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Скорочення 
 
 
Базові звіти аналітичні звіти про стан галузі культури та культурної політики у 

шести країнах Східного партнерства   
грн.  українська гривня (національна грошова одиниця) 

Держкомстат  Державний комітет статистики 

ЄК  Європейська Комісія  
ЄІПС  Європейський інструмент політики сусідства  

ЄС  Європейський Союз 
Звіт за результатами  звіт за результатами регіонального дослідження культурної політики та 

регіонального  тенденцій у країнах Східного партнерства 

дослідження   
ІП  інституційний потенціал 

Компендіум  Компендіум Ради Європи з питань культурної політики та тенденцій у 
Європі  

Країни СхП  Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна 
Країни ЄС  країни Європейського Союзу 

Мінкультури   Міністерство культури (відповідальне за питання культури) 

НІСД   Національний інститут стратегічних досліджень 
Оцінка потреб - 2008  Звіт про підтримку співробітництва у галузі культури у східному регіоні 

ЄІПС (контракт № 2007/146264). Цей звіт подано до ЄК у вересні 2008 
року.  

Практичний семінар  розвиток інституційного потенціалу/тренінг на основі інтерактивної і 

групової роботи та аналізу практичних прикладів/проектів 
Програма Програма східного партнерства «Культура» 

Регіон СхП  Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна 
Семінар  розвиток інституційного потенціалу/тренінг на основі лекцій/ 

презентацій 
СНД  Співдружність Незалежних Держав  

СхП  Східне партнерство 

УТОПІК  Українське товариство охорони пам’яток історії та культури 
RMCBU  Бюро регіонального моніторингу та інституційного розвитку Програми 

Східного партнерства «Культура»  
SWOT  аналіз сильних сторін, слабких сторін, можливостей та загроз  
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Подяка 
 

 
Бюро регіонального моніторингу та інституційного розвитку Програми Східного партнерства 

«Культура» висловлює щиру вдячність Представництву ЄС в Україні і, зокрема, панові Хосе Роману 
Леон Лора, керівнику Операційного відділу, та пані Тетяні Шульзі, керівнику сектора, за допомогу в 

організації круглого столу. Бюро RMCBU також щиро вдячне Міністерству культури України та 

особисто заступнику міністра панові Тимофію Кохану за участь у круглому столі, пані Ользі 
Дарибоговій, керівнику Відділу міжнародного співробітництва, та пану Євгену Лавро, начальнику 

Сектора співробітництва з міжнародними організаціями, за допомогу у підготовці круглого столу та 
підтримку у зборі інформації для цього звіту. 

 

RMCBU також щиро дякує усім представникам основних національних зацікавлених сторін у 
реалізації Програми східного партнерства «Культура»: органам державної влади та Міністерству 

культури зокрема, представникам приватного сектору, профспілок та громадянського суспільства, а 
також незалежним діячам культури та організаціям-донорам за активну діяльність у країні та 

неоціненний внесок у підготовку цієї доповіді, а саме: 
 

Вірі Багальянц, Сергію Бурку, Олександру Буценку, Петру Чуприні, Михайлу Дейнезі, Геннадію 

Фасію, Володимиру Федораку, Юрію Федоренку, Дмитру Фролову, Наталі Гагауз, Світлані Гладун, 
Лілії Гомольскій, Юрію Градовському, Анастасії Громовій, Марині Громовій, Оксані Іоновій, Ірині 

Корольовій, Марині Котеленець, Віталію Хромецю, Дмитру Кузнєцову, Артему Ловягіну, Володимиру 
Лупацію, Юлії Литвинець, Оксані Мельничук, Людмилі Мовленко, Мирославі Нагорнюк, Марисі 

Никитюк, Марині Нижник, Світлані Пахловій, Віталію Пейчеву, Наталі Пелагеші, Володимиру 

Петренку, Тіні Пересунько, Владиславу Піоро, Зінаїді Поповій, Яніні Пруденко, Юрію Рижову, Ігорю 
Савчаку, Аліку Шпилюку, Віктору Щербині, Михайлу Шведу, Ельвірі Слободенюк, Катерині Смаглій, 

Віктору Собіянському, Миколі Сосновському, Катерині Старостенко, Андрію Триліському, Наталі 
Церкевич, Юлії Вагановій, Ларисі Венедиктовій, Василю Ворону, Володимиру Виборному, Тамарі 

Вилегжаніній, Валентині Животовській та багатьом іншим.  
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Передмова 
 
 
Зміст цієї доповіді є предметом відповідальності Бюро регіонального моніторингу та інституційного 

розвитку (RMCBU), що діє в рамках Культурної програми Східного партнерства та відображає 
фахову думку експертів. Позиція експертів не є офіційною позицією  Європейської Комісії. 

 

Цей звіт призначений для широкої аудиторії, включаючи всіх зацікавлених сторін, які пов’язані з 
галуззю культури у країнах Східного партнерства та країнах Європейського Союзу. Звіт складений 

за результатами досліджень та діагностики стану політики у галузі культури у країнах Східного 
партнерства, які були проведені Бюро регіонального моніторингу та інституційного розвитку 

Програми Східного партнерства «Культура» з жовтня 2011 року по березень 2012 року. Об’єктом 

досліджень була політика в галузі культури в усіх шести країнах Східного партнерства – 
Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні. Ці дослідження мали на меті 

забезпечити стратегічне спрямування для усієї Програми східного партнерства «Культура» та 
діяльності Бюро регіонального моніторингу та інституційного розвитку (RMCBU). 

 
Результати проведеного дослідження представлені у формі «комплексного звіту», який складається 

з:  

 

 Шести Аналітичних звітів про стан галузі культури та культурної політики (Базові звіти) 

кожної країни-партнера;  

 Звіту за результатами регіонального дослідження культурної політики та тенденцій у 
країнах Східного партнерства (Звіт за результатами регіонального дослідження), що 

охоплює усі країни СхП та визначає пріоритетні напрями вдосконалення галузі культури у 
країнах-партнерах на період до березня 2015 року.   

 
Завдяки аналізу поточної ситуації у державному та приватному секторах культури кожної країни 

Базові звіти дозволять відстежувати прогрес, досягнутий у сфері культури у кожній країні-партнері 
та у Програмі СхП «Культура» загалом. Ці звіти насамперед ґрунтуються на концептуальному 

порівняльному аналізі національних політик щодо існуючих міжнародних стандартів, розроблених 

RMCBU у співпраці з шістьма місцевими експертами на чолі з міжнародним експертом. Час від часу 
у процесі впровадження Програми Східного партнерства «Культура» ми будемо використовувати 

однакові індикатори для оцінки рівня розвитку і змін, досягнутих у галузі культури. Сподіваємося, 
що ці індикатори та національні звіти стануть цінним ресурсом для органів влади у країнах Східного 

партнерства як інструмент оцінки динаміки розвитку національної галузі культури. У разі його 

застосування цей інструмент дозволить, наприклад, точно «вимірювати» прогрес, досягнутий у 
законодавчій базі, або зрушення у процесі розвитку партнерства між державним і приватним 

секторами та вдосконалення комунікаційної політики кожні два-три роки. 
 

Шість доповідей у кожній з країн були поширені серед органів  центральних органів влади та інших 

зацікавленим сторін. Проекти згаданих доповідей і основні висновки регіональної доповіді були 
представлені у Брюсселі у вересні 2012 року на семінарі експертів з культурної політики Східного 

партнерства (Platform 4) і на Першій регіональній конференції програми Східного Партнерства 
культури, що відбулася у Тбілісі, Грузія у жовтні 2012 року. Національні органи влади були 

запрошені прокоментувати звіти або сприяти їх доопрацюванню шляхом надання додаткової 
інформації. Окремі звіти був оновлені на основі інформації, наданої центральними органами влади 

протягом вересня - листопада 2012 року. 

 
Шість звітів і Регіональна доповідь в електронному вигляді були оприлюнені на веб-сайті Програми 

(www.euroeastculture.eu). Базові  Звіти представлені англійською мовою та національними мовами, 
Регіональний дослідницький звіт оприлюднено англійською і російською мовами. Публікація 

згаданих матеріалів супроводжена коментарями і зауваженнями, наданими RMCBU центральними 

органами влади країн. Усім зацікавленим сторонам пропонується використовувати веб-сайті 
Програми як платформу для діалогу і залишаючи свої відгуки і коментарі до Звітів. 

 
Попередньо було відзначено, що традиційна класифікація культурного сектора, наприклад, за суб-

секторами, не найбільшою мірою відповідала підходам, запровадженим у рамках Програми Східного 
Партнерства, яка сфокусована на результаті,  результивності практичних потребах сектору. Таким 

http://www.euroeastculture.eu/
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чином практичним підсумком Програми має стати позитивний внесок у такі царини, як 

демократизація, модернізація і реформи системи культурного менеджменту у країнах Східного 

партнерства. При цьому не йдеться про пряме заохочення окремих культурно-мистецьких явищ. 
Відтак, увага дослідників було сконцентрована свою на таких п'яти аспектах: 

 

 контекст/клімат для розвитку культури у кожній з країн; 

 творчість і виробництво;  

 забезпечення, передача та поширення культури; 

 питання, пов'язані з доступом до культури; 

 участь у культурному житті. 

 
При цьому враховані наступні питання: демократизація та модернізація; якою мірою 

забезпечено/не забезпечено сприятливий клімат для розвитку культури і культурного виробництва; 
ступінь «відкритості» у системі культури; відносна здатність країни використовувати сучасні 

досягненнями суспільства, які впливають на культуру, у т.ч. оцифровування, мережа Інтернет та 

зміни способу «споживання» культури; питання того яким чином виробники і споживачі культури 
взаємодіють один з одним у цій системі і що саме необхідне для розвитку, зміцнення інституційного 

потенціалу та підготовки у світлі цих елементів. 
 

Більш докладну інформацію про контекст регіональної політики Європейської Комісії та поточні 
тенденції у країнах-учасницях, які стосуються Програми Східного партнерства «Культура», а також 

дані про аналітичні критерії, використані у дослідженнях, джерела визначення європейських і 

міжнародних стандартів політики у галузі культури, а також інформацію про методологію 
визначення основних елементів і робочих процедур дослідження, можна знайти у Звіті за 

результатами регіонального дослідження. 
 

Дослідження розпочалися з шести дослідницьких візитів фахівців Бюро регіонального моніторингу 

та інституційного розвитку до країн-учасниць Східного партнерства у листопаді – грудні 2011 року. 
Результати цих візитів до України представлені у Розділі 4 цієї доповіді. Слід зазначити, що у Розділі 

3 «Огляд дослідження» представлено огляд стану галузі культури на національному рівні та у 
ширшому контексті регіону СхП шляхом порівняння з міжнародними стандартами та критеріями, 

аналітичні висновки RMCBU, а саме «Основні результати дослідницької поїздки до країни» (розділ 
4) і, особливо, «Оцінка культурної політики та пріоритетних потреб галузі культури національними 
зацікавленими сторонами методом SWOT» (Додаток 1), відображають точку зору широкого кола 

національних зацікавлених сторін Програми.  
 

 
Розділ 3 «Огляд дослідження» за результатами національних звітів мав на меті представити 

висновки на підставі фактичних даних та опублікованих джерел. Пошук відповідей на питання 

цього дослідження не завжди був вдалим. Тим не менше, ми вирішили зберегти відповідні розділи 
доповіді без змін для збереження узгодженості запропонованих інструментів оцінки. За відсутності 

певних даних чи фактів у звіті вказано: «Даних/інформації немає». Іноді доводилося вказувати 
розрахункові дані. Кількість цих випадків була мінімальною. У деяких інших випадках, коли пошук 

інформації вимагав набагато більше часу, ніж передбачали строки виконання проекту, у звіті 

довелося вказати: «Даних/інформації не зібрано». Отже, повніша оцінка галузі культури 
залежатиме від кращого доступу до відповідної інформації у майбутньому.  

 
 

Це дослідження проведене під керівництвом пана Лучано Глоора, керівника RMCBU та пані Тетяни 
Білецької, експерта RMCBU з питань розвитку інституційного потенціалу. Пані Білецька також 

відповідала за всі етапи практичної реалізації досліджень і діагностики, включаючи збір та аналіз 

результатів дослідницьких поїздок до країн-партнерів та остаточну консолідацію і редагування семи 
звітів. 

 
Пан Террі Санделл, експерт RMCBU, забезпечував методологічне керівництво цих досліджень, 

включаючи розробку системи аналізу стану галузей культури у країнах-учасницях, аналітичні 

категорії та індикатори цього аналізу, структуризацію аналітичних досліджень на основі 
національних звітів, інструктаж інших експертів, а також впорядковував та редагував Розділи 1-3 

національних звітів. 
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Пан Микола Скиба, експерт RMCBU, відповідав за підготовку аналітичного дослідження, 

представленого у Розділі 3, а саме, збір описових і статистичних даних та проведення 
порівняльного аналізу критеріїв і стандартів. 

 
Додаткову інформацію про цей звіт, його методологію і проведену роботу можна отримати у 

експертів:  

пані Тетяна Білецька, експерт RMCBU з питань розвитку інституційного потенціалу:  
tetiana.biletska@euroeastculture.eu;  

пан Лучано Глоор, керівник RMCBU: luciano.gloor@euroeastculture.eu  

 
 
 

 
  

mailto:tetiana.biletska@euroeastculture.eu
mailto:luciano.gloor@euroeastculture.eu
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1. Передумови культурної ситуації в країнах Східного партнерства 
 

 
В окремому Звіті за результатами регіонального дослідження, що додається до цього національного 

звіту, окремі країни представлені у відповідному контексті, та проаналізовані ширші тенденції і 
загальні проблеми у регіоні Східного партнерства. Він звіт дозволяє визначити завдання 

проведеного в Україні дослідження та відповідний підхід.   

 
З моменту здобуття незалежності шість країн Східного партнерства зіткнулися з величезними 

труднощами та проблемами. Як і в багатьох європейських країнах, політичні реалії часто не 
забезпечують пріоритетне фінансування галузі культури, хоча її вважають важливим аспектом 

життя. Для України та інших країн це дуже часто означає відчайдушну, реактивну, нетривалу 

боротьбу за виживання в галузі культури, а не багатообіцяючі перспективні плани. Чіпляючись за 
минуле, зберігаючи те, що можна зберегти, намагаючись змусити системи та процеси працювати, 

адже більш нікому це зробити (і знати) і просто сподіваючись, що одного разу все зміниться на 
краще – природній спосіб дій. Йдеться не про те, що «краще – ворог хорошого», а про те, що 

«гірше – принаймні краще за найгірше». Статус-кво був менш небезпечним, ніж невідомість. 
 

Культура та її розвиток не існують в умовах вакууму, а середовище в усіх країнах Східного 

партнерства, не говорячи про економічні та фінансові труднощі, які розглядалися вище, загалом не 
сприяло позитивному розвитку та зрушенням. Успадковані політичні проблемі і труднощі, які 

безпосередньо впливали на культуру, наприклад, спадщина радянської лінгвістичної, 
демографічної, територіальної та етнічної політики, створила величезні перешкоди і бар’єри на 

шляху мирного сталого розвитку галузі культури. Доцільно зазначити, що Україна, на відміну від 

більшості пострадянських країн, здобула незалежність без кровопролить та війн, незважаючи на її 
різноманітність. Розмаїття цілком може стати поштовхом до культурного розквіту, проте, на жаль, 

за певних обставин може призвести до політичних труднощів. Конфлікт, напруженість, відсутність 
довіри, історична несправедливість сповільнювали і значно ускладнювали позитивні зрушення у 

цих країнах.  

 
Окрім цього, усі країни зіткнулися з багатьма іншими проблеми, включаючи інституційну 

інфраструктуру, корупцію, яка отруює суспільство та його цінності, нестабільність, а іноді навіть 
втрату впевненості у завтрашньому дні. На цьому тлі робота Міністра культури чи Голови 

парламентського комітету з питань культури і спадщини або радника Президента з питань 
культури, напевно, приносила такі самі розчарування, які боротьба митця, куратора музею чи 

бібліотекаря.  

 
Однак останнім часом, коли почали опікуватися питаннями культури, культурної політики і 

розвитку, у регіоні почали з’являтися деякі позитивні зрушення, хоча досягнуті результати не 
настільки масштабні, не настільки швидкі і далекі від бажаного результату.  

 

Зокрема, в останнє десятиліття можна спостерігати, наприклад, що країни починають 
застосовувати міжнародні визнані стандарти, які відповідають їх новій державності, а молодь цих 

країн починає визнавати переваги модернізації, нові перспективні можливості, які пропонують 
сучасні революційні засоби комунікації та цифрові технології, інтернаціоналізм і глобалізацію, 

знайомиться з можливостями множинної ідентичності та особистої самореалізації, а також 
усвідомлює роль і внесок культури і творчості (в сучасному визначенні цього поняття) у соціальні, 

економічні і гуманітарні програми та у національний, регіональний та індивідуальний розвиток.  

 
Шлях України до модернізації, нові стандарти та міжнародна діяльність включали ратифікацію 

Європейської конвенції в галузі культури у 1994 році, членство у Раді Європи з 1995 року, 
ратифікацію Хартії про регіональні мови та мови меншин у 1995 році, ратифікацію Рамкової 

конвенції Ради Європи Про захист національних меншин у 1998 році, ратифікацію Конвенції 

ЮНЕСКО Про захист нематеріальної культурної спадщини у 2008 році, ратифікацію Конвенції 
ЮНЕСКОПро захист та сприяння розмаїттю форм культурного самовираження у 2010 році, а також 

участь у міжнародних, європейських та регіональних програмах, наприклад, у Програмі STAGE Ради 
Європи та у програмі «Київська ініціатива».  
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Участь у Програмі Східного партнерства «Культура» є останнім етапом, який однаково важливий і 

однаково потенційно корисний і для Європейського Союзу та країн ЄС, і для України та інших країн 

Східного партнерства, як разом, так і окремо. Ця участь особливо своєчасна, адже, коли йдеться 
про галузь культури, Україна та інші країни-партнери у регіоні починають бачити світло у кінці 

тунелю та деякі позитивні зрушення, незважаючи на величезні труднощі, які все ще існують у 
галузі культури та у ширшому політично-економічному середовищі, в якому відбувається 

функціонування, розвиток, виживання і розквіт культури.  

