання».
Насолодитися класичною музикою можна було не лише ввечері в Фортеці «Круглий двір». Усі три
дні фестивалю в парку ім. П. І. Чайковського лунала класична музика у виконанні камерних та
духових оркестрів.
У рамках фестивалю відбувся І Всеукраїнський конкурс класичної музики ім. П. І. Чайковського
для дітей та молоді, започаткований Тростянецькою міською радою Сумської області.
«Це не просто фестиваль, де можна послухати найкращі колективи України. … Ми
говоримо про фестиваль-конкурс. Ми хочемо під час фестивалю почати відкривати
Україні нові імена нових талановитих наших українських виконавців класичної музики …
Ми хочемо показати, що в Україні багато геніїв», - Юрій Бова, Голова міста Тростянець

Конкурсні прослуховування учасників віком від 14 до 30 років проводились у головному будинку
садиби Л.Є. Кеніга 26 та 27 травня у номінаціях: «Фортепіано» (солісти), «Струнні інструменти»
(скрипка, альт, віолончель) солісти, «Сольний спів» (академічний).
Володарі Гран-Прі та Лауреати І премії були
нагороджені
на
урочистому
закритті
Всеукраїнського конкурсу класичної музики
ім. П.І. Чайковського.
Фестиваль надихнув не лише музикантів, а й
художників. На фасаді музичної школи у
м. Тростянець, яка 22 травня отримала нове
ім’я: імені П. І. Чайковського, було створено
портрет композитора.
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«ЛЕОНТОВИЧ АРТ-КВАРТАЛ»

Перетворимо місто в картину галерею!

Маленьке за розмірами, але велике за змістом, м.Тульчин розкриває свої двері кожному, хто
бажає познайомитись зі справжньою Україною. Місто, немов намисто, кожна коралинка якого –
це окрема спадщина країни. Тут ви можете зануритись в романтичний період середньовічних
замків, почути захоплюючі легенди і поблукати у загадкових підземних тунелях. Маючи багату
історію (перші згадки датуються 1607 р.) та яскраве життя64, на
жаль, Тульчин перетворився на таємниче і незнайоме місто.

Станіслав Потоцький

У силу історичних подій на місто мали
впливав Річ Посполита та Османська імперія,
до складу яких входив Тульчин. Саме тому, і
культура міста, і архітектурні мотиви
віддзеркалюють ці події минулого65.
Найпривабливішою пам’яткою української
архітектури у стилі класицизму у Тульчині є
Герб Пилява
комплекс палацу Потоцьких, який називають –

Подільським Версалем.
Потоцькі володіли тульчинськими землями з 1729 року, саме Станіслав Потоцький у 1772 році
приймає рішення побудувати тут палац66. Будівництво здійснювалося за проектом французького
архітектора Жозефа Ежена
Лакруа.
Палацовий
комплекс
складався
з
кількох будівель: «головного
двоповерхового
палацу,
фасад якого прикрашала
колонада з десяти колон,
двох
двоповерхових
Йозеф Ріхтер, Тульчин, акварель, 1835
корпусів, розташованих П-
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Тульчин // 7 чудес України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://7chudes.in.ua/nominaciyi/tulchynvinnytska-obl/
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Тульчин – місто з підземними тунелями! // Стежками com. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://stezhkamu.com/places/537_tulchyn_%E2%80%93_misto_z_pidzemnymy_tuneljamy
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подібно праворуч і ліворуч від палацу і з'єднаних напівкруглими галереями. Палац мав друкарню,
картинну галерея, турецьку лазню, манеж і навіть театр з професійними акторами і репертуаром
на кілька опер та концертів. До флігелів вели галереї-оранжереї з духмяними квітами ... А
підземелля палацу досі розбурхують уяву археологів. Подейкують, що у Потоцьких було ціле
підземне місто! Проте, скарбів Потоцького, про які склали безліч легенд, досі не знайшли»67.
Тульчин та його околиці – батьківщина або місце відпочинку, багатьох відомих людей (Іван
Сошенко, Іван Котляревський, Юліуш Словацький, Станіслав Трембецький, Карл Рейхель, Марко
Вовчок, Павло Тичина, Максим Рильський, Олександер Пушкін)68.
Також, Тульчин – місто «українського Баха», видатного українського композитора, класика
М. Д. Леонтовича, автора безсмертного «Щедрика». У грудні 1977р., з нагоди 100-річчя з дня
народження генія, відкрито музей-квартиру М. Д. Леонтовича, в якій знаходяться його особисті
речі, інструмент, на якому він грав, та безліч світлин композитора і його родини69.
Саме М. Д. Леонтович надихнув на створення проекту: «Леонтович Арт-Квартал» (15
квітня – 30 травня 2018 р.), за допомогою якого відбувалось перетворення міста в галерею
сучасних мистецтв.
Після втілення у життя Міжнародного оперного фестивалю під відкритим небом: «OperaFest
Тульчин» (04-05 червня 2017), слоганом якого було: «Поїхали за враженнями!», місто відродило
статус другої оперної столиці країни (перша — Харків), а
реалізація нового проекту додала до цього статусу ще один
компонент – столиця «Щедрика».
Проект зі створення «Леонтович арт-кварталу» передбачає
роботу в трьох напрямках:

мурали (ревіталізація фасадів сучасних будинків);

вуличні інсталяції (ревіталізація дворових просторів та
прилеглих комерційних і соціальних об’єктів);

створення просторової інсталяції на тему мелодії пісні
«Щедрик».
Відкриття кварталу відбудеться 8 червня 2018 року.
м. Тульчин

Місто активно проводило роботи з реставрації та підготовки
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Король Марія, Руденко Віталій Де Лакруа створив «Подільський Версаль», а Леонтович – «Щедрика». [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : https://www.depo.ua/static/longread/vinnichina5/page542639.html
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локацій для проведення роботи стінопису «Леонтович Артквартал». Здійснювалась грунтовка та розмітка стін, їх фарбування.
Підготовка відбувалася комплексно, поруч з художниками
працювали майстри, які поліпшували благоустрій біля локацій.
Локації (стіни будинків м. Тульчин), спеціально відібрані
оргкомітетом проекту, розташовані таким чином, що візуально
вибудовують Арт-квартал.

м. Тульчин

Паралельно відбувається підготовка локацій для встановлення
світлових просторових інсталяцій, розташування амфітеатрів
«Університету резиденції», фірмових лавок та об’єкту,
присвяченого мелодії М. Леонтовича «Щедрик», що разом
створить спільний експозиційний простір мистецького кварталу.

З 1.04.2018 по 25.04.2018 проходив Конкурс дитячого малюнка («Моє рідне місто»), переможці
якого отримали можливість брати участь в оформленні «Леонтович Арт-кварталу». Нагородження
переможців цінними призами та подарунками було заплановано на 27 - 30 квітня 2018 року.
У межах проекту відбувся Конкурс креативних просторових об’єктів та міської скульптури
(міських інсталяцій) на тему мелодії М. Леонтовича «Щедрик».
Проекти були оцінені за критеріями: іноваційність,
креативність, естетичний художній зміст та тематична
доцільність. Також до уваги жюрі конкурсу були представлені
результати голосування в мережі Фейсбук. За допомогою всіх
зазначених критеріїв було визначено проект-переможець
конкурсу, яким став проект просторової інтерактивної інсталяції
«Щедрик» художника та дизайнера Єгора Лобузнова (м.
Вінниця). Проект представляє композицію-присвяту мелодії
М. Леонтовича «Щедрик» з використанням світла, музичного
інтерактивного супроводу та живлення від природного джерела
енергії – сонця (сонячної батареї). Об’єкт має бути створений та
встановлений на території скверу М. Леонтовича в м. Тульчин.
Проект Єгора Лобузнова "Щедрик"
Проекти, що вийшли в фінал конкурсу, оргкомітетом передані
громаді міста Тульчин як рекомендовані до реалізації на території міста Тульчин за рахунок
міського бюджету.
Ведуча програми «Доброго ранку, Країно!», Тетяни Гончарова, відмітила: «Як кажуть ... Поїдеш
кудись. А все одно хочеться на рідну землю повернутися. Так и М. Леонтович. Свій «Щедрик
створив» саме там ... його земля надихала. А мене надихає зараз Ваш проект ...».
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«КУЛЬТУРНИЙ ХАКАТОН»