 
Прикладами деяких позитивних зрушень в Україні є консолідація та зміцнення ролі української 

ідентичності та культури, в якій визнаються регіональні відмінності та зберігаються національні цілі. 
Популяризація української мови і, зокрема, українських оповідей та канонів з моменту 

проголошення незалежності виявилася успішною і водночас збалансованою політичним 
прагматизмом, особливо у певних частинах сходу країни та у Криму. Розвиток інфраструктури 

публікацій та друку книг українською мовою з центром у Львові зараз демонструє ознаки 

консолідації колишньої політики підтримки національної мови, а дебати довкола політики культури 
виходять за межі «мовної війни», яка часто викликає ширші дискусії. Ці зрушення, хоча і 

притаманні лише Україні, заслуговують ширшого інтересу, можливо, з огляду на ширше 
застосування у регіоні. Сподіваємося, що це дослідження та масштабна діяльність Програми 

Східного партнерства «Культура» зможе представити і досвід та «зрушення» України, і інших п’яти 

країн у спосіб, який сприятиме і регіональній, і більш широкій європейській культурній діяльності 
загалом, на рівні кількох країн, на двосторонньому рівні, а також на рівні окремих ініціатив.   

 
Здобутки, пов’язані з сучасним образотворчим мистецтвом, є іншим позитивним прикладом. 

Важливий внесок зробив Центр сучасного мистецтва, який фінансується Фондом Сороса, проте з 
точки зору впровадження у країні міжнародних стандартів та формування стабільної нової та 

молодої аудиторії слід особливо відзначити приватний мистецький осередок – PinchukArtCentre у 

Києві і нещодавній амбіційний проект «Мистецький арсенал». Останній представляє собою 
колишній імперський арсенал у м. Києві – величезну цікаву промислову будівлю, перетворену на 

великий культурний центр столиці, в якому у 2012 році проведена міжнародна бієнале сучасного 
мистецтва.   

 

Ці інновації у поєднанні з місцевими предметами гордості цього регіону та поява добре керованих 
фондів, які фінансуються українськими олігархами, забезпечує здорові стимули для культурного 

розвитку. Два основних фонди – Фонд Віктора Пінчука та Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» 
– творчо працюють у сфері культури і дійсно мають певний вплив.  

 

Це фактично дозволяє зосередити увагу на цілях цього наукового дослідження та відповідного 
підходу. Пророщування паростків, культивація, сіяння ідей і раціональних зерен – не просто 

метафори з садівництва, коли йдеться про культуру та культурний розвиток. Фактично, 
термінологію у галузі культури і садівництва можна застосовувати однаково в обох сферах: 

«культура» та «культури», (біо-/культурне) розмаїття, «клімат», органічне зростання, «плідний 
ґрунт», «взаємне збагачення» і навіть «формування». У цьому дослідженні метафори з садівництва 

характеризують середовище, в якому культура розвивається і зростає у країнах та у регіоні 

загалом. Дослідження намагається визначити загальний поточний рівень чинників, які можуть 
заважати культурному розвитку і не завжди пов’язані лише з питаннями фінансування, яке завжди 

носить проблематичний характер.  
 

Завжди можна досягти значних зрушень, які не стільки залежать від бюджету, скільки від знань, 

лідерства, вдосконалення системи, експериментування чи застосування свіжих підходів. Гарним 
прикладом є певні аспекти модернізації у таких напрямах, як музеї чи бібліотеки. Клієнт-орієнтовані 

послуги та увага до споживача можуть дійсно змінити ставлення персоналу, так само як і бюджет.  
 

Нажаль, ні країн СхП, ні держави-члени ЄС, особливо в період економічних і фінансових потрясінь, 
не можуть гарантувати збільшенння  бюджетів на культуру, чи надання підтримки кожному митцю і 

культурній ініціативі. Також не доводиться очікувати, що органи влади завжди бездоганно 

розуміють потреби творчих людей та культурну очікування суспільства. Однак від усіх країн, які 
цінують європейську ідентичність, можна очікувати прагнення до наукових досліджень. Вони, як і 

добрий селянин ХІХ сторіччя – з Франції, Німеччини чи України – знають, як виростити «паростки». 
Коли йдеться про культуру та її розвиток, вони знають, як врахувати клімат, як діяти за різних 
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погодних умов, як плекати паростки і як уникнути зайвих втручань, як впоратися з «бур’янами», 

якщо вони дійсно загрожуватимуть загалом здоровим паросткам. Можна дійсно розраховувати, що 

ці країни метафорично «зрошуватимуть» сад, вміло користуватимуться сезоном дощів, адже 
подбали про часи посухи. Також слід зазначити, що вони повинні приділяти увагу питанню доступу 

незалежного та комерційного секторів до культури, які допоможуть кожному увійти до «саду» та 
насолоджуватися його красою. Увага, яка більше політиці в державах-членах ЄС приділяється ролі 

та взаємовідносини органів державної влади з представниками незалежного / громадянського 

суспільства і комерційного сектора є особливо важливими в цьому відношенні. 
 

Якою б не була країна: бідною чи багатою, великою чи малою, органи влади мають «вирощувати» 
та «плекати» культуру. Користуючись цими критеріями, необхідно створити «ігрове поле», де 

справжні досягнення та порівняння будуть можливі на рівні Європи і не залежатимуть виключно від 
ВВП чи бюджетних асигнувань на культуру. 

 

Ключ до культурного розвитку полягає у клімату і умовах, в яких відбуваються мистецькі та інші 
форми творчості. Якщо з’являються перешкоди - бюрократичні, юридичні, фінансові чи особистісні 

- загальний клімат або контекст держави в основному стає ворожими для сфери культури, і вона 
майже напевно в таких умовах не процвітатиме. Які б не були переваги старої радянської системи 

культури, яка гарантувала матеріальне забезпечення різноманітним інституція,  залишається факт, 

що культура була також інструментом контролю. Попри те, що багато негативних аспектів системи 
тотального контролю  ліквідовано залишається деякий інституційний атавізм в цьому контексті. 

Хоча результати унезалежнення багатьох культурних інституцій від держави дають свої позитивні 
плоди. Традиційна практика роботи органів влади взяла гору. На рівні державного сектора цю ідею 

можна дуже точно висловити англійською мовою, замінивши традиційне словосполучення Ministries 
of Culture (міністерства культури) на Ministries for Culture (міністерства для культури).  

 

Це наукове дослідження та пов’язана з ним робота має на меті визначити потреби, у т.ч. потреби, 
які можуть бути особливо важливі для розвитку Програми східного партнерства у галузі культури та 

роботи Бюро регіонального моніторингу та інституційного розвитку.  
 

Певні напрями та потреби, виявлені при підготовці цього дослідження, включають: 

 
(i) Визначення, хто саме зможе забезпечити позитивні зрушення і як краще підтримувати 

цих осіб, групи та організації.  
 

(ii) Визначення необхідного типу лідерства на усіх рівнях у галузі культури.  

 
(iii) Визначення основних елементів, необхідних для культурної політики та стратегій 

розвитку культури, які забезпечать модернізацію і дозволять культурі, культурній 
політиці та культурній діяльності динамічно впливати на людський розвиток, відповідну 

соціально-економічну політику та програми.  
 

(iv) Сприяння доступу до культури, подолання відмінностей у доступі до культури між 

містом і селом, а також пристосування культури до сучасних цінностей та прагнень, 
особливо, молоді.  

 
(v) Збалансований підхід, який дозволяє зберегти  здобутки минулого та підтримки 

творчість, спрямовану у майбутнє.  

 
(vi) Визначення потенціалу і революційного впливу комунікацій та нових технологій на 

умови доступу до культури, сприйняття культурних цінностей, культурну ідентичність і 
творче самовираження особистості. 

 
(vii) Врахування та максимальне збільшення синергії між зацікавленими сторонами на 

державному, регіональному, муніципальному, місцевому, комерційному, незалежному 

рівні/рівні НУО, а також на рівні практики і політики для ефективного використання усіх 
наявних ресурсів, пов’язаних з культурою.  
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(viii) Обмін позитивним досвідом та знаннями у різноманітному та суперечливому світі, в 

якому революційно змінився інструментарій, проте ментальні обмеження та страхи 

змінюються не настільки швидко. 
 

Частина дослідження була присвячена порівнянню досвіду різних країн. Порівняльний аналіз 
проводили у позитивний та нейтральний спосіб, щоб уникнути «конкурсу краси». Це наукове 

дослідження має на меті проаналізувати галузь та «стан здоров’я» шести країн з точки зору їх 

підходу до культури, культурної політики та культурного розвитку, можливих потреб у майбутньому 
і об’єктивно, і суб’єктивно. Сподіваємося, що результати цього дослідження забезпечать значиме та 

цінне співробітництво, яке можна розвивати між ЄС, країнами ЄС та країнами-учасницями Програми 
Східного партнерства.  
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2. Деякі основні характеристики сфери культури та її розвитку в Україні 
 

 
В усіх країнах Східного партнерства у період після здобуття незалежності і значною мірою до 

теперішнього часу, "виживання" стало основною метою державної політики у галузі культури. При 
цьому особливу увагу приділяли спадщині, яку зазвичай розглядають як елемент зміцнення 

потенціалу нації і політики національної ідентичності та збереження інфраструктури національних 

установ, успадкованих від радянського періоду. Звичайно, це супроводжувалося великими 
перетвореннями у суспільстві, включаючи звільнення від ідеологічної цензури, появу свободи слова 

і творчості та формування нормативно-правової бази сфери культури за європейськими моделями. 
 

Проблема полягала у тому, що ці зміни не супроводжувалися практичними реформами, а 

«збереження» часто означало «скам'яніння». Система культурної політики, планування, управління 
та фінансування просто не була придатною для виконання цілей у нових умовах, в яких опинилися 

Україна та інші країни. Навіть позитивні дії часто були не в змозі забезпечити дійсно реальний 
вплив, тому що вони тільки змінювали стан речей на поверхні, а не вирішували реальні проблеми. 

Яскравим прикладом цього є законодавство у сфері культури. Часто самі закони були добре 
підготовлені, проте, на жаль, їх ухвалювали без консультування,і вони не знайшли практичного 

застосування через не функціональні системи. Якщо і спостерігали певні зрушення у напрямку 

реформування, вони були або половинчастими, або не завершеними «напівреформами».  
 

У випадку України проблема «напівреформ» виявилося особливо невдалою, оскільки можливості 
змін та структурної модернізації дійсно були, проте ними ніхто не скористався. Політично період 

«Помаранчевої революції» 2004-2005 рр. був саме такою можливістю, яка принесла великі, проте 

переважно нереалізовані сподівання її прихильників та усвідомлення необхідності змін навіть серед 
її опонентів. Зрештою слабке керівництво, суперечливі політичні амбіції та загальна корумпованість 

політичної системи загальмували радикальні зміни, необхідні у країні. Звичайно, були і досягнення, 
проте нездатність реалізувати реальні реформи і модернізацію призвела до стагнації, оптимізм 

2004-2005 рр. змінився розчаруванням, і подекуди – цинізмом. Така стагнація і руйнування не 

забезпечили необхідне середовище для реформування галузі культури та  модернізації культурної 
політики. 

 
Однак було б невірно думати, що проблеми і дискусії довкола культури і культурної політики взагалі 

не порушувалися і не ставилися  на політичний порядок денний. Проблема полягала у тому, що 
питання і дискусії часто домінували у формі протилежних точок зору про статус української мови. 

Хоча недоцільно проводити узагальнення, широко говорячи, на заході України мова має міцні 

позиції і розглядається як невід'ємна частина українського буття, а на сході та півдні мешкає велика 
кількість населення, які не володіють українською мовою, використовуючи замість неї російську 

мову або «суржик»1, який є ламаною мовою на основі української та російської мов. На заході 
України населення насправді щиро відчуває і вважає священним особливий статус української мови 

як національної та державної мови та уособлення «українізму», часто розглядаючи його в контексті 

колоніального придушення і постійної загрози «русифікації». У деяких районах на сході і півдні 
деякі українці вважають, що мовне питання загрожує «позбавленню громадянських прав» і на 

культурному, і на освітньому рівні, в той час як значна російська меншина так само часто не 
зацікавлена у популяризації української мови. З прагматичної точки зору українська мова 

відновилася, проте залишається культурно суперечливим питанням, особливо у зв’язку  
регіональним самоусвідомленням. Широке використання української мови у системі освіти, як мови 

навчання через покоління усуне деякі з сучасних сильних почуттів, які призводять до розколу.  

 
Одним з прикладів того, як мовне питання на практиці впливає навіть на технічні питання, 

спостерігається в галузі кіно та радіомовлення. Законодавство про дублювання та субтитрування 
фільмів українською мовою та питання про квоти мовлення було дуже складним і стало об’єктом 

запеклих дебатів.  

 
Хоча питання української мови, як правило, домінує у культурних дебатах у країні, саму культуру 

розглядали як центральний елемент процесу формування нації, який триває два десятиліття після 
здобуття незалежності. Саме у цьому контексті до теперішнього часу часто спостерігається прямий 

                                        
1 У первинному значенні слова «суржик» - це суміш пшеничниці і жита 
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президентський інтерес і участь у культурі, включаючи особистої ініціативи Президента. Часом таке 

втручання було позитивним, не в останню чергу завдяки підкресленню важливості культури і 

мистецтва, особливо в економічно важкі часи, проте це також призводило до рішень, які або не 
були продумані або були забуті зі зміною напрямків політичних вітрів. Це також призвело до 

плутанини про місце формування культурної політики – на рівні Адміністрації Президента, 
Міністерства культури чи на рівні спеціалізованого комітету Верховної Ради (парламенту)? Один 

«грандіозний проект» – перетворення старого Арсеналу у величезний культурний комплекс у Києві 

– спочатку був ініціативою одного президента і відроджений нинішньою адміністрацією. Той факт, 
що він відроджується зараз за нинішньої адміністрації, показує, що мистецтво та культура в Україні 

може стати чимось спільним і не завжди бути предметом суперечок.  
 

Розмір та різноманітність України означає важливість того, що відбувається на місцевому і 
регіональному рівні, оскільки центр (Київ) та Міністерство культури зокрема мають обмежені 

можливості «керувати» тим, що відбувається в усій країні. Стара радянська звичка чекати змін 

зверху згори дедалі втрачає свої позиції. Все частіше місцеве керівництво та соціальне 
підприємництво стає важливим фактором у розвитку культури і політики. У різних регіонах країни 

подібні зрушення можна спостерігати у таких містах, як Львів і Донецьк. Визнання майбутнього 
туристичного потенціалу України також сприяє деякими місцевим ініціативам, і є деякі приклади, 

коли місцеву культурну політику розглядають елементом ширшої політики соціально-економічного 

розвитку. Україна має значний потенціал розвитку регіональної та місцевої культурної політики.  
 

Одна з проблемних місць культурної політики України –  притаманне й іншими країнами Східного 
партнерства – це неефективне використання потенціалу приватного сектору, у т.ч. того, що у 

більшості західних країн означене як творчі або культурні індустрії». Цей сектор загалом не 
визнається державними органами, які здійснюють планування. Діяльність у приватному секторі 

культури зазвичай називають «шоу-бізнесом», а до приватних культурних ініціатив часто і досі 

ставляться з підозрою. Недостатній розвиток приватного сектора у культурній екології України та 
занадто низька підтримка творчих індустрій є основним слабким місцем країни.  

 
На практиці приватні та недержавні ініціативи часто можуть мати більший вплив, ніж офіційні 

державні програми, а творче партнерство між приватним і недержавним секторами та державою на 

основі прозорої та орієнтованої на результат домовленості та діяльності, безумовно, – саме те, що 
дедалі більше потрібне у майбутньому. Дуже успішні приклади поточних приватних ініціатив вже є 

в Україні, особливо у формі діяльності фондів.  
 

Слід, однак, зауважити що участь олігархів в культурі часто сприймається окремим українськими 

фахівцями у галузі культури в кращому випадку скептично. а часто - цинічно й вороже. Існує, крім 
того, страх у декого з них, що потужна присутність найбільших олігархів може надати державній 

владі привід для відмови від своїх зобов'язань, щодо підтримки культурного сектора. У кінцевому 
рахунку, це відкрите питання. І відповідь на нього залежатиме від того, чи українські фонди будуть 

орієнтуватися на своїх зрілих американські колеги, як-от фонди Карнегі, Форда, Рокфеллера, або ж 
вони будуть обмеженими у своєму внеску у розвиток культури та інфраструктури країни. 

 

Дві найбільші благодійні організації, фундовані олігархами – Фонд Віктора Пінчука та Фонд Ріната 
Ахметова забезпечують великий вплив на культурне життя і культурну практику. Постійний внесок 

мистецького центру PinchukArtCentre у формування сучасної культури візуального мистецтва в 
Україні проявляється не лише створенні виставкових площ, що відповідають найвищим 

міжнародним стандартам, але і у високоякісному кураторстві та, найголовніше, - у створенні 

захоплюючого середовища, в якому формується і швидко зростає молода аудиторія сучасного 
мистецтва. Встановлення стандартів, яких дотримуватимуться інші, та формування нової аудиторії – 

це те, що не вдалося досягти ані державній культурній політиці, ані державним інституціям.  
 

Фонд «Розвиток України» Рината Ахметова – інший позитивний приклад. Цей фонд не лише брав 
участь у важливих ініціативах, пов’язаних з культурною спадщиною, але й останнім часом інвестує 

у сучасну культурну практику за допомогою багатообіцяючої програми, яка підтримує інновації – 

напрям, де державна підтримка традиційно є слабкою або взагалі відсутня.  
 

Як часто буває в інших країнах Східного партнерства, незалежний сектор та НУО страждають від 
вроджених слабостей і далеко не процвітають, хоча більшість людей усвідомлюють доцільність 
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розвитку цього сектора. Відсутність стабільного довгострокового фінансування, дискредитація 

сектору НУО іноді безпринципними «гранітоїдами» (організаціями, зацікавленими в отриманні 

грантів, а не у реалізації важливих проектів) та відсутність взаємно сприятливого середовища, в 
якому інтереси і діяльність державних, приватних, незалежних секторів та НУО могли б процвітати 

– це ті фактори, які не дозволяють незалежному сектору та НУО реалізувати свій потенціал чи 
зміцнити свої позиції та відігравати необхідну роль у плюралістичному культурному середовищі.  

 

Розмір і різноманітність України є сильною стороною з точки зору її культурного потенціалу. 
Об'єктивно в Україні існують або потенційно існують необхідні складові, проте, як правило, не 

вдається їх правильно поєднати. Культура не існує у вакуумному середовищі, і можна 
стверджувати, що ця проблема, на жаль, значною мірою пов'язана з кровозмісною політичною 

системою України та політичним класом, який характеризується власним інтересом, «кумівством» 
та відсутністю власної точки зору. Складна, часто корумпована та часто безнадійна змагальна 

внутрішня політика, цілковито марна у період, коли в країні має початися розквіт після важкого 

десятиліття перших років незалежності. нерідко призводить до спрощених й суб'єктивних позицій 
стосовно того, що відбувається у політичному плані. Хоча Україна останнім часом нібито перейшла 

від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської системи і, здавалося б, 
забезпечила вільні вибори, і іноді ще спостерігають прояви авторитаризму та проблеми демократії 

зокрема йдеться про серйозні суперечки з приводу легітимності парламентських виборів 2012 

року,. Пересічні українці загалом прагнуть до кращого, і країна, безумовно, має відігравати певну 
роль на міжнародній та європейській арені, яка б краще відображала її позиції як найбільшої країни 

Європи. 
 

У цьому контексті, а також у певному контексті культури та культурного розвитку, цікаво 
ознайомитися з результатами нової ініціативи культурної політики, реалізованої у 2012 році 

Національним інститутом стратегічних досліджень – головним органом Адміністрації Президента, що 

визначає політику. У його структурі був створений Відділ культурної політики, який розглядає 
культурну політику у контексті більш широкої соціальній політики на фоні нового стратегічного 

підходу до регіональної політики. Не ігнорують й уроки минулого, в тому числі невдачі у здійсненні 
попередніх рекомендацій. Сподіваємося, що процес консультацій, що триває зараз і справляє 

враження широкого, відкритого та щирого процесу, також допоможе досягти результату, який 

відповідатиме усім різноманітним потребам країни у своєму культурному розвитку упродовж 
найближчих декількох років. 
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3. Огляд дослідження 
 
 
3.1. Середовище / клімат 

3.1.1.  Питання законодавства, оподаткування, реєстрації та працевлаштування в 

аспекті впливу на культуру. Підтримка розвитку культури і творчості в контексті 
вказаних питань 

 
Українське законодавство містить значну кількість норм і положень загального і спеціального 

характеру, пов'язаних із культурою і культурним розвитком. Зокрема, Конституція України 

проголошує, що: 
 

• Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і 
культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх 

корінних народів і національних меншин України (Стаття 11);  

• Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які 
проживають за межами держави (Стаття 12); 

• Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, 
захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, 

що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності (Стаття 54); 
• Культурна спадщина охороняється законом (Розділ 4, Стаття 54); 

• Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять 

культурну цінність. (Розділ 5, Стаття 54); 
• Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати 

завдані ним збитки (Стаття 66). 
 

Новим Законом «Про культуру», що підписаний Президентом України 6 січня 2011 р., визначено, 

що Держава у пріоритетному порядку створює умови для: 
 

• розвитку культури української нації, корінних народів та національних меншин України; 
• збереження, відтворення та охорони історичного середовища; 

• естетичного виховання громадян, передусім, дітей та юнацтва, та розширення культурної 

інфраструктури села (див. також розділ 2.1 нижче). 

 
a. Безпосередній вплив національного законодавства (зокрема, у сприйнятті діячів культури) на 

культурний розвиток або стан галузі культури, а також ступінь серйозності цього питання 

 
Окремі експерти вважають, що на практиці, законодавство не забезпечує належних умов для 

розквіту культури або реальної підтримки її розвитку з огляду на недостатню реалізацію норм, що 

гарантуються законодавством у галузі культури; відчутною є проблема, пов'язана із розбіжностями 
й суперечностями у законодавчих актах. 

 
Приклади ситуацій, у яких законодавство радше заважає, аніж допомагає, включають 

патерналістські практики, що стримують процеси розвитку, управління й урізноманітнення 

культурних галузей. У новому Законі «Про культуру» так само бракує положень про покращення 
співпраці між НУО та державними структурами. Є також системні питання, що стосуються нового 

закону: наприклад, формулювання, пов'язані з керівними кадрами культури, повноважень 
державних службовців, і, хоча йдеться про «права», на практиці ці права не використовуються. 

 
Один з провідних фахівців у сфері культурних досліджень зазначає: «У ході внесення змін до 

проекту Закону «Про культуру» в парламентських комітетах, підсумковий текст законопроекту 

втратив важливі елементи, які мали практичне застосування, в той час як декларативні умови 
залишилися». 

 
У питаннях загального законодавства, виглядає так, що найбільший вплив на стан культурної галузі 

має Податковий кодекс, остання редакція якого була затверджена Парламентом у грудні 2011 року 

з урахуванням змін, внесених у 2011 році. Новий Кодекс містить низку проблемних моментів, 
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зокрема: питання пов'язані з граничним обсягом анонімних благодійних пожертвувань, які можуть 

бути здійснені без введення формальних обмежень і звільнення від сплати ПДВ на благодійні 

внески. Фактично, Податковий кодекс не заохочує благодійну діяльність і навіть гальмує її 
(наприклад, шляхом віднесення коштів спрямованих підприємствами  на благодійну допомогу для 

установ культури як до прибутку підприємств, який відповідно обкладається податком). 
 

Міністерство культури України (Мінкультури) не має значного впливу на процес ухвалення рішень з 

питань стратегічного соціально-економічного розвитку країни. Ці питання вирішуються постановами 
Кабінету Міністрів України, хоча сторони, яких це стосується, мають брати участь у дорадчому 

процесі. Тим не менш, проекти постанов органів, відповідальних за фінансову та митну політику, 
які опосередковано впливають на діяльність культурних установ, як правило, ухвалюються без 

погодження з Міністерством культури. Аналогічним чином нормативно-правові акти, розроблені 
Міністерством культури, часто блокуються Міністерством фінансів України. 

 
b. Чи поширюється вплив національного законодавство на культурний простір загалом, чи лише 

на окремі сектори культури і творчості? 

 
За словами опитаних представників  культурної сфери, чинне законодавство не допомагає при 

вирішенні питань, важливих для культурних ініціатив малого та середнього масштабу, зокрема тих, 
що пов'язані з НУО та комерційним сектором, оскільки законодавство зосереджено на організаціях 

державної і комунальної форми власності, їх повноваженнях та ресурсах.  

 
c. Приклади більш-менш ефективних законодавчих актів у галузі культури. 

 
Офіційна позиція Мінкультури полягає у тому, що має бути згадана "ціла низка нормативно-

правових актів, які є дуже важливими і ефективними в культурній сфері". Зокрема, наводиться як 
приклад Постанова Кабінету Міністрів України 1997 р «Про мінімальні соціальні нормативи 

забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні». Положення цієї постанови сприяли 

тому щоб люди мають мінімальні стандарти доступу за місцем свого проживання, зокрема у 
місцевих громадах чисельністю менше 500 жителів. 

 
Можуть бути наведені й інші подібні приклади, проте панує думка, що в цілому обізнаність із 

положеннями законодавства є переважно низькою, що часто не сприяє ефективній його реалізації. 

В окремих випадках коли законодавчі норми «працюють», їх дія, разом з тим може мати небажані 
"побічних ефекти, як-от у випадку Закону «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей».  Реалізація згаданого закону часом скажімо, призводить до проблем, пов'язаних, із 
сучасним мистецтвом, де громіздкі бюрократичні процедури відправки творів мистецтва за кордон 

заважають процесам культурного обміну.  

 
d. В межах нового чи переглянутого законодавства про культуру планується вирішення 

виявлених проблем та їх опис. 

 

Після затвердження у 2011 році основного для культурної сфери Закону України «Про культуру», 
Міністерство культури підготувало два більш інших законопроекти, присвячених регулюванню 

окремих сфер. Перший, «Про регулювання гастрольних зборів», спрямований на максимізацію 
бюджетних надходжень від гастрольних турів, а другий, «Про національну культурну спадщину». 

Останній об’єднав у собі три чинних  закони: «Про охорону культурної спадщини» (2000 р.), «Про 

охорону археологічної спадщини» (2004 р.) і «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 
цінностей» (1999 р.). Проект закону «Про регулювання гастрольних зборів» був підданий різкій 

критиці експертами, оскільки його сприйняли як загрозу для українських театральних і музичних 
колективів. 

 

Народний депутат України В'ячеслав Кириленко представив нову версію Закону «Про національний 
культурний продукт», яким, серед іншого, визначено поняття «національного культурного 

продукту». Інформація щодо заперечень експертного співтовариства проти цього законопроекту 
представлена у Розділі 2.2 нижче. 

 

Після двох років підготовки, проект нової редакції закону «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації», який пройшовши перші парламентські слухання в 2011 році, довго залишався 
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джерелом гострих дебатів щодо його суті та пропонованих змін, нарешті був ухвалений Верховною 

Радою 05.07.2012.та  підписаний Президентом України у лютому 2013 р. 

 
Що стосується подальшого вдосконалення законодавства, у своєму недавньому інтерв'ю засобам 

масової інформації Міністр оголосив про продовження роботи над новою версією Закону «Про 
кінематографію». 
 
e. Гальмування культурного розвитку та стану культурної сфери з боку податкового 

законодавства та пов’язаних з ним питань (зокрема, у сприйнятті діячів культури) 

 
Представники культурної сфери в цілому досить позитивно сприймають існуючу сукупність 

правових норм, за винятком питань, пов'язаних із їх реалізацією та супутніми адміністративними 
процедурами. Як наслідок, навіть акти позитивного спрямування сприймаються як «неефективні і 

такі, що постійно порушуються». Для прикладу, значна кількість осіб в рамках конкретного 
обговорення охарактеризували свою професійну діяльність як недоцільну в тому податковому 

середовищі, яке на даний момент застосовується до виробництва культурного продукту. Один із 

респондентів навів суперечливі правові положення про театральну діяльність.. Представники 
театральної трупи з Харкова (яка зареєстрована як громадська організація) відзначили, що вони не 

мають права продавати квитки на свої вистави, і вимушено є платником податку на гастрольну 
діяльність в Україні, оскільки трупа не має власного приміщення для своїх виступів, їх спектаклі 

навіть у рідному місті тлумачаться як «гастрольна діяльність».  

 
Малі підприємства, що працюють у сфері культури висловили особливу потребу у «податкових 

канікулах», принаймні, на перший рік (а в ідеалі – протягом перших п'яти), аби сформувати 
власний обіговий капітал, зміцнити матеріальну-технічну базу, а також створити потенціал для 

нових можливостей. Серед корисних інструментів, які необхідні для розвитку малих підприємств, їх 
представники також вказали на необхідність дешевих і доступних кредитів. Оскільки інвестиції в 

культурну і творчу діяльність носять довгостроковий характер, це означає, що діяльність у галузі 

культури пов’язана з високим ризиком обструктивного податкового законодавства, лібералізація 
якого навряд чи планується.  

 
Як уже було зазначено вище, іноді існують розбіжності і протиріччя. Одним із резонансних 

прикладів є кінематографія. Хоча нові правила оподаткування дійсно пропонують національній 

кіноіндустрії деякі переваги, зокрема - п'ятирічні податкові канікули, подання заявки на таке право 
вимагає деяких спеціальних процедур, у тому числі обліку накопичених витрат у зв'язку з 

фінансуванням кіновиробництва в Україні. А впровадження спеціальних «зразків» облікових 
процедур залежить від нового Закону «Про кінематографічний збір», який перебуває у стадії 

розробки. Голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Тримбач відзначає, що 

механізм реалізації зазначених пільг буде неможливо реалізувати, зокрема через низку протиріч, 
закладених новою версією Податкового кодексу, затвердженого  2010 року.  

 
f. Процес реєстрації НУО або комерційної юридичної особи в галузі культури: тривалість, 

кількість етапів, витрати, складність 

 
НУО стикаються з перешкодами, починаючи з моменту реєстрації і це стосується як організацій які 
реєструються як місцеві, так і всеукраїнських структур. Як правило, процедура затвердження 

Статуту займає від трьох до чотирьох місяців, якщо НУО діє на місцевому рівні (місто/ містечко), і не 

менше шести місяців, якщо це всеукраїнська організація. Етапи, які слід пройти, включають в себе: 
підготовку Статуту, реєстрацію в органах юстиції на відповідному рівні, виготовлення офіційної 

печатки; реєстрацію в Державній податковій службі, а також відкриття банківського рахунку. 
зауваження представників управлінь  юстиції на місцях до викладу Статуту іноді носять 

другорядний і абсурдний характер, що тлумачиться як пряме схиляння до хабара, проте, 

пов'язувати ці упередження щодо НУО з політичними міркуваннями не доводиться. Щоб уникнути 
таких складнощів, деякі НУО платять посередникам або віддячують» відповідних посадових осіб. 

 
Дуже важливим моментом для НУО є дотримання статусу некомерційних організацій, норми якого 

встановлені Державною податковою службою. Недотримання згаданих положень накладає на НУО 

податковий тягар, аналогічний комерційним структурам. Щоб уникнути цього, НУО мають 
користуватися послугами професійних бухгалтерів, що практично неможливо для малих НУО. Крім 
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того, серйозної шкоди  репутації сектора НУО в цілому, і у відносинах з податковими органами 

зокрема, завдали т. зв. «грантоїди».  

3.1.2. Прозорість і корупція 

 
a. Країна в рейтингу Transparency International: поточний індекс та порівняння з показниками за 

останні два роки 

 
У рейтингу Transparency International за Індексом сприйняття корупції 

(http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results) Україна перебуває на 

134 місці з 2,4 балами без жодних тенденцій до покращення ситуації, що підсилюється 
розшаруванням у суспільстві. Звичайно, це не сприяє консолідації культурної політики, оскільки 

вона вимагає відкритого обговорення і визначення спільних культурних цілей. 
 

Схильність «вирішувати питання» в межах невеликих замкнутих груп має глибокі історичні та 

психологічні корені. Через це корупція в Україні не може бути подолана лише за допомогою 
адміністративного тиску. Умови для зростання довіри мають створюватися між різними соціальними 

і професійними групами. Ця ситуація, зокрема, є однією з причин відсутності в Україні 
національного або державного музею сучасного мистецтва. 

 
b. Інше надійне джерело, що ілюструє існування прямої корупції, відсутності прозорості у галузі 

культури та вплив загального рівня корупції на культуру 

 

Хоча Мінкультури і категорично заперечує відсутність прозорості в ухваленні рішень стосовно 

функціонування культурної сфери, в мистецьких колах панує думка,щодо  центральні та місцеві 
органи влади від прозорості, особливо, у питаннях національних бюджетних асигнувань на 

культуру. Відповідно до Положення про Міністерство культури (П. 15), Міністр як головний 
розпорядник коштів ухвалює рішення щодо розподілу бюджетних коштів, розпорядником яких є 

Міністерство культури України. Те ж саме стосується інших центральних органів. Навіть там, де є 

очевидний суспільний інтерес, - наприклад, у придбанні книг для системи публічних бібліотек, - 
відсутня звітність про витрачання бюджету. Наприклад, у грудні 2011 року Державний комітет з 

телебачення і радіомовлення відмовився вступити в громадську дискусію про перелік книг, обраних 
для Національної програми української книги. 

 

Разом з тим Мінкультури зауважує, що усі тендери, відбуваються відповідно до процедур, 
передбачених Законами України, Указами Президента України та іншими нормативно-правовими 

актами, які забезпечують прозорість і конкурентність усіх державних закупівель, зокрема шляхом 
оголошень про торги і публікації результатів про їх проведення. 

 
Питання прозорості рішень щодо розподілу ресурсів у сфері культури хвилює дедалі ширше коло 

громадськості. І навіть у випадках залучення експертної ради процедури є далекими від 

досконалості. Наприклад, у вересні 2011 року було проведено журналістське розслідування щодо 
Державної програми з виробництва та розповсюдження національних фільмів 

(http://tyzhden.ua//Publicution/3803) через проблему конфлікту інтересів, коли Комісія 
проголосувала за проект, в якому були безпосередньо зацікавлені деякі члени цієї Комісії. 

Звичайно, може бути, що і проект, і експерти Комісії характеризувалися найвищим професійним 

рівнем. Однак справа в тому, що хоча сам факт проведення такого конкурсу є обнадійливим як 
перший крок на шляху до прозорих принципів відбору на основі критеріїв, кінцевий результат не 

сприяє впевненості у прозорості процесу прийняття рішень. 
 

Таким чином, питання влади і політичні інтереси беруть гору над стратегічними розрахунками. 

Традиція  керування «згори» домінує над ідеями управління на основі демократичних принципів. 
Ситуація зі звільненням і призначенням  директорів провідних музеїв, таких як Національний Києво-

Печерський історико-культурний заповідник та Національний художній музей України виразно 
ілюструє цю проблему. В результаті протестів колективу Національного художнього музею України, 

тиску громадськості та завдяки принциповій позиції Музейної ради, керівництво Міністерства 

культури змушене було призначити керівником провідного мистецького музею людину, визнану у 
фахових колах. Однак механізм, який гарантував би прозорість та принципи конкурентності у 

процедурі призначення топ-менеджерів національних культурних установ досі не розроблений. 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results
http://tyzhden.ua/Publicution/3803
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НУО часто стикаються з корупцією вже на стадії реєстрації, а іноді й по відношенню до фінансової 

звітності та оподаткування. 
 

Державні установи культури іноді стикаються з корупцією в результаті проведення перевірок 
Державною фінансовою інспекцією. Закон України "Про здійснення державних закупівель" є досить 

складним, що практично унеможливлює завдання уникнення помилок, яке можна іноді «вирішити» 

шляхом хабара. 
 

Також трапляються випадки, особливо за умови великого бюджету на закупівлю обладнання або 
послуг (наприклад, для ремонтно-реставраційних робіт), коли відсутність прозорості змушує 

підрядника давати «відкат». Хоча ці проблеми не обов'язково стосуються виключно сфери 
культури. 

3.1.3. Надання та розповсюдження офіційної та загальнодоступної інформації 

 
a. Наявність на сайті Міністерства культури всіх чинних нормативно-правових актів у галузі 

культури або доступних посилань на них 

 
На офіційному сайті Міністерства культури законодавчі акти розміщені за такими розділами: "Діючі" 
(чинні нормативно-правові акти), "Проекти", "Законодавство у сфері культури", "Роз’яснення з 

питань оплати праці". Станом на січень 2012 року існував лише один Закон «Про культуру», 

вказаний у розділі «Чинні нормативно-правові акти». Розділ "Законодавство у сфері культури" 
містить деякі (але не всі) накази Міністерства, а також закони та інші відповідні урядові акти. Розділ 

"Роз’яснення з питань оплати праці" містить основну інформацію щодо штатного розпису, 
процедури встановлення розміру винагород та пільг і т.д. Розділ "Регуляторна політика" містить 

інформацію про план дій Мінкультури з розробки нових законодавчих норм. Розділ "Реєстрація та 

ліцензування" містить інформацію про державне посвідчення на право розповсюдження і 
демонстрування фільмів і зразок свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) 

культурних цінностей з території України. 
 