20-24 червня на території Шарівського палацу вперше
відбудеться «Культурний хакатон». Учасники заходу
вироблятимуть креативні ідеї для ревіталізації унікальної
пам’ятки
архітектури XIX сторіччя – Шарівського замку –
сучасними
методами
і
за
допомогою
інноваційних технологій.
Метою
проекту
є
створення
конкурентоспроможного
комплексного
культурно-туристичного
продукту
–
рекреаційного простору на базі палацопаркового комплексу «Садиба» та ландшафтного
парку. Організація туристичних маршрутів, Палацо-парковий комплекс «Садиба» (смт. Шарівка)
проведення тематичних заходів має збільшити
потік туристів для відвідування об’єктів історико-культурної спадщини смт. Шарівка Харківської
області. Палацо-парковий комплекс «Садиба» занесений до Переліку об’єктів культурної
спадщини національного та місцевого значення пам’яток архітектури. Його територія
розбудовувалася протягом 1808-1910 років XIX сторіччя (архітектор Якобі, інженер Шольц). До
його складу входять 11 об’єктів,
збудованих в неоготичному стилі
(корпус
«Замок»,
«Фазанники»,
«Будинок
управляючого
замком»,
місток, тераси, бесідка-колодязь тощо).
Куратор проекту – директор Асоціації
дизайнерів-графіків «4-й Блок» – Олег
Петровський
зазначив:
«Термін
hackathon має відразу кілька значень.
Буквально – це місце, де "включаються"
в проблему або "зламують" її –
знаходять нестандартний підхід,
обходять існуючі перешкоди в рішенні. Проблема – це не просто Шарівка, а сотні таких
"Шарівок" по всій Україні. І ми хочемо запропонувати нашим учасникам вирішити таку
проблему».
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Отже фестиваль «Культурный хакатон» збирає професіоналів та ентузіастів мистецтва, технологій,
IT, урбанізму, архітектури, представників бізнесу і всіх, хто хоче вдосконалити свої навички та
майстерність на практиці, а також втілити ідеї в життя. В учасників буде час, комфортний
воркплейс і підтримка досвідчених менторів. Протягом п’яти днів івенту учасники хакатону
прослухають лекції експертів у галузі культури, архітектури та креативної економіки і розроблять
ідеї і обґрунтований план їх реалізації. Команди представлять свої проекти на розгляд
досвідченого журі. Краща ідея отримає винагороду – 10 000 грн. Олег Петровський відмітив, що
проект складається з двох частин «одна для розумних, інша для веселих. Для розумних ми будемо
проектувати … Ми – це дизайнери, архітектори, креативні люди і будемо шукати шляхи
вирішення, виходи з ситуації в якій опинився шарівський палац. Як його запустити як ресурс
розвитку цієї території». Учасники Хакатона зможуть вибрати одну з п’яти тем:
1) музей в Шарівському замку;
2) художні майстерні;
3) туристичний центр;
4) парк сучасної скульптури;
5) місцеве населення – основний капітал розвитку садиби.
Або запропонувати свою, яка сприятиме розвитку пам’ятки. Заявки приймаються до 14 червня до
23.00 як від команд, так і від індивідуальних учасників. Участь у події безкоштовна.
Паралельно з хакатоном – 23 і 24 червня – на території Шарівського палацу відбудеться
масштабний арт-фестиваль.
Дорослих і дітей чекають:
 жива класична музика у виконанні оркестру ХНАТОБу, PRIME ORCHESTRA та інших
виконавців;
 відкриття парку скульптур;
 майстер-класи з кераміки та дизайну;
 художній пленер;
 культурно-історичний квест «Таємниця
Шарівського парку»;
 театралізований перфоманс в декораціях
замку і світлове 3D-шоу;
 дитячий та спортивний майданчики;
 фуд-корт;
 ярмарок сувенірів.
Юні митці студії «Darvina16!» готують виставку робіт на
тему: «Шарівська садиба очима дітей».
«Літній день у Шарівському палаці» від Арини Іванової,
Кураторами проекту є Асоціація дизайнерів-графіків 4 роки.
«4-й Блок».
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ФЕСТИВАЛЬ «ДУНАЙСЬКІ ГОСТИНИ»

Вилкове – те місце, куди варто їхати!70
«Українська Венеція» гостинно запрошує на унікальний
фестиваль «Дунайські гостини».
Вилкове71 – невеличке містечко в Кілійському районі Одеської області, розташоване в українській
частині дельти Дунаю на кордоні з Румунією. Є
адміністративним центром Дунайського біосферного
заповідника – одного з чотирьох головних природних
резерватів України, територія якого занесена в усі
можливі реєстри найцінніших світових ландшафтів.