На сайті Мінкультури містяться посилання на інші веб-ресурси, в тому числі веб-портал Верховної 
Ради (Парламенту України) (www.zakon1.rada.gov.ua), а також основне джерело українського 

законодавства (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi). 

 
b. Ступінь корисності сайту Міністерства культури для потреб консультування і підтримки/ 

фінансування культурних організацій та/або фізичних осіб. 

 
Міністерство культури України розміщує на своєму веб-сайті запити на пропозиції, пов'язані з 
конкурсами/ тендерами, що їх організовує Міністерство, однак нових можливостей для діячів 

культури та мистецтв не пропонується. Інформація на веб-сайті Міністерства не є добре 

структурованою і зручною для користувача (див., наприклад 
http://195.78.68.75/mincult/uk/publish/article/190730). 

 
c. Наявність інформації на рівні сайту Міністерства про підтримку/ фінансування культурних 

організацій та/або фізичних осіб Міністерством культури впродовж минулого року або 
періоду. 

 
Сайт Мінкультури не вважається ідеальним з точки зору діячів культури. А вдосконалити його 
можливо за рахунок більшої конкретизації. Також можна розробити і розмістити заяви Міністерства 

про свою місію і так далі. Бажано проявити більше творчості в питаннях дизайну веб-сайту. 
 

Сайт Мінкультури в цілому не надає практичної інформації або рекомендацій, що стосуються, 
наприклад, отримання грантів або заповнення заявок на участь у міжнародних конкурсах. 

Структурна організація Мінкультури не має спеціальної посадової особи або підрозділу, 

відповідального за консультування осіб, зайнятих у сфері культури. Веб-сайт Мінкультури містить 
розділ «Конкурси та фестивалі», однак він пропонує простий перелік всіх відповідних мистецьких 

подій, що відбуваються в Україні, без практичної інформації або порад про те, як взяти у них 
участь.  

http://www.zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
http://195.78.68.75/mincult/uk/publish/article/190730
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d. Наявність докладної інформації на рівні сайту Міністерства культури про бюджет, 

асигнування та фактичні витрати Міністерства 

 
Станом на кінець січня 2012 року на сайті Мінкультури не відображалася докладна інформація про 
бюджет, асигнування або фактичні витрати Міністерства. 

 
e. Доступність в електронному (на іншому відомому веб-ресурсі) або друкованому вигляді будь-

якого з пунктів від a. до d. у разі їх відсутності на веб-сайті Міністерства культури. 

 

Хоча деякі аспекти і охоплені веб-ресурсами, спостерігається загальна відсутність сильного 

аналітичного центру, відповідального за культуру, і, аналогічно, відсутність відповідних веб-сайтів 
гідної якості. 

 
З офіційною інформацією про державний бюджет (у тому числі бюджет Мінкультури) можна 

ознайомитися на веб-сайті Верховної Ради (Парламенту) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4282-

17). 
 

Деякі центральні органи виконавчої влади, як от Рахункова палата України, надають певну 
інформацію про бюджетні витрати (http://www.ac-

rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16737450). 
 

Що стосується неофіційних джерел, існує портал культурних індустрій I-Pro.ua (http://i-pro.kiev.ua ) 

за підтримки Українського-британської комерційної організації, що займається виробництвом і 
розповсюдженням музичного обладнання. Цей сайт надає досить широкий огляд культурної 

індустрії з точки зору культурної політики, в тому числі інформацію про бюджет конкретних 
професійних галузей, пов'язаних з музикою та музичним обладнанням, виробництвом, 

просуванням, навчанням і т.д. 

 
Також є деякі відомі та впливові періодичні видання, зокрема, «Український тиждень» 

(http://tyzhden.ua) і «Дзеркало тижня» (http://dt.ua), а також веб-портал «Обозреватель» 
(http://obozrevatel.com), які іноді розкривають теми культури, в тому числі проводять журналістські 

розслідування, пов'язані з бюджетом і державним управлінням культурною сферою. 

 
f. Рівень використання веб-сайту Міністерства культури (веб-статистика, пошукові запити, 

відвідувачі). 

 
Інформація недоступна. Така статистика не збирається, тому, що Мінкультури використовує свій 
сайт як традиційний пасивний інструмент для розміщення офіційної інформації, а не інструмент для 

залучення віртуальних відвідувачів. 
 
g. Рівень перехресних посилань з веб-сайту Міністерства культури на веб-сайти інших 

міністерств і центральних та місцевих органів державної влади в галузі освіти, молодіжної 
політики, ліцензування і т.д., що мають відношення до культури, комплексного планування та 
культурної діяльності. 

 
На сайті Мінкультури містяться посилання на: 
Офіційний портал Президента України http://www.president.gov.ua 

Офіційний портал Верховної Ради України http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index 

Офіційний портал Уряду http://www.kmu.gov.ua 
Національне агентство України з питань державної служби http://nads.gov.ua/control/uk/index 

Міністерство регіонального розвитку України http://npa-mrb.gov.ua/ 
Антикорупційний портал http://www.acrc.org.ua/ 

Національне інформаційне агентство України http://www.ukrinform.ua/eng/ 
Портал про музейний простір при Українському центрі розвитку музейної справи  (НУО) 

http://prostir.museum/center/ua/ 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4282-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4282-17
http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16737450
http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16737450
http://i-pro.kiev.ua/
http://tyzhden.ua/
http://dt.ua/
http://obozrevatel.com/
http://www.president.gov.ua/
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index
http://www.kmu.gov.ua/
http://nads.gov.ua/control/uk/index
http://npa-mrb.gov.ua/
http://www.acrc.org.ua/
http://www.ukrinform.ua/eng/
http://prostir.museum/center/ua/
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3.1.4. Інтеграція політики в галузі культури в інші політики та стратегії 

 
a. Наявність програмних документів або інших офіційних джерел інформації 

 
З 2005 року після обрання Президентом Віктора Ющенка, Адміністрація Президента намагалася 
відігравати центральну роль в розробці національної культурної політики. Більшість програмних 

документів розроблялися цим органом, і цю традицію сьогодні продовжено за президентства 
Віктора Януковича. Як і раніше, ця діяльність координується Національним інститутом стратегічних 

досліджень при Президентові України (НІСД). НІСД координує діяльність інших центральних органів 

влади у сфері реалізації політики глави держави . 
 

Нинішній директор НІСД пан Андрій Єрмолаєв вважає, що українська соціальна політика досі була 
обмежена концепціями і доктринами і ніколи не залучалася до практичних дій. Однією зі слабких 

сторін НІСД є його підпорядкованість Адміністрації Президента України. Звідси випливає певна 

обмеженість, зумовлена політичними міркуваннями, підсилена відсутністю  права законодавчої 
ініціативи і повноважень щодо розробки нормативних актів - у НСІД є лише можливістю 

аналізувати їх і сприяти реалізації перспективних процедур. Крім того, всі ініціативи НІСД мають 
пройти фільтри Адміністрації Президента України або Кабінету Міністрів України. 

 
Донедавна культурна політика була однією з пріоритетних галузей НІСД, нею займався спеціально 

створений підрозділ – відділ культурної політики, що з’явився у структурі інституту наприкінці 2011 

року. Його діяльність включала створення робочої групи з розробки нової культурної політики в 
більш широкому контексті соціальної та регіональної політики України. 

 
Серед інших поточних документів, орієнтованих на розробку процедур та стратегій, - Доповідь 

Міністра культури на Колегії Міністерства культури. Згідно з Доповіддю, робота Міністерства у 2011 

році зосереджувалася на таких головних напрямках: 
 

 забезпечення належних умов для [...] діяльності існуючої мережі закладів, підприємств, 

організацій культури, мистецьких колективів; 

 сприяння задоволенню духовних, естетичних потреб громадян у всіх регіонах України [...]; 

 забезпечення належних умов та оплати праці для працівників культури, для професійних 

творчих працівників, для розвитку мистецького аматорства; 

 здійснення державної мовної політики; 

 здійснення державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав 

національних меншин України; 

 формування державної політики у сфері кінематографії. 

(http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/270256;jsessionid=414B82EF3CB94355B57DB86D8
1545ABC) 
 

Паралельно з цим існує також Концепція гуманітарного розвитку України до 2020 року – 
програмний документ, розроблений Національною академією наук України спільно з Міністерством 

освіти, сім’ї, молоді та спорту. У лютому 2012 року ця Концепція та її подальші редакції були 

предметом круглого столу, організованого Міністерством культури, однак цей документ ще не є 
доступним навіть для тих, хто має в ньому професійну зацікавленість. 

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/272807;jsessionid=43E6F8460214CA005C1890CEFF
3CA84E 

 
b. Приклади спільних міжвідомчих/ міжорганізаційних/ міжструктурних заходів 

 
У сфері культури нещодавно відбулося три заходи, що можуть правити за подібні приклади. Один з 
них був ідеологічно мотивованим і пов'язаним із «національною політикою пам'яті», зокрема, з 

відзначенням у 2009 році річниці Голодомору як політично-вмотивованого геноциду в Україні в 
1932-33 рр. Другий також включав ідеологічну мотивацію – відзначення 65-ї річниці перемоги у 

Великій Вітчизняній війні. Третій – у 2012 році – був орієнтований на чемпіонат Євро-2012, що 

проводився спільно Україною та Польщею і передбачав певну культурну складову. 
 

На 2014 рік припадає 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, українського поета і 
художника, видатного діяча національної культури, літературна спадщина якого вважається 

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/270256;jsessionid=414B82EF3CB94355B57DB86D81545ABC
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/270256;jsessionid=414B82EF3CB94355B57DB86D81545ABC
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/272807;jsessionid=43E6F8460214CA005C1890CEFF3CA84E
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/272807;jsessionid=43E6F8460214CA005C1890CEFF3CA84E
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основою сучасної української літератури і, значною мірою, сучасної української мови. Це також, 

ймовірно, стане важливим заходом, до якого буде залучено Міністерство культури України у 

взаємодії з іншими відомствами. 
 
c. Регулярне формальне чи неформальне планування, консультації або аналогічні наради 

 
Одним із прикладів є щорічне розширене засідання Колегії Міністерства культури. 
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/270256;jsessionid=414B82EF3CB94355B57DB86D8

1545ABC). 

 
Відділ культурної політики НІСД (див. вище) в контексті своєї діяльності, спрямованої на розробку 

культурної політики, надає розширені консультації Мінкультури та державним і приватним 
культурним установам з листопада 2011 року. 

3.1.5. Підзвітність і відкритість на практиці 

 
a. Формальні й регулярні консультації та брифінги з: (1) представниками культурного сектора і 

(2) представниками засобів масової інформації. 

 
Формальні та регулярні консультації центральних органів влади щодо культурного сектору 
проводяться у вигляді колегій, експертних та громадських рад. Остання форма, як і раніше, є 

основою професійного консультування з органами влади. У той час як більшість інших Міністерств 

співпрацюють з такими радами, Міністерство культури не проводило регулярних публічних нарад з 
2007 року. Плани нарад розроблялися з 2009 року, але у зв'язку з реорганізацією Міністерства 

процес був перерваний і відновився лише в грудні 2011 року. Робоча група у складі п’ятьох осіб під 
керівництвом Заступника Міністра працювала над цим питанням, і нараду було організовано в січні 

2012 року з метою обговорення і затвердження складу громадської ради з 83 представників НУО. 
Робоча група була обрана для підготовки першого засідання громадської ради. 

 

Брифінги – у форматі робочої групи – зазвичай скликаються Мінкультури чи іншим відповідним 
органом у міру виникнення конкретних потреб у вирішенні практичних проблем у конкретних 

ділянках культурного процесу.  
 

Ключова роль, яку відігравала в культурній політиці Адміністрація Президента (з 2005 по 2010 рр.), 

призвела до організації Президентом Ющенком роботи по створенню Громадської ради з питань 
культури. Президент Янукович розпустив Раду на виконання указу про створення гуманітарної 

(тобто з питань соціальної політики) ради із ширшими повноваженнями. Існує думка, що не 
дивлячись на переваги від престижу роботи під егідою Президента, жодна з цих рад, ймовірно, не 

мала бачення розвитку сфери культури, - їх роль радше полягала у легітимізації президентських 

ініціатив. 
 
b. Регулярність надання зацікавленій громадськості інформації про загальну політику, бюджет 

та діяльність 

 
Як уже згадувалося вище, проводиться розширене щорічне засідання Колегії Міністерства культури: 

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/270256;jsessionid.  
 

Такий захід дозволяє журналістам ставити питання безпосередньо Міністру, наприклад, про 

використання бюджетних коштів. Засоби масової інформації відіграють ключову роль у підвищенні 
обізнаності громадськості з культурних питань починаючи з 2004 року. 

 
У разі виявлення порушень процедур використання бюджетних коштів з боку Міністерства 

Культури, деякі факти публікуються на офіційному сайті Рахункової палати: http://www.ac-

rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/39968?cat_id=38964. Цей факт часто залежить від 
політичної ситуації в країні і політичного статусу Міністра. 

 
На розширеному засіданні колегії Міністерства культури наприкінці 2011 року Міністр у своїй 

Доповіді зазначив, що у 2011 році бюджет Мінкультури складав 1 792,1 млн. грн. (173,9 млн. євро), 

причому 96.5% від початкового бюджету складали асигнування на: 

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/270256;jsessionid=414B82EF3CB94355B57DB86D81545ABC
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/270256;jsessionid=414B82EF3CB94355B57DB86D81545ABC
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/270256;jsessionid
http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/39968?cat_id=38964
http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/39968?cat_id=38964
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 бібліотеки – на суму 107,58 млн. грн. (10,4 млн. євро) (97,68% від планових 

призначень), 

 музейні заклади – на суму 133,2 млн. грн. (12,9 млн. євро) (96,5% від планових 

призначень), 

 художні школи і вищі навчальні заклади, пов'язані з культурою – на суму 476,2 млн. 

грн. (46,2 млн. євро) (98% планових призначень), 

 наукові установи – на 7,25 млн. грн. (0,7 млн. євро) (100% планових призначень), 

 театрально-видовищні підприємства – на суму 649,4 млн. грн. (63 млн. євро) (99,3% 

від плану).  

 інші культурно-освітні заклади – 3,9 млн. грн. (0,4 млн. євро) (99,0% від планових 

призначень), 

 «національні» культурні та творчі заходи (тобто централізовано організовані та 

профінансовані культурні заходи) – на суму 32,8 млн. грн. (3,2 млн. євро). 

 
Згідно з інформацією, наданою Міністром в інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня», бюджет 

культурної галузі на 2012 рік перевищує 2,050 млн. грн. (близько 198,85 млн. 
євро)http://dt.ua/CULTURE/nadbannya_respubliki-96767.html 

 
c. Відкритий доступ до бізнес-планів та цілей органів, відповідальних за культуру і культурний 

сектор 

 
Мінкультури та інші органи, як правило, не публікують докладні бізнес-плани. 

3.1.6. Внесок культурної галузі 

 
a. Думки та погляди професіоналів у галузі культури щодо рівня обізнаності центральних та 

місцевих органів влади про потенційну роль культури та культурної діяльності у соціально-
економічному розвитку, соціальній згуртованості, врегулюванні конфліктів та 
міжкультурному діалозі. 

 
Центральні та місцеві органи влади мають достатній рівень обізнаності,  лише щодо розуміння ролі 
культури та культурної діяльності у розвитку міжкультурного діалогу. Однак потенціал культури 

стосовно внеску в соціальний та економічний розвиток, соціальну згуртованість та вирішення 
конфліктів враховується недостатньо. Досі існує домінуюче сприйняття культури як витратної 

сфери. За п'ятибальною шкалою, ймовірно, було б справедливо поставити за обізнаність оцінку 

«3». 
 

Згідно інформації, отриманої від Українського центру культурних досліджень, органи влади можуть 
відслідковувати тенденції, пов'язані з витратами і розподілом видатків у певних галузях. 

Наприклад, на показ фільмів було витрачено від 63 млн. грн. (6,1 млн. євро) в 2004 році до 174 
млн. грн. (16,9 млн. євро) в 2008 році; між тим, бюджети театрів і концертних організацій 

демонструють тенденцію до підвищення (див. http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2009-10-2.php). 

 
Загальна відсутність відповідних статистичних та інших наукових досліджень і знань про реальний 

та потенційний внесок культури в економічний та суспільний розвиток говорить про недостатню 
обізнаність та увагу центральних органів влади у цій сфері. Це само по собі свідчить про 

інституційну та комунікаційну слабкість галузі. 

 
Ситуація змінюється повільно - принаймні, на місцевому рівні. Одним із прикладів може бути 

впровадження в Україні пілотного проекту "Реабілітація культурної спадщини історичних міст" (PP2) 
(спільний захід Ради Європи та Європейської Комісії) у рамках регіональної програми Ради Європи 

«Київська ініціатива» (www.coe.int/kyiv). Проект «Київська ініціатива» відображає широке визнання 
ролі культури, спадщини, захисту навколишнього середовища і міського планування як 

взаємозалежних компонентів комплексної політики в області демократичного розвитку суспільства. 

Вісім міст України беруть участь у PP2 в якості пілотних міст проекту. 
 

Слід мати на увазі, що Міністерство майже виключно зосереджене на інституційних аспектах 
культури, які є частиною державної та муніципальної системи, але проблеми комерційного чи 

http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2009-10-2.php
http://www.coe.int/kyiv
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незалежного культурного сектора нерідко випадають з поля уваги, хоча останній часто відіграє 

значну роль в рамках фестивалів, форумів і т.д. 

 
Іноді, вивчаючи прямі та фінансові вигоди від культури, наприклад, в контексті Закону «Про 

гастрольну діяльність», влада не враховує, зокрема, роль культури як стратегічного ресурсу   
регіонального розвитку. Цей факт дуже чітко відображено у проектній концепції Програми розвитку 

малих міст на 2012-2015 роки, розробленій Міністерством регіонального розвитку та будівництва, 

Міністерством економіки та іншими установами. У документі чітко простежується відсторонення від 
будь-яких питань, пов'язаних з культурою (http://astu.com.ua/Documents/np4.pdf). 

 
Органи центральної влади не вважають комерційний культурний сектор частиною культури, в свою 

чергу Міністерство фінансів також не визнає внесок цього сектора в економічний розвиток, а, отже, 
не класифікує і жодним іншим чином не ідентифікує організації, що займаються економічною 

діяльністю за ознакою виробництва культурного продукту або творчості. Вони просто 

класифікуються як підприємства малого або середнього бізнесу на рівні з будь-якими іншими 
підприємствами. 

 
Можливості для підвищення обізнаності щодо культурного потенціалу з’явилися, зокрема, завдяки 

регіональним стратегіям на базі консультацій в сфері туризму, як у випадку з Івано-Франківською 

областю та Волинню. 
 
б. Доступність і якість статистичних даних, досліджень та знань, що стосуються цієї галузі 

 

Деякі відомості про внесок культурного сектора можна отримати в Українському центрі культурних 
досліджень http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2009-10-2.php, Компанії «Research & Branding Group» 

http://www.rb.com.ua, Українській асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів 

http://uabooks.info/ua та (у зв'язку з низкою культурних установ і т.д.) в Державній службі 
статистики http://www.ukrstat.gov.ua/. Загалом, якість і обсяги статистичних та інших досліджень 

культурного сектора є низькими, почасти тому, що влада не в змозі зосередитися на цій галузі, як 
одній із пріоритетних.  

3.1.7. Роль незалежного сектору та НУО 

 
a. Сприйняття (не)важливості та потенціалу неурядового культурного сектора з боку: 

 
 центральних органів влади  

 

За даними опитування, проведеного Міжнародним фондом виборчих систем (IFES), 76% 
респондентів вважають, що діяльність НУО необхідна для України. З огляду на такий високий 

рівень суспільної довіри влада намагається будувати відносини з НУО, проте досі цей процес носить 
епізодичний характер.  

 

Досі немає ефективної моделі співпраці між Міністерством культуру та сектором НУО. В інтерв'ю 
газеті «Дзеркало тижня» міністр наголосив на переосмисленні ролі Міністерства культури у 

побудові горизонтальних партнерських відносин з неурядовими організаціями та пояснив цю 
позицію.   

 
Загалом органи влади делегують НУО лише певну діяльність, яку вони не хочуть або не можуть 

виконати самі. Існує певне підозріле ставлення до НУО та їх зростання, регулярно на політичному 

рівні лунають заклики щодо запровадження ретельного контроль НУО, особливо, джерел їх 
фінансування. На початку 2012 року Президент надав нові розпорядження, пов'язані з 

міжнародним фінансуванням українських громадських організацій, у зв’язку з чим була створена 
робоча група на чолі з першим заступником прем'єр-міністра, яка мала проаналізувати зміни у 

законодавстві, пов'язаному з міжнародними донорами. За офіційною версією така увага до 

фінансової діяльності була нібито покликана турботою про ефективне використання ними та 
міжнародної технічної допомоги. 

 
 

 

http://astu.com.ua/Documents/np4.pdf
http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2009-10-2.php
http://www.rb.com.ua/
http://uabooks.info/ua
http://www.ukrstat.gov.ua/
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 Місцевих органів влади 

 

Визнання значення НУО для регіонального розвитку можна спостерігати у Львові та Львівській 
області, Івано-Франківську та Івано-Франківській області, Тернополі і Тернопільській області, а 

також у муніципалітетах Хмельницького та Вінниці. Також відчутним є внесок НУО у формування 

різноманітності та розвиток міського середовища. 
 

Часто органи влади вважають НУО опонентами своєї політики, наприклад, під час реконструкції 
центральної площі у Харкові, яка викликала супротив громадськості.  
 
b. Сприйняття (не)важливості та потенціалу неурядового культурного сектора з боку фахівців 

сектору культури 

 
Деякі фахівці та науковці висловлюються про ключову роль неурядового сектору у процесі 

демократизації і, зокрема, у збільшенні «громадянської компетенції». Також є аналітичні центри, які 
визнають і досліджують політичні і соціальні процеси, враховуючи в них роль неурядового сектору, 

у т.ч. у галузі культури. Таких «мозкових» центрів близько 115: 67 у Києві, 32 у Львові, 28 у 
Донецьку, 23 у Харкові та 15 у Закарпатській області. Культурні проблеми знаходяться у центрі 

уваги окремих центрів, наприклад, Міжнародного центру перспективних досліджень (Київ) 

(http://www.icps.com.ua/eng/about/overview.html); Центру Разумкова (Київ) 
(http://razumkov.org.ua/eng/pro_centr.php); Інституту трансформації суспільства (Київ) 

(http://soskin.info/en/ist/1/). 
 

Вищезгадана НУО «Демократія через культуру» (http://model21.org.ua/) також активно діє у цьому 

напрямку, проте має невеликий розмір, обмежені ресурси і вплив. 
 

Фахівці визнають важливу роль, яку НУО можуть відігравати в галузі культури. У цьому зв’язку  
можна навести яскраві приклади впливу активних НУО. Наприклад, Центр культурного 

менеджменту (http://www.kultura.org.ua/?lang=en) та Центр міської історії Центрально-Східної 

Європи (http://www.lvivcenter.org/en/), а також Незалежний культурний часопис «Ї» (http://www.ji-
magazine.lviv.ua/engl-vers/index-eng.htm). 

 
Вплив неурядових організацій у містах може ставати особливо важливим. Щорічний Форум видавців 

у Львові перетворив це місто у визнаний європейський центр інтелектуальної дискусії і 
літературних подій. Арт-фонд «Ізоляція» (http://www.izolyatsia.org/en/) переосмислює місце 

Донецьку на культурній карті України та позиціонує це місто як місце цікавих і важливих 

мистецьких проектів і успішного управління культурою з цікавими ініціативами реабілітації колишніх 
промислових районів міста. У Києві місцева НУО KyivFashionPark (http://fashionpark.kiev.ua) 

вражаюче перекроює міський пейзаж завдяки унікальному парку сучасної вуличної скульптури в 
історичному центрі міста. 

 
c. Кількість зареєстрованих НУО в галузі культури 

 

Українська законодавча та статистична системи не мають такої загальної категорії як «НУО у сфері 

культури» і замість цього пропонують більш вузьку класифікацію відповідно до cтатуту та 
спрямування і видів діяльності (див. нижче).  

 
Щодо статусу НУО. Законодавством України передбачено, що громадська організація може бути 

зареєстрована як міжнародна, всеукраїнська, місцева. Відповідно реєстрацію організацій перших 
двох категорій здійснює Міністерство юстиції України. Реєстрацію НУО третьої категорії здійснюють 

управління юстиції місцевих державних адміністрацій.  

 
Класифікація НУО за спрямуванням та видами діяльності здійснюється Державною службою 

статистики України на підставі інформації про мету та цілі діяльності організації, яка міститься в її 
установчих документах (на сьогодні таких категорій налічується 13 – див. діаграму 1)   

 

При встановленні фактичної кількості НУО слід взяти до уваги висновки, наведені у дослідженні 
НІСД «Стан розвитку громадянського суспільства в Україні. Зокрема експерти згаданого інституту 

зазначають, що «Кількість зареєстрованих об’єднань громадян досить суттєво відрізняється за 

http://www.icps.com.ua/eng/about/overview.html
http://razumkov.org.ua/eng/pro_centr.php
http://soskin.info/en/ist/1/
http://model21.org.ua/
http://www.kultura.org.ua/?lang=en
http://www.lvivcenter.org/en/
http://www.ji-magazine.lviv.ua/engl-vers/index-eng.htm
http://www.ji-magazine.lviv.ua/engl-vers/index-eng.htm
http://www.izolyatsia.org/en/
http://fashionpark.kiev.ua/
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різними даними, при цьому жодна з офіційних методик статистичного обліку (ЄДРПОУ, Міністерство 

юстиції України) не дозволяє отримати точну інформацію про кількісні показники розвитку 

громадянського суспільства. Так, методика ЄДРПОУ не враховує організації та осередки, 
легалізовані способом повідомлення; натомість Єдиний реєстр громадських формувань Міністерства 

юстиції України не враховує організації, легалізовані виконавчими комітетами органів місцевого 
самоврядування». 

 

За даними Державної служби статистики України2, станом на січень 2012 загалом в Україні 
легалізовано 82 707 НУО (в тому числі - 3742 НУО зі статусом міжнародних та всеукраїнських 

зареєстрованих Міністерством юстиції).  Відповідно до спрямування та напрямків діяльності станом 
на 1 січня 2012 р. Державною службою статистики виділено 13 категорій (див. Діаграму 1). 

 
Діаграма 1: Громадські організації за спрямуванням та видами діяльності 

 
 
Базуючись до наведеної вище класифікації Державної служби статистики України до категорії «НУО 

у сфері культури» можуть бути віднесені:  
 

 ГО національних та дружніх зв'язків (3,20%);  

 освітні, культурно-виховні ГО (5,20%);  

 науково-технічні товариства, творчі об'єднання (1,50%);  

 об'єднання охорони пам'яток історії та культури (0,60%). 

 

Таким чином культурних НУО складають орієнтовно 10,5 % (або 8784 організацій) від загальної 
кількості НУО, зареєстрованих в Україні (див. Діаграму 2 нижче). 

 

                                        
2 Див. Громадські організації в Україні. Статистичний бюллетень Державної служби .статистики 
України. – С.7 http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat_u/publposl_u.htm 
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Діаграма 2: Співвідношення НУО культурного спрямування до решти НУО 

 
 
Загальна кількість НУО у сфері культури зі статусом міжнародних та всеукраїнських складає 7,5%, 

або близько 385 організацій з загальної кількості 3742 НУО, зареєстрованих на сьогоднішній день 
Міністерством юстиції України у централізованому порядку. Це не стосується місцевих/регіональних 

НУО, зареєстрованих згідно з різними процедурами (див. вище). 

 
d. Кількість активних зареєстрованих НУО в галузі культури 

 
Незважаючи на загальну кількість зареєстрованих НУО в галузі культури, кількість активних 

організацій становить не більше 70 – 85.  

 
e. Кількість НУО або незалежних некомерційних організацій у сфері культури з чисельністю 

персоналу понад 15 осіб  

 

Дуже мало НУО або незалежних некомерційних організацій в галузі культури має у штаті понад 15 
працівників. Один з прикладів – Фонд  Ріната Ахметова «Розвиток України», який функціонує за 

підтримки корпорації «System Capital Management», засновником якого є Р. Ахметов.  

 
Фонд іншого олігарха – Фонд Віктора Пінчука, який підтримує власні програми та інтереси у сфері 

культури, мабуть, має у штаті понад п'ятнадцять співробітників. 
 

Фонд «Ізоляція» (http://www.izolyatsia.org/en/) підтримує підприємець пані Любов Михайлова. У 
ньому працює близько п'ятнадцяти осіб. 

 

Більшість НУО ведуть гнучку кадрову політику і наймають тимчасовий персонал для реалізації 
певних проектів за рахунок грантових коштів.  

3.1.8. Роль приватного та комерційного секторів 

 
a. Сприйняття важливості та потенціалу комерційного сектору культури з боку:  
 

 центральних органів влади  

 
Незважаючи на відсутність реального визнання з боку Міністерства культури, є певні ознаки 

усвідомлення значення приватного та комерційного секторів культури, наприклад, Національним 

інститутом стратегічних досліджень (НІСД). Див., наприклад: 
http://old.niss.gov.ua/Monitor/December2009/17.htm.  

 

НУО національних та дружніх 
зв'язків 3,20% 

освітні, культурно-виховні ГО 
5,20% 

науково-технічні т-ва, творчі 
об'єднання 1,50% 

об'єднання охорони пам'яток 
історії та культури 0,60% 

Решта НУО - 89,5% 

http://www.izolyatsia.org/en/
http://old.niss.gov.ua/Monitor/December2009/17.htm
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Фахівці комерційного сектору культури, звичайно, намагаються наголошувати, що їх діяльність 

відповідає культурному попиту та потребам громадськості.  

 
 місцевих органів влади  

 
Насправді ситуація повільно змінюється. Єдиним гідним прикладом є пілотний проект з відновлення 
культурної спадщини в історичних містах (PP2) (спільна діяльність Ради Європи та Європейської 

Комісії), який реалізується у рамках Регіональної програми Ради Європи «Київська ініціатива» 
(www.coe.int/kyiv).  

 
 фахівців комерційного сектору культури 
 фахівців неприбуткового сектору 

 

В Україні комерційний культурний сектор залишається недостатньо структурованим і на сьогодні 
важко провести чітку межу між неприбутковим і комерційним секторами. Адже часто публічні діячі, 

виступають і як актори громадянського суспільства, і як бізнесмени. Тому виокремити чітку позицію 

неприбуткового сектору по відношенню до комерційного сектору в культурі достатньо складно.  
 

З точки зору фахівців цього сектора, комерційному сектору культури бракує інтегрованості і 
серйозного моніторингу. Одним з прикладів є відсутність умов для позиціонування телевізійного 

контенту як елементу «культурної економіки». Його обсяг в Україні оцінюють приблизно у 160-205 

млн. євро (http://www.kommersant.ua/doc/1318899). За даними Українського центру культурних 
досліджень індустрія рекламних товарів і послуг у 2008 році становила близько 5.9 млрд. грн. (562 

млн. євро), що у 4,5 рази більше рівня 2004 року. 
  
b. Кількість зареєстрованих підприємств, класифікованих як елемент культурного сектору, або 

будь-які відповідні статистичні дані про комерційну діяльність у галузі культури  

 
На сьогоднішній день важко збирати цю інформацію в Україні, хоча деякі дані можна отримати, 
проаналізувавши кількість реєстрацій або офіційних сертифікацій, проведених такими державними 

органами влади, як Державний комітет телебачення і радіомовлення (ДКТР) 
(http://comin.kmu.gov.ua/control/en/subscribe/subscriptions), або звернувшись до дослідження ринку 

книг в Україні, проведеного НУО «Асоціація книговидавців та книгорозповсюджувачів» 
(http://uabooks.info/ua/book_market/analytics/?pid=3942). 

 
c. Фінансовий обіг комерційного культурного сектору за даними офіційної статистики чи інших 

надійних джерел  

 
Ця інформація не є доступною, хоча цифри, отримані у зв'язку з запропонованим Законом «Про 

туризм», виявилися цікавими та викликали дискусію (http://dt.ua/CULTURE/nadbannya_respubliki-
96767.html). 

 
d. Кількість комерційних організацій та підприємств, які працюють у сфері культури, зі штатом 

понад 50 осіб  

 
Конкретні дані відсутні. Скоріше за все, таких організацій/підприємств не більше 20 – 25. Це 

переважно великі медіа-холдинги (у т.ч. телевізійні канали) та кінематографічні компанії зі штатом 
понад 50 осіб. В Україні діє не більше 10 таких студій, в тому числі Star Media, Film.ua Group, PRO-

TV, Ystil Studios, Prima-Film, the Ukrainian Media Group, Fresh Production та КиївТелеФільм.  

 
Мережа книгарень «Є» (http://book-ye.com.ua/) має філії у Києві, Харкові, Львові, Івано-

Франківську, Вінниці, Сумах. Її штат може нараховувати понад 50 осіб. 

3.1.9. Національні традиційні та електронні ЗМІ та інтерес певних видань до галузі та 

питань культури 

 
a. Кількість спеціалізованих видань у галузі культури, кількість читачів та тираж  

 
За даними Державного комітету статистики, кількість спеціалізованих видань у галузі культури 

можна представити наступним чином:  

file:///C:/Users/Asus/Desktop/EuroEastCulture%20DECEMBER%202012/1%20Final%20Reports/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4QPE40RM/www.coe.int/kyiv
http://www.kommersant.ua/doc/1318899
http://comin.kmu.gov.ua/control/en/subscribe/subscriptions
http://uabooks.info/ua/book_market/analytics/?pid=3942
http://dt.ua/CULTURE/nadbannya_respubliki-96767.html
http://dt.ua/CULTURE/nadbannya_respubliki-96767.html
http://book-ye.com.ua/
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 Література і мистецтво:56 (у т.ч. 50 журналів,4 газети і 2 часописи) із загальним тиражем  

 259 800 примірників; 

 Література і мистецтво для дітей: 12 із загальним тиражем 10 5500 примірників; 

 Релігія:23 із загальним тиражем 83900 примірників; 

 Науково-популярні видання:114,у т.ч. 90, 7газет, 16 часописів та одне бібліографічне 

видання із загальним тиражем 2 933 600 примірників. 
 

Нижчезазначені спеціалізовані видання мають тираж понад 1000 примірників: «Образотворче 

Мистецтво», «Кіно-Коло», «Кіно-Театр», «Український театр», «Галерея». Часописи «Антиквар», 
«Українська культура» та «Митці України» виходять накладами 1 000 – 10 000 примірників кожен. 

 
У країні дуже мало журналів, присвячених виключно питанням культури, насамперед, через їхню 

неприбутковість. Ті видання, яким вдається виживати, тиражували перші три – чотири номери за 

підтримки міжнародних спонсорів. Один з експертів в якості прикладу навів часопис «Критика» 
(http://www.krytyka.kiev.ua). Цей журнал, присвячений питанням культури, був заснований і 

продовжує існувати за підтримки Гарвардського університету. 
 

На сьогоднішній день журнал «Телекритика» (в електронному форматі 
(http://www.telekritika.kiev.ua) та у друкованій версії) є найвпливовішим рецензійним виданням. Він 

містить критичні статті про телевізійні продукти та засоби масової інформації загалом, і періодично 

висвітлює питання культурної політики. Онлайн-версія також організовує чат-конференції з діячам 
культури та мистецтва, переважно,літературними діячами. Це створює важливий канал зв'язку між 

діячами культури та громадськістю. 
 
b. Кількість важливих та корисних «культурних веб-сайтів» стосовно фахівців культурного 

сектора  

 
Можна назвати приблизно 15 веб-сайтів, які зосереджують серйозну увагу питанням культури в 
Україні. Найпопулярніші з них вказані нижче:  

http://ukrkult.net/ 
http://www.fdu.org.ua/en/cat/47http://litakcent.com/ 

http://korydor.in.ua) 

http://www.biggggidea.com/ 
http://i-pro.kiev.ua 

http://www.civicua.org/news/view.html?q=1776685 
Міністерство культури також наголошує на важливості факту створення електронної бібліотеки 

«Культура України», наповнення якої здійснює Національна Парламентська бібліотека України і яка 

є важливим освітнім й інформаційним ресурсом. http://catalogue.nplu.org/ 
 
c. Наявна статистична інформація, що відображає рівень використання таких сайтів, напр. 

кількість відвідувачів і т. ін.  