Пейзаж міста Вилкове

Сучасна назва поселення пов’язана з характером русла
Дунаю в цьому місці – саме тут Кілійське гирло утворює
потрійне розгалуження на три рукави, схоже на
«виделку». Завдяки численним каналам («єрикам»),
проритим вздовж вулиць, це місто також відоме під
назвою «українська Венеція».

Історично тут сформувався й тривалий час зберігається острівний спосіб життя з характерними
лише для цієї місцевості народними промислами, унікальними видами господарювання,
гастрономічними традиціями. Особливого шарму містечку додає симбіоз багатонаціональної
фольклорної та культурної спадщини, мовних діалектів, особливостей релігійного світогляду, а
також атмосфера толерантності та злагоди. Географічне положення м. Вилкове здавна
обумовлювало основну сферу зайнятості його населення – рибальство. Окрім рибальства,
Вилкове відоме екологічно чистою полуницею, яку вирощують на островах дельти Дунаю.
Це єдине місце у світі, де можна скуштувати особливий сорт вина «Новак» (від слова «новий»),
який виготовляється за спеціальною технологією, апробованою декількома поколіннями. За
легендою саджанці виноградної лози «ноа» були завезені в цей край купцями з берегів Амазонки
й поступово адаптовані до місцевих кліматичних умов.
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Доброго
ранку,
країно!
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
https://www.youtube.com/watch?v=R82mPnLvCcU&t=8236s
71
Інформація про м. Вилкове надана Оленою Петровою (директор з регіонального розвитку мережі книжкових
супермаркетів "КС")
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Поєднавши географічні особливості,
екологічні продукти, красу Дунаю,
організатори фестивалю створили
унікальну
програму
презентації
кулінарного різноманіття на фоні
насиченої культурної програми.
Метою фестивалю є включення
гастрономічного
компонента
в
регіональні стратегії розвитку туризму,
пригостити гостей розмаїттям місцевої Вилкове. Площа св. Миколая
кухні, де переплелися традиції багатьох народів південно-східної Європи.
Гасло фестивалю – «Мандруй за смаком!»
Цільовою аудиторією є місцеві фермери, які спеціалізуються на
вирощуванні полуниці, рису, винограду і, звісно, риби. Кожне
господарство буде представлено у своїх костюмах, зі своїми
символами.
25 квітня відбувся ефір програми «Доброго ранку, Країно!», де в
онлайн-режимі, ведучі поспілкувались із автором ідеї та організатором проекту Оленою
Петровою, яка зазначила: «Сам фестиваль ми плануємо провести на самому високому рівні ...
Це буде ексклюзивна подія для нашого регіону».
У програмі прописано наступні заходи:
 карнавальна хода представників фермерських господарств;
 конкурс дитячих малюнків «Дунай на тарілці»;
 кулінарні майстер-класи (П’ять іменитих майстер-шефів – Юрій Ковриженко (Львів);
Віктор Тітов (Одеса), Євген Зіппер (Одеса), Ірина Ангелова (Одеса) та Юлія Ангелова (Одеса)
запропонують власне бачення «високої кухні» з використанням локальних продуктів.);
 встановлення рекорду з поїдання полуниці;
 Open air і конкурс на краще городнє опудало.
Усі охочі матимуть змогу прогулятись вуличками
Вилкова й помилуватись старовинними церквами,
подивитись пам’ятник Липовану, проїхатись на човні
каналами старого міста, замовити цікаві екскурсії до
знаменитого «Нульового кілометру», відвідати
справжню рисову плантацію, на власні очі побачити
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полуничні грядки та виноградні плантації на островах дельти Дунаю, поринути в атмосферу
справжньої дунайської рибалки, придбати гастрономічні сувеніри, скуштувати нові страви на
традиційній основі, купити екологічно чисту сезонну продуксію та ін.
У рамках фестивалю вперше в Україні буде засновано Шеф-альянс на підтримку місцевих
фермерських виробників сільгосппродукції – це добровільне об’єднання шефів, котрі візьмуть на
себе зобов’язання готувати та популяризувати екологічні локальні продукти. Ініціаторами цього
заходу виступили такі відомі українські й світові гастрономічні організації як Slow Food Ukraine,
Ukrainian South Chef Association, Ukrainian Association of Chefs.
В окремо відведеному місці буде працювати інтелектуальний майданчик, де можна буде
послухати цікаві лекції вітчизняних та іноземних food-блогерів, food-фотографів, краєзнавців,
рестораторів та інших цікавих людей, які пізнають світ крізь призму гастрономічних традицій.
Під час фестивалю буде встановлено новий національний рекорд з приготування найбільшого
об’єму рибної юшки за унікальною місцевою рецептурою. Резиденція частування буде
працювати весь день безкоштовно. Для встановлення рекорду буде відведено спеціальний
майданчик на узвишші, який дозволить усім
бажаючим легко спостерігати за процесом від
початку до кінця.
У
межах
фестивалю
відбудеться
Міжнародний форум «Ягідництво та
кооперація» за участю представників
фермерських господарств з Польщі та
Фінляндії.
А ввечері організатори підготували незабутнє
музичне шоу від Національного філармонійного оркестру під керівництвом відомого
диригента, народного артиста України Хобарта Ерла – «І.Штраус на блакитному Дунаї».
Для бажаючих насолодитися свіжим повітрям на березі Дунаю буде обладнано зелену зону для
розміщення у наметах. Ті, хто віддає перевагу більш якісним умовам проживання, повинні
завчасно зробити бронь номерів на базах відпочинку у курортному селищі Приморське (10 км).
Під час фестивалю організаторами буде забезпечено проїзд між населеними пунктами Вилкове –
Приморське.
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МІЖНАРОДНИЙ РЄПІНСЬКИЙ ПЛЕНЕР У МІСТІ ЧУГУЄВІ

Саме для тих, хто шаленіє від мистецтва,
шукає промінь посмішки серед буденності та
потребує надхнення, існує затишне місто
Чугуїв (переселення частини аланських
племен - VІІІ ст. н.е., з кінця ХVІ ст. - назва
“Чугуїв”), яке має офіційний гімн міста –
«Чугуївський вальс» та офіційний бренд –
«Чугуїв – місто твоїх вражень»72.

Місто Чугуїв Харківської області відоме як
батьківщина Іллі Рєпіна, який за радянських часів
відомий як російський художник. Українське
походження генія доводять багаточисельні роботи,
його перебування в Україні та історичні пам’ятки, які
збереглись до сьогодні. Місто має велику сучасну
картину галерею, якої немає аналогів навіть у Києві.
Міжнародний Рєпінський пленер у м. Чугуєві –
мистецький захід, який проводитися з метою
розвитку та популяризації реалістичного напрямку в сучасному образотворчому мистецтві.
У м. Чугуєві живе і працює досить велика кількість
живописців, скульпторів та майстрів художньоприкладного мистецтва. Деякі з них об’єдналися
у громадську організацію «Творче об’єднання
художників та майстрів міста Чугуєва».
Мальовнича природа околиць Чугуєва, його
багатовікова історія, як одного з найстаріших міст
Слобожанщини, сприяли зростанню інтересу до
пленеру у художників різних міст та держав.
У м. Чугуєві в рамках реалізації проекту на етапі
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підготовки до Міжнародного рєпінського пленеру відбуваються наради, робочі зустрічі
організаторів проекту, під час яких обговорюються питання реалізації запланованих заходів.
Проводяться роботи з приведення до належного стану пам’яток культурної спадщини. Так,
комунальні служби міста разом з мешканцями Чугуївської громади провели роботи з загального
благоустрою території пам’ятки архітектури національного значення «Торгівельні ряди» і
пофарбували фасад будівлі.
Розробниками віртуальних 3D екскурсій проскановано об’єкти культурної спадщини міста, які
пов’язані з життям та творчістю видатного українського митця Іллі Рєпіна.
Зібрана група учасників ХІХ Міжнародного рєпінського пленеру, до складу якої входять
представники з Литви, Фінляндії (країна, де поховано художника І.Ю. Рєпіна), Китаю та
представники зі східної, західної, північної, південної України.
У рамках проекту проводиться збір учасників «Рєпін фест» на 4-5 серпня 2018 року, які зберуться
у «наметовому містечку» на березі р. Сіверський Донець. Крім того, до фестивалю долучяться
майстри і ремісники, які презентують свої твори на «Ярмарку майстрів та ремісників» 5 серпня
2018 року.
Галина Мінаєва, міський голова Чугуєва, зазначила: «Цей захід у місті ми вже проводимо
багато років. Цього року це вже буде 18-й. Це дійсно таке свято для жителів міста
Чугуєва. І, звичайно, цікава подія для всіх тих, хто приїжджає. … Всі ті люди, котрі
приїжджають до нашого міста, завжди від’їжджають з натхненням, бо ніхто не може
знайти пояснення: Чому на Чугуївській землі пишеться і дихається зовсім по-іншому. І це
слова не мої, а саме тих художників, що приїжджають».
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ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДИХ СУЧАСНИХ ТЕАТРІВ