 
Інформацію з цього приводу не зібрано.  
 
d. Рівень висвітлення культурних заходів та дискусій у місцевій пресі та ЗМІ за типовий тиждень 

(наприклад, кількість статей та згадувань в основних щоденних або щотижневих 
газетах/журналах; кількість згадувань у ЗМІ, інтерв’ю або програм, присвячених культурним 
заходам). 

 
Рівень медійного покриття культурної діяльності вкрай непропорційний і залежить від регіону, 

міста, пори року і типу події. 
 

Львів є досить розвиненим культурним простором у цьому відношенні, хоча кількість аналітичних/ 
критичних матеріалів обмежена, так само як в інших містах. 

 
 
 
 

http://www.krytyka.kiev.ua/
http://www.telekritika.kiev.ua/
http://ukrkult.net/
http://www.fdu.org.ua/en/cat/47http:/litakcent.com/
http://korydor.in.ua/
http://www.biggggidea.com/
http://i-pro.kiev.ua/
http://www.civicua.org/news/view.html?q=1776685
http://catalogue.nplu.org/
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e. Сприйняття фахівцями культурного сектору або інші факти змін у місцевих друкованих та 
електронних ЗМІ, інтерес окремих спеціалізованих ЗМІ до галузі та проблем культури за 
останні два роки  

 
У минулому році спостерігали певні ознаки підвищення інтересу до подій в культурній сфері з боку 
масових видань, однак переважно за рахунок об’єктів культурної спадщини, які вважають 

потенціальним ресурсом розвитку туризму. Також завдяки тому, що відбулися масштабні заходи за 
участю знаменитостей. 

 

Мінкультури звертає також  увагу на програму «Бібліоміст» в рамках якої здійснюється моніторинг 
за висвітленням діяльності бібліотек у мас-медіа. Зокрема за перше півріччя 2012 року зафіксовано 

2746 статей відповідної тематики, оприлюднених у центральних та регіональних ЗМІ. 

3.1.10.  Відмінності між містами та селами з точки зору культури, забезпечення культури 

та доступу до неї 

 
Підтвердження (наприклад, політичні заяви, доповіді міністрів, серйозні матеріали у пресі та 
ЗМІ) значення або визначення пріоритетного характеру цього напряму з боку національних 
органів влади  

 
Забезпечення доступу до культури і участі у культурному житті у сільських районах дійсно низьке: у 

22 тис. сільських населених пунктах – лише 14 тисяч місцевих клубів. 
 

На розв’язання цієї проблеми спрямовано відповідний Указ Президента України  

(http://www.minregionbud.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=87), однак за останнє 
десятиліття означена стратегія реалізована не була.  

 
Незважаючи на те, що «зелений» (сільський) туризм має хороший потенціал для розвитку, сільські 

громади продовжують зникати. Як наслідок, ініціативи у сфері зеленого туризму, як правило, 
реалізуються за підтримки міжнародних фондів, а не за рахунок місцевого потенціалу. В якості 

приклада можна згадати Фонд «Стара Волинь», заснований у селі Гриців Хмельницької області за 

підтримки європейських організацій, що реалізовують подібні проекти розвитку (див. також: 
http://staravolyn.org.ua/staly-rozvytok-silskyh-hromad-ukrainy-zvit-konferenciji/). 

3.1.11.  Мовне питання 

 
Динаміка змін поточного стану порівняно з ситуацією два роки тому (позитивна/негативна)  

 
Сьогодні мовне питання надзвичайно важливе в Україні. Історичне минуле цього питання охоплює 

періоди панування двох імперій – Австро-Угорської та Російської. Ці два періоди забезпечили різні 
варіанти розвитку суспільства, у т.ч. у контексті використання української мови. В обох випадках 

українська мова зазнавала дискримінації, проте різною мірою. У західній частині, де панувала 
Габсбурзька імперія,   вплив Польщі та пов'язана з ним полонізація стали основними чинниками, які 

вплинули на українців і їх культурний розвиток. На сході мовна дискримінація була сильнішою, 

адже імперське поглинання України у ХVIII столітті та русифікація ХІХ століття призвели до 
абсолютної заборони письмової української мови. ХХ століття ознаменували репресивні заходи 

радянської культурної політики та нетривалі періоди амбівалентної терпимості і навіть 
популяризації української мови, наприклад, у 1920-х роках. 

 

Згадані історичні процеси призвели до регіональних відмінностей в Україні. Оскільки українську 
мову завжди набагато ширше застосовували на заході, це сприяло розквіту літератури, видавничої 

справи, книжкової торгівлі, створенню бібліотек і клубів у Західній Україні. Крім того, українська 
мова мала однаково сильні позиції у деяких частинах Центральної України, наприклад, у  

Полтавській області, хоча з певними регіональними відмінностями. Внаслідок русифікації та 
демографічної і промислової політику ХІХ століття та у радянські часи в промислових центрах 

Східної України традиційно домінувала російська мова. Цьому також сприяв прилив робочої сили з-

за меж України, а також освітня та інша місцева політика, яка підтримувала застосування російської 
мови. У ХІХ столітті українці стали меншістю серед мешканців Києва чи майже будь-якого іншого 

http://www.minregionbud.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=87
http://staravolyn.org.ua/staly-rozvytok-silskyh-hromad-ukrainy-zvit-konferenciji/
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міста України, більшу частину населення складали поляки чи росіяни або євреї та росіяни залежно 

від регіону. У той час у деяких українських містах польська мова залишилася міською мовою. 

 
З моменту здобуття незалежності застосування української мови ставало дедалі ширшим, хоча не 

настільки сильнім на сході. Київ, який у радянські часи був дуже російськомовним містом, став 
двомовним у повсякденному житті. У Києві спостерігають сильну тенденцію до підвищення рівня 

використання української мови у діловому спілкуванні, а також широке застосування української 

мови у школах та вищих навчальних закладах. Визнання української мови як офіційної державної 
мови (що було природнім) призвело до певної регіональної напруженості і розбіжностей між сходом 

і заходом. Насамперед це пов'язано з відсутністю україномовних осіб і серед українців, і серед 
представників значної російської етнічної меншини, а також серед осіб, які не розмовляють 

українською добре і, отже, відчувають себе ущемленими. Натомість на заході іноді відчувають 
розчарування через повільні політичні темпи «українізації» в умовах, які часто сприймають як 

«культурну імперську експансію» Росії за рахунок збільшення присутності російськомовних засобів 

масової інформації та книжок в Україні. 
 

Ці протиріччя проявляються в освітній та культурній політиці та у ширшій політичній сфері, де два 
основних політичних рухи, які, мабуть, найпростіше зрозуміти через призму походження політики 

«прозахідного» колишнього Президента України Віктора Ющенко та «просхідного» Президента 

України Віктора Януковича. Хоча іноді можна розпізнати певні елементи зближення, з точки зору 
мовного питання важливо розуміти відмінність між російськомовними українцями та російськими 

етнічними меншинами в Україні. Часто західні ЗМІ припускають помилки, зображуючи західну 
частину країни як «українську», а східну – як «російську», адже у цьому випадку йдеться про 

використання мови, а не питання етнічної ідентичності. 
 

Одне з центральних мовних питань полягає у ступені, в якій українську мову як таку можна 

використовувати як детермінанту і «українізму», і української ідентичності. Природна позиція 
багатьох на заході України зустріне опір багатьох мешканців східних і південних регіонів країни.  

 
Мову іноді використовують як індикатор інших, подекуди місцевих питань у таких регіонах, як 

Крим, Одеса та Харків. Суперечностей достатньо. Наприклад, Харків, який є переважно 

російськомовним містом, дав країні багато провідних українських письменників. 
 

Змішування української та російської мов також призвело до формування іншого лінгвістичного 
виміру, який іноді називають «суржиком», тобто розмовним діалектом, який використовують 

малоосвічені громадяни і який помітні регіональні відмінності. Суржик зазвичай стає каменем 

спотикання для «пуристів» мови. 
 

На цьому тлі важливого значення набуває ситуація у телевізійному просторі України, адже 
російська мова охоплює 61,4% пройм-тайму на українських загальнонаціональних телеканалах, а 

україномовна телепродукція нараховує лише 38,6%. Крім того, телемовлення російських 
телеканалів охоплює і Україну. Таке домінуюче становище російської мови також притаманне і 

друкованим ЗМІ, адже російськомовні видання мають сукупний тираж 32 376 400 примірників, а 

україномовні –18 084 100 примірників.   
 

У сфері освіти ситуація дещо інша. За офіційними даними Міносвіти, українська мова була основним 
засобом навчання у 2009 – 2010 рр. у 82% загальноосвітніх шкіл, і лише 6,5% шкіл пропонували 

заняття російською мовою, а 10,27% шкіл були або двомовними школами, або пропонували 

індивідуальні заняття українською мовою. За цей період 85,5% студентів вищих навчальних 
закладів І та ІІ рівнів акредитації (коледжі, ПТУ) навчалися українською, а 14,5% – російською 

мовою. Аналогічні показники спостерігали і у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів 
акредитації (інститути, університети): 82,1% навчання – українською мовою, а 17,7% – російською 

мовою. 
 

Доречно зазначити, що суперечлива політика Міністерства освіти останніх років меншою мірою 

підтримує українську мову.  
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За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року 67,5% жителів України вважали 

українську своєю рідною мовою, що на 2,8% більше показника 1989 року. Відповідний показник для 

російської мови становив 29,6%, що на 3,2% менше показника попереднього перепису населення.  
 

Мовні питання викликали певні ускладнення і в інших напрямах. Наприклад, законодавство у сфері 
кінематографії, зокрема, норми та правила дубляжу і субтитрування. Політики часто розігрують 

«мовну карту» для особистих або передвиборчих цілей з політичних, а не з «етнічних» міркувань. 

Насправді, українське суспільство має високий рівень мовної толерантності та двомовності по всій 
країні. У повсякденному житті існує тенденція до природної ввічливості відповідати на мові 

співрозмовника. Це не пригнічує власну гордість багатьох українців за українську мову та 
усвідомлення ними важливості її використання, так само як і прагнення багатьох російськомовних 

українців поглиблювати свої знання української мови та ширше її застосовувати. 

 

3.2. Створення/виробництво та збереження/відновлення 

3.2.1. Відносне значення, яке приділяє національна культурна політика та практика 
(наприклад, фінансування) продуктам/явищам сучасної культури 

 
Підтвердження офіційного інтересу та підтримки сучасних артистів, митців та продюсерів з точки 
зору політичних документів, бюджетних асигнувань, політичних заяв та висловів на рівні 
міністерств (наприклад, згадки у промовах)  

 

В останні роки сучасне мистецтво, включаючи музику і театр, не були у центрі уваги державної 
політики у сфері культури. Це ще раз підтверджує той факт, що офіційні заяви з питань культури 

традиційно зосереджені на темах порятунку культурної спадщини. 
 

Мінкультури в цілому приймає феномен сучасної культури і визнає необхідність підтримувати її 
розвиток. ситуація і стан культури в Україні характеризуються тим, що цілі національної політики 

значною мірою носять декларативний характер і не мають належних важелів для їх ефективного 

впровадження. Особливо у сенсі додержання таких важливих компонентів сучасного менеджменту 
як прозорість і компетентність в процесі ухвалення рішень, дотримання конкурентних процедур при 

розподілі ресурсів і можливостей, тощо. 
 

Результати опитування свідчать, що експерти та фахівці у галузі культури вказують на або відчуття 

недостатньої сприяння розвитку сучасної культури з боку державних органів. 
 

Хоча бюджет Міністерства культури передбачає статті на підтримку галузі сучасного мистецтва, на 
практиці кошти  спрямовуються не стільки на підтримку сучасної культури як такої, скільки на 

підтримку престижних або статусних масштабних заходів, наприклад, участі України у Венеціанській 

бієнале чи аналогічних заходах в Україні. Наприклад, у 2009 і 2011 рр. Мінкультури виділило 1 млн. 
грн. (близько 909 тис. євро) на Національний павільйон України на Венеціанській бієнале та 

приблизно 19 млн. гривень (близько 1.7 млн. євро) на проведення Першої Київської бієнале 
сучасного мистецтва "Арсенале 2012" у  культурно-мистецькому комплексі «Мистецький арсенал» у 

2012 році. 
 

Інший аспект, пов'язаний з підтримкою сучасного мистецтва з боку Мінкультури, стосується 

проблем забезпечення прозорості витрат, оскільки складається враження, що характер такої 
національної участі скоріше пов'язаний з «інсайдерським» лобіюванням, а не з політикою, 

розробленою за результатами аналізу інституційному розвитку та нерідко без  урахуванням точки 
зору фахівців чи громадськості.  

 

Втім, присутність міністрів (і у минулому, і зараз) на таких подіях, як ArtKyivContemporary 
демонструє визнання статусу цих заходів, організованих недержавними суб'єктами. Журнал 

«Українська культура», який публікує Міністерство культури, та Інтернет-портал «Культура» також 
демонструють зростання уваги до проблем сучасного мистецтва (див.: www.uaculture.com). 

 
Разом з тим немає національної премії для молодих сучасних художників, хоча це є не проблемою 

бюджету. Принаймні, Накази Президента про створення президентської стипендії для молодих 

http://www.uaculture.com/
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художників, які працюють у галузі традиційних ремесел і народного мистецтва, наочно показують 

діапазон пріоритетів. Щорічні стипендії становить від 7 200 грн. до 12 000 грн. (700 євро або 1 165 

євро).  
 

Ситуація поступово змінюється у сфері кіно. Наприклад, Міністерство культури виділило 70 млн. 
грн. (близько 6.3 млн. євро) у рамках програми виробництва і розповсюдження національних 

фільмів, яка, тим не менш, не зосередила увагу на режисерах експериментального кіно чи молодих 

режисерах.  
 

Підтримка інституційного розвитку сучасного мистецтва є одним з найбільш слабких аспектів 
державної політики в галузі культури. Можна сказати, що незалежні діячі культури в Україні, як 

правило, мають обов'язки, проте не мають жодних прав, а державні установи мають права, але не 
мають обов'язків. 

 

Діячі сучасної культури та мистецтв стверджують, що з ними не консультуються з питань, що 
мають важливе значення для життєдіяльності цього сектору, наприклад, у випадку правової 

реформи. Їх не залучають до участі у відповідній діяльності в галузі розвитку, яку здійснює уряд 
(наприклад, форуми з питань культури). На їхню думку, основних діячів культури не запрошують в 

якості експертів чи консультантів, а представники громадських інституцій, відповідальних за галузь 

культури, навіть і не знають, хто саме є ключовими дійовими особами у сучасному культурному 
просторі.  

 
Незалежні виробники зазвичай фінансують власні проекти за рахунок коштів, наданих 

міжнародними і національними фондами, іноземними посольствами, а іноді і місцевими органами 
влади або місцевими приватними спонсорами. 

 

Як правило, сам митець рідко може профінансувати , скажімо, сучасну мистецьку акцію чи проект 
бодай на 40%. До цього додається відсутність офіційної бюджетної підтримки, що навряд чи 

сприятиме прихильності незалежних організацій до органів влади і, особливо, до Міністерства 
культури. 

3.2.2. Опис середовища, в якому функціонують різні типи культурної та артистичної 

творчості/виробництва 

 
Конкретні позитивні та негативні приклади офіційної підтримки або її відсутності  
 

(i) Оцініть ставлення за шкалою: 
- дуже сприятливе 
- сприятливе 
- ані сприятливу, ані негативне 
- важке 
- вороже 

  

Більшість діячів культури характеризують офіційну підтримку як «ані сприятливу, ані негативну»  із 
тенденцією до «важкої». Державна політика по відношенню до виробництва культурного продукту, 
в основному, як і раніше, не є «зручною». Скасування податку на додану вартість на книжкову 

продукцію, ймовірно, є єдиним винятком дій уряду з більш-менш позитивним результатом для 

культури. Спроба Мінкультури запровадити режим підтримки національних культурних галузей у 
2008 – 2009 рр. за рахунок спеціального проекту Закону «Про національний культурний продукт» 

зведена нанівець через очевидну несумісність та протиріччя формулювань. Оскільки значна 
частина сучасного культурного продукту виробляється малими підприємствами, спрощена система 

реєстрації та оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності і малих підприємств (до яких 
належать «культурні індустрії») стала елементом підтримки інституційного розвитку у 2006-2010 рр. 

ще одним позитивним кроком стало впровадження сприятливого режиму оподаткування для 

кіновиробників та проведення конкурсу кінопроектів з бюджетом у 70 млн. грн. (приблизно 6,3 млн. 
євро), започаткованого Мінкультури для кінематографістів у 2011 Як вже зазначалося, 

перспективним кроком могла б бути повноцінна реалізація пілотного проекту «Реабілітація 
культурної спадщини історичних міст» (PP2) в Україні, зокрема, за бюджетної підтримки 

Мінкультури та муніципалітетів. 
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Це – єдині позитивні приклади у загалом негативному середовищі. По-перше, відсутня політична 

воля та розуміння тієї ролі, яку культурні індустрії можуть відігравати у суспільстві. По-друге, існує 

тенденція до збільшення управління, спрямованого на досягнення лише короткострокових переваг. 
Нарешті, немає жодних зусиль для забезпечення серйозного захисту або лобіювання підвищення 

ролі та більш міцного розвитку культурних індустрій.  
 

(ii) Сприйняття творчого та робочого середовища працівниками сектору культури  
 

Культурне життя в Україні багате і різноманітне. Значні відмінності в сприйнятті культурними 
діячами їхньої творчої праці і середовища можна пояснити специфікою їхньої діяльності та 

ініціативами. 

Представники культурного сектора переконані, що їхня діяльність подібна до «партизанських 

вилазок». На думку більшості  опитаних представників культурної сфери, до зайвих і навіть 
ворожих тенденції можна віднести використання олігархами власного багатства для домінуючої 

участі у культурному просторі, інформаційних каналах і шоу-бізнесі і навіть їх вплив на 
законодавство про культурний продукт, що створює середовище з обмеженими можливостями і 

ресурсами для інновацій, дебютів тощо. Поточна політична та економічна ситуація стисло 

представлена в огляді ECF (http://www.eurocult.org/): «Підпорядкованість і підзвітність, що 
призводить до деяких вельми проблематичних результатів (заміна органів державної влади як 

реалізаторів культурної політики, сприйняття патерналіської моделі стосунків з органами державної 
влади в обмін на бюджетну підтримку); тенденції незалежного сектора культури відступити у 

«блискучій ізоляції» та в умовах антидержавної риторики у зв'язку з його невдоволенням та 

розчаруванням через відсутність реформ у державному секторі». 
 