Доброзичлива маленька столиця великого театру, з
радістю відкриває вам свої обійми.

Леся Українка по праву
називала свій рідний край:
“Найукраїнішою”. Немов перлина Полтавської області,
Гадяч дивує гостей та жителів міста своїми
мальовничими краєвидами. Завітавши одного разу,
ніколи не забудешь прогулянки між тінистими
сосновими борами, розмаїття березових гаїв,
блакитноокого красеня Пслома. Невелике місто Гадяч
(літочислення з Х — ХІІІ ст.) має велику і величну історію,
працює і розвивається сьогодні, долаючи труднощі73.

м. Гадяч

Фестиваль молодих сучасних театрів у місті Гадяч Полтавської області відбудеться 14 – 15 вересня
2018 року.
Метою проекту є збереження культурної спадщини історичного центру міста, підкресливши її
значущість специфікою локацій масового заходу – театральних вистав молодого, сучасного
українського театру.
Створення комплексу заходів спрямовано на занурення відвідувачів в історичне минуле та
поєднання його з сучасністю, споглядаючи та беручи участь у виставах сучасних театрів
Полтавщини.
Події побудовані таким чином, щоб кожна вікова група мала окрему локацію, стиль та подання
інформації. Участь візьмуть запрошені театральні групи з інших міст (Попасне, Лисичанськ,
Харків, Полтава, Бахмут), освояться незадіяні раніше локації історичної частини міста.
Головною особливістю фестивалю є не тільки розважальний, а й навчальний та інформаційний
характер події. Участь у фестивалі дасть можливість ознайомитись з історією і досягненнями
Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського, взяти участь у майстер-класах
та обговореннях, обмінятись досвідом.
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У перший день фестивалю 10:00 до 14:00 відбудуться навчальні заходи, бажаючі мають
можливість долучитися до семінару «Сучасне критичне мистецтво» (Спікери: Ден Гуменний,
Ірина Гарець, Антон Романов).
Саме в Гадячі поетеса Олена Пчілка (сестра М. П. Драгоманова та мати Лесі Українки) створила
Український дитячий театр, писала п’єси для дітей, які були зіграні гадяцькими дітлахами у школах
міста на початку ХХ століття. Тому Фестиваль покликаний відновити і розвивати театральну
творчість.
Головними локаціями будуть:
1. Велика сцена, на якій відбудеться офіційне відкриття
та феєричне дійство, з короткими введеннями в
історичне минуле та фактами з життя міста. Тут також
відбуватиметься закриття фестивалю з відзначенням всіх
його активних учасників.
2. Майданчик сучасного діалогу. Драма дійсності та
важливі, складні запитання до публіки змусять глядача
задуматися: «А чи театр – це розвага?».
3. Навчальний майданчик. На ньому відвідувачі
зможуть дізнатися найпростіші прийоми роботи на публіці та спробувати себе в ролі актора.
4. Майданчик світу коледжу культури та мистецтв. Вистава-екскурсія «Лесиними стежками»,
створена в рамках проекту «Земляки». Подорож Лесиним гаєм.
5. Дитячий майданчик. Тут школярі відтворюють дитячий театр Олени Пчілки, який століття тому
вона презентувала в Гадячі.
6. Літературні читання. Поети та письменники Полтавщини поділяться своїми творами та
проведуть презентації книжок.
7. Гадяцький коледж культури та мистецтв такий, як він є. Виставка пленеру та творів
декоративно-прикладного мистецтва, присвячена історичній спадщині міста.
8. Велика актова зала Гадяцького коледжу культури та мистецтв. Видовищна конференція,
присвячена політиці України у збереженні культурної спадщини. Дійсність – прагнення –
результат.
Мультикультурні майданчики на території парку та навколо нього, наповнені подіями та
враженнями, будуть манити та запрошувати до відвідування.
Центр міста перетвориться на суцільний музей.
Гості отримають незабутні враження і головне – бажання більше дізнатися про історію міста,
долучитися до її вивчення та поширення.
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КУЛЬТУРНИЙ БАРБАКАН

«Культурний

барбакан»

–

молодіжний

фестиваль,

проект-трансформація, це не одинична подія, а локаціястимул розвитку культурної громади.
Завершиться мистецький марафон малих міст проектом «Культурний
барбакан» у місті Острог (Рівненської області), який переживає час свого освітнього і культурномистецького ренесансу.
Метою проекту є порятунок від руйнування пам’ятки архітектури національного значення другої
половини XV-початку XVI ст. Татарської надбрамної вежі (башти), задіяння пам’ятки до
туристичної інфраструктури міста, створення культурної та комунікаційної локації – арт-простір
«Культурний барбакан».
За переказами, «назва брами пов'язана з розташованим поблизу Татарським передмістям (або
просто — Татари). На якому князь Костянтин Острозький вдавнину осадив полонених татар»74.
Особливість простору і будови Татарської вежі дозволяє з легкістю та без проведення складних
будівельних робіт облаштувати заплановані проектом глядацькі і виставкові площі по периметру,
що, по суті, буде відновленням історичних дерев’яних обхідних галерей.
Автори
проекту
передбачають використання
вежі, як культурної локації,
яких у місті не вистачає у
зв’язку
із
значним
пожвавленням культурного
життя Острога.
Планується
популяризація
історії
міста
та
його
національних груп шляхом
проведення
тематичних
екскурсій («Татари в Острозі»,
«Шляхами штетлів. Острог»). У зруйнованій овальній частині брами планується облаштування
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ресурс].

–

Режим

доступу

:

сценічного простору, а у прямокутному збереженому перешийку – площі для розміщення
полотен пленерових художніх виставок, робіт майстрів декоративно-прикладного
мистецтва, краму учасників святкових ярмарків, глядацьких місць під час проведення
театралізованих дійств та кінопоказів. Олександр Шикер, голова міста Острог, зазначив:
«Всередині вежі буде облаштований амфітеатр, проходитимуть не лише художні виставки,
а й концерти, покази фільмів».
«Культурний барбакан» слугуватиме і громадським простором для спілкування різних груп
населення, що дозволить налагодити комунікацію між різними соціальними та культурними
пластами громади. Зруйновані стіни вежі пропонується відновити візуально у спеціальній техніці,
що дозволятиме бачити їх лише у вечірній час завдяки спеціальному підсвічуванню. Це створить
мотивацію туристу залишитись в місті на ніч, аби стати свідком вечірньої світлової атракції.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ
Френкель Ірина, директор Українського центру культурних
досліджень, продюсер міжнародного
фестивалю OPERAFEST TUKCHYN, проектний менеджер Офісу
секторальної децентралізації Національного проекту
Децентралізація (2016 – 2017 рр.), голова ГО «Інститут
культурної політики». Автор проекту «Малі міста – великі
враження». Круг інтересів: децентралізація, розвиток малих
міст, креативні індустрії, картування культурних ресурсів.

Гончарова Катерина, к.і.н., керівниця науково-дослідного відділу
Інституту «УкрНДІпроектреставрація»; професійно займається питаннями
збереження нерухомої культурної спадщини впродовж останніх
п’ятнадцяти років, кураторка проектного семінару «Право на місто»,
партнерка Бюро ініціативної архітектури «GA».