Що стосується законодавства, у червні 2011 р. український парламент проголосував у першому 
читанні проект Закону України «Про національний культурний продукт», авторам якого виступив 

один з опозиційних депутатів. Законопроект був розроблений без жодних попередніх консультацій 
з представниками культурної сфери, що стало для багатьох неприємним сюрпризом. Зокрема, 

йдеться про видавців, оскільки документ містить низку непродуманих положень щодо умов 

підтримки культурних продуктів, зокрема, на підставі таких критеріїв як громадянство працівників, 
залучених до виробництва, або походження (вітчизняне чи зарубіжне) компонентів та матеріалів, 

необхідних для створення продукту. Крім того, проект закону не створює сприятливих умов 
розвитку творчої та інноваційної продукції як важливого аспекту економічної діяльності.  

3.2.3. Творчість   

 
a. Політичні документи, заяви або офіційні декларації стосовно предмета творчості або 

концепції «творчої економіки»   

«Творчі індустрії» не визнано і не класифіковано як окремий сектор національної економіки, і, отже, 
система класифікації економічних видів діяльності не передбачає аналізу «креативної економіки» 

загалом, або її окремих операторів. 

Тим не менш, приклад Київського технологічного інституту легкої промисловості, який змінив свій 

статус та назву, може служити доказом певних зрушень: у 1999 році цей вуз змінив свій статус і 
став Київським державним університетом технологій та дизайну, а у 2001 року дістав нову назву – 

Київський національний університет технологій та дизайну. 

Місцеві спроби змінити ситуацію, ймовірно, можна найкраще проілюструвати прикладом зі Львова, 

який, безумовно, є лідером у цьому процесі: ще у 2007 році, місцева НУО «Центр культурного 
менеджменту» працювала над проектом з культурного планування, що також передбачав 

створення мапи культурних ресурсів. У 2008 році мер Львова визначив розвиток міського туризму 

та популяризацію заходів та інтелектуальних послуг пріоритетними напрямами. Отже, муніципальні 
органи були змушені шукати співпраці з НУО в рамках реалізації цих пріоритетів. 

У 2012 році у Кіровограді відбувся міжнародний семінар з питань творчих індустрій. Він був 

присвячений творчим питанням економіки та відповідним заходам, які мають реалізувати 

муніципалітети. 

http://www.eurocult.org/
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b. Сприйняття фахівцями галузі культури рівнів висвітлення питань креативності у загальних та 
спеціалізованих друкованих та електронних ЗМІ (а саме: високий інтерес / певний серйозний 
інтерес / незначний інтерес / відсутність інтересу)   

На думку експертів, різноманітні фактори, які уповільнюють розвиток креативної економіки в 
Україні, включають:  

 безпорадне втручання з боку уряду/держави у комерційну діяльність; 

 відсутність конкурентного середовища; 

 висока собівартість виробництва; 

 проблеми тіньової та сірої економіки, кумівство, непрозорість, система «відкатів» тощо.  

Слабкий вплив творчих індустрій, які розвиваються в Україні, також можна пояснити їх 
відстороненням від вирішення повсякденних питань, актуальних для громадськості, на користь 

самоізоляції та поглиблення у власну творчість замість активної позиції у ширшому культурному 
просторі.  

3.2.4. Спадщина  

        
a. Сучасні основні проблеми, пов’язані зі спадщиною, виявлені:  

 
- державними органами влади, наприклад, Мінкультури або міськдержадміністраціями  

 
Питання, пов'язані з культурною спадщиною, традиційно перебувають у центрі офіційного 

публічного дискурсу. Вони відображені у законодавстві та у важливих політичних заявах, а також у 
очевидних зусиллях влади у сфері культури. Хоча спадщина – це традиційно пріоритетний (для 

держави) напрямок сфери культури, це не гарантує стратегічного розв’язання питань 

пам’яткоохоронної сфери. На практиці, коли йдеться про об’єкти з великим обсягом фінансування, 
фактичний розподіл ресурсів завжди замінюється розмовами.  

 
Як приклад «розмовної» практики, а не стратегічного підходу можна згадати адміністративну 

реформу 2010 – 2011 рр., внаслідок якої розпустили Державну службу з питань національної 
культурної спадщини, передавши її функції департаменту у структурі Міністерства культури.  

 
- з точки зору спеціалістів робочого рівня 

На думку фахівців, основною проблемою у сфері культурної спадщини є відсутність фінансування і 
нездатність уряду захистити та забезпечити ефективні гарантії для об'єктів спадщини. 

Проект Закону «Про національну культурну спадщину» був підготовлений у 2011 році Науково-
дослідним інститут пам’яткоохоронних досліджень. Ідея законопроекту, яка полягала у наданні 

максимальних повноважень центральним органам влади і, зокрема, Мінкультури, проте, механізмів 
розв’язання проблем обмежень бюджету Мінкультури, не було запропоновано, так само як і не 

вирішено проблему підвищення кваліфікації державних службовців у сфері культури відповідно до 

сучасних вимог. Проект закону не враховував інтереси та потреби приватних власників та інших 
представників. Визнаючи безумовну необхідність нового закону про культурну спадщину, експерти 

наголошують, що законопроект Мінкультури вводить суворі заходи регулювання, які дадуть 
органам державної влади можливість контролювати все, а ролі та функції інших сторін – НУО та 

експертів – залишаться невизначеними і будуть обмежуватися лише дорадчими повноваженнями.  

Важливо подивитися, яким чином обговорення законопроекту змінило реакції та позиції у регіонах 

і, особливо, у муніципалітетах, особливо враховуючи усвідомлення місцевими органами влади 
важливості зв'язку між станом культурної спадщини у їх власній місцевості та її туристичної 

привабливості. У цьому зв’язку одним з найкращих прикладів є місто Кам'янець-Подільський у 

Хмельницькій області. 

Один з фахівців-респондентів, голова Львівської обласної адміністрації, підкреслив, що будь-який 
конструктивний підхід до спадщини та законодавства вимагають визначення критеріїв включення 

того чи іншого об’єкту у перелік об'єктів культурної спадщини та встановлення пріоритетів для 

фінансових асигнувань з відповідних бюджетів. Для досягнення цієї мети необхідно створити 
відповідну робочу групу, яка визначатиме пріоритетні об'єкти і надаватиме відповідну фінансову 

підтримку для партнерів, які братимуть участь у цій діяльності. Підвищення обізнаності у 
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муніципалітетах про культурну спадщину та підвищення туристичного потенціалу не 

супроводжується включенням об’єктів культурної спадщини у державні і регіональні плани 

соціально-економічного розвитку. 

Більш детальну інформацію про питання культурної спадщини можна знайти у Звіті про результати 
оцінки культурної спадщини, підготовленого в рамках Регіональної програми «Київська ініціатива» 

та PP2 – спільної діяльності Ради Європи та Європейської Комісії 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cooperation/kyiv/pp2/KI_2010_049-PP2UkraineHAR.pdf .   
  

- з точки зору громадянського суспільства та спільнот, у т.ч. національних меншин 

  

Роль місцевих спільнот, як правило, носить обмежений характер, і частіше за все знаходить 
концентрований вираз у протестах. Місцеві групи не розробляють жодні альтернативні програми. 

Однак є винятки. Більшість цих груп намагаються зупинити руйнування історичного середовища 

населених пунктів у місцях їхнього проживання, яка відбувається через тотальний наступ 
комерційних структур на публічний простір. 

 
b. Рівень залучення громадянського суспільства та/або громад у будь-яку діяльність, пов’язану 

зі збереженням спадщини, офіційно чи неофіційно згідно з будь-якими наявними 
підтвердженнями (кількість зареєстрованих або відомих груп/спілок, кількість 
проектів/сайтів, існування відповідних газет, веб-сайтів тощо)  

 
На практиці участь громадян в охороні культурної спадщини забезпечується за рахунок участі у 

діяльності громадських і неурядових організацій, наприклад, Українського товариства з охорони 
пам'яток історії та культури (УТОПІК), Українського національного комітету Міжнародної ради з 

охорони пам’яток та історичних місць, громадських слухань, громадських обговорень, ініціативних 
груп, а також завдяки спонтанним ситуаційним протестам проти незапланованої чи безглуздої 

забудови міст. 

 
Сімдесяті та дев’яності роки характеризувалися певними сплесками активності громадських 

організацій. У 1970-х роках увагу приділяли церковній архітектурі, яка зазнала значних збитків 
внаслідок політики войовничого атеїзму Радянського уряду. Під час войовничого атеїзму лише 

УТОПІК наважувався фінансувати реставраційні роботи релігійних архітектурних пам'яток. Завдяки 

керівництву і фінансовій підтримці цією організацією врятовано велику кількість церков та 
монастирських комплексів, унікальні зразки дерев'яної архітектури та інші об’єкти. 

 
Тим не менш, наприкінці 1990-х років діяльність УТОПІК та її можливості значно скоротилися. Зараз 

організація практично немає нових членів і не приваблює молодь. 
 

УТОПІК традиційно веде широку просвітницьку роботу:  

 

 науково-популярні видання;  

 проведення численних громадянських та наукових заходів, які пригортають увагу і 

державні органи, і широку громадськість до проблем захисту пам’яток.  

 

На сьогоднішній день найбільш ефективними громадськими організаціями у сфері захисту пам’яток 
історії є Громадська мережа «ОПОРА» (http://www.opora.org.ua/featured) та ініціатива «Збережи 

старий Київ. «Опора» орієнтована на широке коло соціальних питань, і охорона спадщини є лише 
однією зі сфер її інтересу, у той час як ініціатива «Збережи старий Київ» (http://saveoldkyiv.org) є 

вузько спеціалізованим проектом. Інший подібний проект, який варто згадати у цьому контексті, - 

це Львівський форум 
http://www.ngo.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3427:2009-08-06-12-57-

13&catid=40:2009-08-06-12-03-48. 
 

Благодійний фонд охорони історико-культурної спадщини у Львові намагається збирати кошти на 
відновлення об'єктів спадщини та консолідувати зусилля громади у цьому напрямку. 

У Харкові місцеве НУО, яка опікується питаннями спадщини (www.cym.org.ua), вирішує проблеми 

бездоглядності та вандалізму щодо пам'яток історії, і порушує важливі для міста питання та 
проблеми формування нації.   

 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cooperation/kyiv/pp2/KI_2010_049-PP2UkraineHAR.pdf
http://www.opora.org.ua/featured
http://saveoldkyiv.org/
http://www.ngo.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3427:2009-08-06-12-57-13&catid=40:2009-08-06-12-03-48
http://www.ngo.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3427:2009-08-06-12-57-13&catid=40:2009-08-06-12-03-48
http://www.cym.org.ua/
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Інші приклади активного залучення місцевих ініціатив до захисту спадщини включають:  

 

 Збереження старої загальновідомої книгарні «Сяйво» у Києві (див. також: http://ord-

ua.com/2011/02/17/knigarnya-syajvo---ostannya-barikada-ukrayinskoyi-kulturi/?lpage=1.  

 Увага Спілки археологів України до важливих археологічних пам’яток, у т.ч. до унікального 

історичного пагорбу у центрі Києва. Див. http://www.vgosau.kiev.ua/3_sau_Shchekavyca.html 

 

Як правило, громадянські ініціативи у малих містах та селищах зосереджуються на позитивних 
питаннях і отримують більше визнання і співпраці з боку місцевих органів влади. Наприклад, 

місцеві громади, ділові кола та районна адміністрація малого історичного містечка Новгород-
Сіверського у Чернігівській області тісно співпрацює для створення центру, пов'язаного з 

легендарною пам’яткою літератури середньовіччя – «Слові о полку Ігоровім», див.  
http://cg.gov.ua/single_page.php?menu_id=16321&NameTable=news&DEPAT=2899&pm=oda_menu 

 

З іншими  проектами. Ініціативами  та напрямками пам’яткоохоронної  діяльності, включають можна 
ознайомитися за допомогою таких електронних ресурсів:  

http://www.museum.if.ua/project.html. 
http://www.volyniany.org.ua/nb/58-metazavd 

http://www.derev.org.ua/zakarp/steblivka-restavr. 

3.2.5. Реставраційні ресурси та можливості  

 
a. Кількість, тип та результати навчальних або професійно-технічних закладів та забезпечення 

реставраторів музеїв та об’єктів спадщини  

Розвиток музейної галузі є значним елементом збереження культурної спадщини. Музейний сектор 
в Україні дійсно зростає в останні п'ятнадцять років і, особливо, в останні п'ять років. Кількість 

музеїв (державних та муніципальних) збільшилася з 290 у 1996 році до 546 у 2011 році. 

Ще більш вражаюче зростання спостерігають у секторі приватних та незалежних музеїв. Кількість 
відвідувачів музеїв збільшувалася більш повільними темпами, проте загальна тенденція є 

позитивною. Незважаючи на складну економічну ситуацію, минулого року більшість музеїв 

(особливо у великих містах) намагалися забезпечити свою аудиторію різними освітніми програмами 
та доступом до музейних колекцій.  

У державному музейному секторі України працює близько 15 500 осіб, більшість з яких має вищу 

освіту (зокрема за такими спеціальностями, як історія, філологія, історія мистецтв). Освіта та 

професійна підготовка співробітників музеїв залишається відносно слабкою і нерозвиненою. 
Державна система лише у 2007 році визнала спеціалізацію музеєзнавство як категорію 

працевлаштування. Деякі університети, наприклад, Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, Національний університет культури і мистецтв, Харківська державна академія 

культури готують фахівців за цією спеціальністю, проте ніколи не готували фахівців у сфері 

управління музеями. Лише невелика кількість випускників шукає роботу у музеях через низьку 
заробітну плату у цій галузі. Найбільш поширеною формою «навчання» у цій галузі є самоосвіта і 

практичне навчання на робочому місці за підтримки інших більш досвідчених співробітників. 

Найбільш вагомий внесок у підготовку фахівців музеїв забезпечила програма, реалізована у 2005-

2009 рр. в рамках програми MATRA CAP за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ 
Нідерландів, яке намагалося пропагувати передовий досвід. Двадцять чотири українських музейних 

працівника пройшли навчання, отримали сертифікати і пізніше почали проводити семінари для 
місцевих музеїв. Після навчання MATRA CAP учасники розробили інструкції та професійні стандарти 

для фахівців музейної справи у Комітеті Міжнародної ради музеїв. 

Деякі НУО проводять семінари або конференції, пов'язані з питаннями навчання фахівців музеїв. 

Впливовою НУО (заснована у 2006 році) в області професійного музеєзнавства є Український центр 
розвитку музейної справи (УЦРМС), який добре відомий своєю національною нагородою «Музейна 

подія року», стипендіями для кращих музейних працівників тощо.  

PinchukArtCentre запровадив власну освітню програму «Кураторська платформа», яка сприяє 

розвитку професійної критики у галузі мистецтв(див. також: http://korydor.in.ua/). 

http://ord-ua.com/2011/02/17/knigarnya-syajvo---ostannya-barikada-ukrayinskoyi-kulturi/?lpage=1
http://ord-ua.com/2011/02/17/knigarnya-syajvo---ostannya-barikada-ukrayinskoyi-kulturi/?lpage=1
http://www.vgosau.kiev.ua/3_sau_Shchekavyca.html
http://cg.gov.ua/single_page.php?menu_id=16321&NameTable=news&DEPAT=2899&pm=oda_menu
http://www.museum.if.ua/project.html
http://www.volyniany.org.ua/nb/58-metazavd
http://www.derev.org.ua/zakarp/steblivka-restavr
http://korydor.in.ua/
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Нещодавно Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» почав активно діяти в галузі музеїв в межах 

власної Програми «Імпульс, Ідея, Інновації». У 2012 році фонд розпочав окрему масштабну 

програму "Динамічний музей", спрямовану на розвиток музейного менеджменту. 
 
b. Ступінь, в який кількість підготовлених реставраторів задовольняє відповідний попит, на 

думку невеликої, проте репрезентативної вибірки відповідних респондентів (співробітники 
міністерств, керівники міністерств, фахівці з питань планування заходів зі збереження 
спадщини)  

У галузі реставрації нерухомої спадщини працює приблизно 250 фахівців. Спеціалістів відповідної 
кваліфікації на сьогодні готують три університети у Києві, Львові та Харкові та один коледж у 

Львові. Ці чотири установи готують загалом 35 фахівців на рік.  

c. Ступінь, в який підготовка реставраторів (наприклад, якість, наявність підготовки) 
представляє інтерес чи викликає занепокоєння з боку будь-яких зацікавлених сторін (а саме: 
Мінкультури, директорів музеїв, фахівців з питань планування заходів зі збереження 
спадщини).  

 

Близько 50% реставраторів державних музеїв мають кваліфікацію, присвоєну Кваліфікаційною 
комісією при Національному науково-дослідному реставраційному центрі (ННДРЦ), регіональні філії 

якого розташовані у Харкові, Одесі та Львові. Ця установа існує для реставрації артефактів з 
державних музейних колекцій України (близько 11 млн. одиниць, розміщених у 546 музеях). Цей 

центр також відповідає за організацію, кваліфікаційну підготовку та професійний рівень 

художників-реставраторів. Комісія з питань оцінки кваліфікаційного рівня фахівців не проводила 
засідань упродовж кількох років, оскільки Мінкультури так і не підписало необхідні для цього 

регламенти. Здається, що ця ситуація є наслідком нездатності подолати суто бюрократичну 
проблему. 

 

ННДРЦ насправді потребує нових приміщень та нового обладнання для підвищення професійних 
стандартів в Україні. У 2007 році в рамках нового великого проекту культурно-мистецького та 

музейного комплексу «Мистецький арсенал» планувалося надати ННДРЦ нові приміщення. Зміна 
уряду змінила плани стосовно «Мистецького арсеналу», проте зберегла ідею його побудови.  

3.2.6. Конвенція ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного 
самовираження.  

a. Рівень обізнаності у Вашій країні (оцінка методом стислого опитування/інтерв’ю серед 
невеликої репрезентативної вибірки відповідних фахівців, які займаються плануванням у 
сфері культури, та старшої ланки практиків у сфері культури)  
 

У січні 2010 року Верховна Рада України (парламент) ратифікувала Конвенцію ЮНЕСКО про 

розмаїття форм культурного виразу. Таким чином, Конвенція стала частиною українського 
законодавства, змушуючи органи влади визнати її, хоча і формально. Наприклад, Національна 

академія керівних кадрів культури і мистецтв включила до навчальної програми окремий курс, 
присвячений цій Конвенції. 