Запорожець Ольга, начальниця проектно-аналітичного відділу Українського
культурного фонду, випускниця Ягеллонського університету, стипендіатка
фондів Герті (Бамберг, Німеччини) та Вишеград (Краків, Польща).

Ковальчук Інна, к.філол.наук. Провідний науковий співробітник науководослідного відділу культурної політики Українського центру культурних
досліджень. З 2006 по 2018 рр. вийшла 41 публікація (з них 28 статей, 1
монографія, посібники для студентів, тези до конференцій). Брала участь у
конференціях (всього 23, з них 14 міжнародних, 6 університетських, 3
всеукраїнські), 3 конгресах. Круг інтересів: Проблеми міжкультурної
комунікації, Діалог як спосіб міжкультурного спілкування.
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Ковальчук Ірина, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу
культурної політики Українського центру культурних досліджень.. За період з
2009 року, має 10 друкованих наукових статей та тез; 11 виступів на наукових
конференціях; 3 навчальних посібника для студентів 2 та 4 курсів спеціальності
«Переклад». Круг інтересів: Переклад і міжкультурні особливості,
Міжнародний досвід збереження нематеріальної культурної спадщини.

Кулініч Марина. В 2013 році закінчила географічний
факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
отримала диплом магістра за спеціальністю «Географія». У 2016 році
захистила дисертацію на тему «Аквально-терральні рекреаційні
комплекси Середнього Подніпров’я» за спеціальністю конструктивна
географія і раціональне використання природних ресурсів. Автор 34
наукових публікацій. Інтереси: культурно-ресурсний потенціал територій,
культурно-туристичні ресурси, децентралізація галузі культури,
просторове планування територій.

Образцова Анастасія, завідувач сектору розвитку креативних індустрій,
Міністерство культури України.

Петраков Ярослав, Генеральний директор Директорату стратегічного
планування та європейської інтеграції в Міністерстві культури України.
Кандидат економічних наук (2012), доцент (2014), старший експерт з
питань секторальної політики в проекті ЄС «Association4U» (2016-17);
стипендіат Програми ім. Лейна Кіркланда (2014-15), стипендіат
Кабінету Міністрів України (2009-2011). Старший тренер проекту з ресоціалізації колишніх військовослужбовців та членів їх родин «УкраїнаНорвегія» в Чернігівському національному технологічному
університеті (2016-2017). Спеціаліст у сферах оцінки регуляторного
впливу, ефектів оподаткування, секторального аналізу, аудиту та проектного менеджменту.
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Слобожан Олександр, виконавчий директор Асоціації міст України.
Кандидат наук з державного управління, автор та співавтор 25 наукових
праць, 20 публіцистичних статей з проблематики державного та
муніципального управління. В Асоціації міст України працює з 2010 року
на посадах першого заступника виконавчого директора, старшого
експерта з політичного діалогу та бюджетних питань.

Снігирьова Лілія, к.філол.н., доцент, провідний науковий співробітник
відділу інноваційних технологій та популяризації культури Українського
центру культурних досліджень, член Експертної ради з нематеріальної
культурної спадщини при Міністерстві культури України. Автор численних
публікацій. Коло наукових інтересів: нематеріальна культурна спадщина;
інноваційні технології у збереженні та популяризації культури,
формування культурного і туристичного продукту, освіта у галузі культури;
культурна антропологія.

Телеуця Валентина, к.філол.н., доцент, завідувач науково-дослідного
відділу інноваційних технологій та популяризації культури
Українського центру культурних досліджень. Коло наукових інтересів:
нематеріальна культурна спадщина, креативні індустрії, народні
художні
промисли
та
ремесла,
культурна
антропологія,
етнокультурологія, етнолінгвістика. Автор понад 70 статей (фахові
видання, енциклопедії), 7 – у наукометричних виданнях, навчального
посібника з грифом МОН, практикумів, методичних рекомендацій.

Турло Анна, проектний менеджер Національного Бюро "Креативна
Європа" в Україні.

Федів Юлія, кандидат політичних наук, LLM
Eur, виконавчий директор Українського культурного фонду, керівник
Національного Бюро «Креативна Європа» в Україні.
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