 

Було б справедливо зазначити, що Україна є країною з відносно високим рівнем толерантності 
(наприклад, після розпаду Радянського Союзу вона стала однією з небагатьох пострадянських 

країн, в якій ніколи не було збройного міжетнічного конфлікту). Цю терпимість та існування 
реальної свободи творчості, безумовно, підтримує і зміцнює Конвенція. Українські текст цієї 

Конвенції надруковано Науково-дослідним інститутом пам'яткоохоронних досліджень3  
  
b. Представлені Мінкультури приклади випадків, коли підписання ним Конвенції змусило 

вживати заходів, які б вони не приймали за інших обставин  

  

Мінкультури організувало два семінари, присвячені Конвенції: до та після її підписання. 
Міжнародний Фонд «Відродження» (належить до мережі Фонду Сороса «Відкрите суспільства») 

також включив аспекти, пов’язані з Конвенцією, до своєї міжнародній програми навчання. Однак 

                                        
3 Збірник нормативно-правових актів сфери охорони культурної спадщини. К., 2011 С.83 - 102. 
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немає інформації щодо розробок спеціальних загальнонаціональних програм, спрямовані на 

підвищення обізнаності представників органів влади щодо положень Конвенції.  

c. Кількість/рівень згадувань Конвенції в офіційних політичних документах або заявах  

Конвенція про різноманітність стала підставою для укладення Угоди про спільне кіновиробництво 
між Урядом України і Урядом Франції (2011 р.). Принципи Конвенції знайшли відображення у 

багатьох регіональних програмах, пов'язаних з соціальним і культурним розвитком, особливо, при 
проведенні фестивалів або святкуванні річниць загальнонаціонального значення.  

Практично в усіх країнах різні соціальні групи не завжди дотримуються принципів розмаїтості, і 
сегрегація та різні форми ізоляції іноді стають елементом поняття «атомізації суспільства». 

 
 
3.3 Культурне забезпечення/дослідження/професійне навчання та 
передача/поширення/забезпечення зв’язку 

3.3.1. Загальне середовище  

 
a. Кількість, тип, розмір та перелік будь-яких установ, організацій тощо, які займаються 

дослідженням у сфері мистецтв  
 

У культурній сфері України спостерігається відчутний розрив між теоретичними і науковими 

розробками з одного боку та осмисленням практичних аспектів культурного процесу з іншого боку. 
Дослідницька діяльність таких інституцій як Інститут проблем сучасного мистецтва, Національної 

академії мистецтв України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України, 
Державний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса (усі – державні заклади) є достатньо 

солідної та складною, проте у ній не вловлюється «пульс життя». При цьому слід зауважити, що 

представники кожного із названих закладів одночасно виступають як активні гравці на полі 
сучасного мистецтва. 

 
Загалом, проблема полягає у тому, що на сьогодні не існує жодного достатньо впливового видання. 

яке б могло стати критичною та аналітичною платформою для культурної сфери в цілому. Ті ж які 

є, відображують точку зору достатньо вузьких спільнот. Наприклад, художники соціально-
критичного спрямування, які розділяють ліберальні ідеологічні цінності є читачами та авторами 

онлайн часопису "KORYDOR (http://korydor.in.ua) - видання відредагував Фондації Центр сучасного 
мистецтва (НУО). Більшість радикально налаштованих митців і  активістів лівого ідеологічного 

спрямування гуртуються навколо журналу «Політична критика» і Центру візуальної культури 

(http://vcrc.org.ua/en/pk/). Широкі кола мистецької аудиторії. які передусім цікавляться новинами 
арт-простору отримують інформацію з журналу Art Ukraine (http://www.artukraine.com.ua), - як 

друкованої. так і електронна версії. Видавцем цього популярного часопису є приватна організація 
тісно пов'язана з комплексом «Мистецькій арсенал», який є державним підприємством. 

 
Резонансні суспільно-політичні питання висвітлює онлайн видання «Історична правда», яке є 

додатком до такого знаного інтернет-ресурсу як «Українська правда» http://www.pravda.com.ua. 

(http://www.istpravda.com.ua/). Це видання, регулярно висвітлювало перипетії навколо посади 
генерального директора НХМУ (див., наприклад 
http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/08/27/92208). 
 
Щодо специфічних питань музейної сфери, то фахівці орієнтуються на таке джерело як портал 
«Музейний простір України» (http://prostir.museum/ua) Українського центру розвитку музейної 
справи. Широкий спектр питань, пов’язаних із доступом до культури, функціонуванням мережі 
закладів культури знаходить відображення у діяльності Українського центру культурних 
досліджень. Цим джерелом передусім послуговуються студенти та представники Мінкультури.   
Центр міської історії Центрально-Східної Європи  проводить глибокі фахові дослідження, у таких 
царинах як історична пам’ять, урбаністика, тощо, а також організовує конференції. Семінари, 
займається виставковою діяльністю. 
Найкраще ж «пульс життя» вловлюють соціальні мережі, які втягують до своєї орбіти все більше і 
більше представників різних вікових груп і верств населення. 

 
 

http://vcrc.org.ua/en/pk/
http://www.artukraine.com.ua/
http://www.pravda.com.ua/
http://www.istpravda.com.ua/
http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/08/27/92208
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b. Сприйняття рівня культурно-мистецької критики та дискусій молодими (до 35 років) 
фахівцями сектору культури: дослідження методом обмеженого репрезентативного інтерв’ю 

 

Див. розділ 3.3.1.а вище. 

3.3.2. Професійне навчання  

 
a. Рівень забезпечення та якість професійної освіти у галузі культури і мистецтв за інформацією, 

наданою Мінкультури та Міносвіти  

Забезпечення якості професійної освіти в галузі культури та мистецтв має вирішальне значення для 
розвитку мистецької і культурної інфраструктури країни. 

Нинішня ситуація досить специфічна і суперечлива . Наприклад, студенти Національної Академії 

мистецтв та архітектури опиняються у парадоксальному становищі: з одного боку, вони займаються 

квазіреалістичним живописом, щоб сподобатися викладачам, виконати вимоги навчального плану і 
отримати диплом, але водночас усвідомлюють, що це навряд чи забезпечить фінансові ресурси для 

життя. Отже, паралельно вони розробляють проекти для  дизайн студій або роблять кон’юнктурні  
арт-об’єкти, сподіваючись продати їх у комерційних художніх галерей або на аукціонах. З іншого 

боку, для успішної кар'єри сучасного митця їм необхідно  брати участь у міжнародних арт-проектах 
і конкурсах (як правило некомерційного спрямування). А що саме подавати на такі події - чіткого 

розуміння немає. В Академії вчать лише малювати і не вчать мислити і формулювати відповідні 

концепти. В результаті більшість молодих українських художників сліпо наслідують старше 
покоління митців, які вже досягли успіху.  

Дещо краща ситуація у сфері музики. Перш за все, Україна відповідає світовим стандартам у царині 

академічної музики і виконавської майстерності. Українські музиканти добре відомі і визнані на 

міжнародному рівні. Також спостерігається динамічний розвиток в ділянці сучасної та 
експериментальної музики. Наприклад, у Національної музичної академії ім. Чайковського успішно 

працює Лабораторія експериментальної та електронної музики, очолювана композитором Алою 
Загайкевич. 

Основна проблема освіти та підготовки у сфері культури та мистецтв, полягає у прірві між теорією і 
практикою. Існуючим програмам навчання та навчальним планам явно бракує гнучкості. 

Серйозною проблемою є відсутність контакту і взаємодії з європейськими навчальними закладами 
галузі мистецтва, особливо на рівні довгострокових програм, взаємодії та співпраці. У цьому зв’язку 

ключовим моментом могло би стати усвідомлення ролі мистецької освіти в сучасному культурному 

процесі серед керівників відповідних навчальних закладів. 

b. Кількість відомих міжнародних зв’язків у цій сфері, наприклад, за програмою Еразмус  

Такі програми, як Еразмус існують, проте докладну інформацію зібрати не вдалося. 

Одним з найвідоміших і найефективніших прикладів міжнародних зв'язків у сфері культури є 

програма DAAD. Див. http://www.daad.org.ua/ukr/stipendien.htm. Німецька служба академічного 
обміну надає широкий спектр можливостей в рамках дуже добре організованої і успішної програми. 

 

Також з цього питання є дані американського дослідження: 
http://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/education-funding.pdf 

3.3.3. Використання мережі Інтернет та рівень зв'язку 

  
a. Будь-які наявні статистичні дані про зв'язок із мережею Інтернет та її використання 

  
Мережа Інтернет дуже швидко проникає у повсякденне життя українців. На даний час не існує 

єдиного узгодженого методу оцінки її використання. За даними одного з джерел статистики, 
Bigmir.net, кількість українських користувачів мережі Інтернет станом на кінець 2011 року 

становила близько 25 млн. осіб або 54% населення. Інше джерело, Київський міжнародний інститут 
соціології оцінює кількість користувачів мережі Інтернет на рівні 40,3% населення, а за даними 

Інтернет Асоціації України (http://www.inau.org.ua/analytics_vuq.phtml) кількість користувачів 

Інтернету у 2011 році становила близько 37 – 40% населення (тобто, принаймні, 17 млн.). 
Більшість українців використовують мережу Інтернет вдома і для спілкування електронною поштою 

(51%). Наступним найбільш популярним способом використання Інтернету є участь у соціальних 

http://www.daad.org.ua/ukr/stipendien.htm
http://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/education-funding.pdf
http://www.inau.org.ua/analytics_vuq.phtml
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мережах (46%). Близько 38% використовують Інтернет як перший засіб пошуку інформації, а 37% 

користувачів завантажують музику і фільми. Використання Інтернету для доступу до соціальних 

мереж – це напрям, де найбільше зростає кількість користувачів.  
 
b.   Вартість порівняно з рівнями місцевих прибутків від надання зв’язку  

 вдома 

Середня вартість забезпечення Інтернет-зв’язку вдома становить близько 150 грн. (13,6 євро) плюс 

абонентська плата від 50 до 250 грн. (4,6 – 23 євро) на місяць. 

Мобільний Інтернет 3G є більш дорогим. Його вартість починається від 190 грн. за обладнання, 

передоплати у сумі 26 грн. та 30 - 300 грн. (в середньому) за використання послуги (залежно від 
тарифного плану та трафіку).  

 в Інтернет-кафе   

Вільний доступ Wi-Fi пропонується у низці кав'ярень і ресторанів та деяких публічних зонах («хот-

споти»).  

c. Будь-які наявні статистичні дані чи відомості про рівень зростання Інтернет-зв’язку 
 

На думку консалтингових компаній, наприклад, GfK, InMind, Gemius, кількість Інтернет-користувачів 

в Україні зростає щороку на 15 – 25%  (http://watcher.com.ua/2011/04/12/або 
див.:http://blogosphere.com.ua/2011/11/22/ukrainian-internet-and-social-networks/) 

 
d. Будь-які статистичні дані, інформація або окремі приклади будь-якого «цифрового бар’єра» 

(наприклад, багаті – бідні або міські – сільські мешканці) 

За офіційними даними в Україні 28 000 населених пунктів, і лише 1200 з них мають широкосмуговий 

доступ до мережі Інтернет. По мірі насичення ринку у великих містах, компанії переходять до 

середніх і малих міст. За даними дослідження GfK, найбільш динамічне зростання Інтернет-
аудиторії – 152% на рік – спостерігають у невеликих містах з населенням до 50 000. Ситуація, 

очевидно, є набагато слабшою у сільській місцевості. 

Минулого року влада оголосила про плани комп’ютеризації сільської місцевості. Національна 

комісія, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, підготувала проект «Цифровий 

район» з метою забезпечення супутникового підключення до мережі Інтернет 10 000 сільських 
населених пунктів за три роки. Такі обіцянки, скоріше за все, пов'язані із майбутніх парламентських 

та місцевих виборів, що мають відбутися восени 2012 року. 

Говорячи про значущі проекти інформатизації і оцифровування, ініціативи різних університетів, 

наприклад, Києво-Могилянської академії, Національного університету «Острозька академія», 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного 

університету ім. Василя Каразіна, спрямовані на консолідацію бібліотечних ресурсів за рахунок 

створення спільного депозитарію. Цей план полягає у тому, що цифрова бібліотека стане 
доступною лише для студентів університетів-учасників консорціуму. 

  
e. Будь-яка наявна статистика, розрахунки або дослідження стосовно застосування мережі 

Інтернет у сфері культури та відповідні тенденції  

  

Як зазначалося вище, мережа Інтернет широко використовується в Україні, і учасники культурного 
сектору, звичайно, не є винятком. Можливості, які дає  Інтернет з точки зору гнучкого розподілу 

робочого часу, способу  виконання та потенціалу просування і поширення нових культурних 
продуктів не має аналогів. Наведемо декілька прикладів використання Інтернету спеціально для 

«культурних» цілей: відомий рок-гурт «Океан Ельзи» забезпечив можливість он-лайн трансляції 

свого останнього концерту. Мережу Інтернет використовували аналогічним чином у деяких 
сучасних арт-проектах (наприклад, «ГогольФест» та у проекті «Цай Гоцян» в рамках культурної 

ініціативи «Ізоляція». 

 

 

http://watcher.com.ua/2011/04/12/або
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3.3.4. Проекти з оцифровування 

 
Кількість ілюстративних прикладів масштабних проектів цифровізації, які реалізуються за 
офіційної підтримки (наприклад, створення національної електронної бібліотеки, оцифрування 

колекцій національних музеїв, віртуальні виставки національних колекцій або архівів тощо)  
 

На сьогоднішній день в Україні реалізують вагомі проекти оцифровування бібліотечних фордів, 
наприклад, програму«Бібліоміст», спрямовану на модернізацію доступу до інформації у публічних 

бібліотеках, та проект «Відкритий світ», який має на меті підключити сільські школи до мережі 
Інтернет. Проект реалізується в Україні в рамках ініціативи «Глобальна бібліотека» Фонду Біла 

Гейтса з метою технологічного оснащення близько 1600 публічних бібліотек для покращення 

доступу громадян до інформації та навчання бібліотекарів умінню користуватися новими 
технологіями для забезпечення більш якісних послуг для відвідувачів бібліотек. Навчання 

проводять на базі 25 навчальних центрів для бібліотекарів по всій країні. Цей проект також 
допомагає бібліотекарям популяризувати власні бібліотеки та отримувати ресурси, необхідні для 

вирішення потреб громади, покращення  розуміння важливої ролі бібліотек і бібліотекарів і 

забезпечення підтримки у суспільстві (див. http://www.bibliomist.org/en/about-bibliomist-en/what-is-
bibliomist-eng). 

 
 
3.4. Доступ і освіта 

3.4.1. Доступ (у сенсі «долучення до культурних послуг») 

 
a. Будь-яке ілюстративне підтвердження будь-якого політичного заходу чи дискусії на 

офіційному рівні стосовно різноманітних аспектів доступу до культури (наприклад, культурні 
права, вартість квитків та участі у заходах культури та мистецтв тощо) 

Таблиця1. Заклади культури 

 Кількість закладів Відвідування (млн./ рік) 
2009 2010 2009 2010 

Театр  136 140 6,2 6,6 

Кіно  2200 2200 11 9 

Концертні зали 77 83 3,8 4,2 

Музеї  499 546 20,8 21,7 

Клуби  18700 18600 4,8 4,6 

Бібліотеки 20100 19500 Даних немає Даних немає 

Джерело: дані Держкомстату станом на січень 2012 року  

Питання доступу до культури є постійним об’єктом досліджень Українського центру культурних 
досліджень. Він визначає й аналізує стандарти та питання, пов'язані з доступом до культури та 

культурним забезпеченням (http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2009-11-d16.php). Центр зараз готує 
потенційно важливий проект постанови стосовно формальних гарантій культурного забезпечення і 

доступу до культури. 

 
Обговорення питань доступу до культури проводять на найвищому політичному рівні, насамперед, 

у Верховній Раді (парламенті) у формі парламентських слухань з питань культури (подібні 
процедури також використовувалися у процесі розробки Закону «Про культуру»). Іноді питання 

доступу до культури порушують на рівні Кабінету міністрів, але часто тут вони мають суто 

декларативний характер.  
 

В контексті доступу до культури і реальної доступності культурного продукту достатньо 
контраверсій ним є питання боротьби з піратством в Інтернеті.  Що і проявилося, у випадку із 

спробою закрити веб-портал EX.UA та , яка наштовхнулася на достатньо сильні протести активної 

частини суспільства, для якої вільний доступ до електронних ресурсів є питанням персонального 
розвитку. (докладніше про цю проблему у публікації Лесі Ганжі «Право на бібліотеку»4. 

 

                                        
4 http://korydor.in.ua/blogs/917-pravo-na-biblioteku 

http://www.bibliomist.org/en/about-bibliomist-en/what-is-bibliomist-eng
http://www.bibliomist.org/en/about-bibliomist-en/what-is-bibliomist-eng
http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2009-11-d16.php
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b. Перелік основних проблем, пов'язаних з доступом до культури і мистецтва, на думку 
невеликої репрезентативної вибірки працівників культури. Ці питання можуть включати 
ненадання доступу, вартість, відсутність інтересу, поганий маркетинг, проблеми різного рівня 
у містах та селах, неналежне програмування на основних майданчиках, недоцільні години 

роботи тощо) 

 

Більшість респондентів під терміном «доступ» розуміють насамперед фізичну (територіальну) 

доступність, наприклад, наскільки близько розташований об’єкт до помешкання респондента (за 
даними НІСД, який здійснював відповідні дослідження  повсякденнях культурних практик). Іншим 

найважливішим питанням є вартість участі (ціна квитків). На жаль, споживання культурних 

продуктів не включено Кабінетом Міністрів України до «споживчого кошику», на основі якого  
визначається прожитковий мінімум. 

3.4.2. Освіта  

a. Ознаки певної форми освіти в області мистецтва як елемент основного шкільного 
навчального плану  

  

Художня освіта (образотворче мистецтво, музика, народні ремесла) включена до основного 
навчального плану початкової школи. Теоретично цей предмет має сприяти творчому розвитку 

дітей, проте на практиці він обмежується лише уроками малювання. Програма середньої школи 
передбачає предмет під назвою «Естетична культура», що має ознайомлювати дітей з історією і 

теорією мистецтва, проте майже не передбачає обговорення самого мистецтва, тобто не торгається 

навичок його сприймання. 

b. Приклади будь-яких типів мистецької діяльності у звичайній школі 

Провідні музейні заклади здатні та готові допомогти школам з екскурсіями, лекціями та 

інтерактивними освітніми програмами. Така співпраця між установами забезпечує взаємну вигоду, 
адже школи отримують доступ до високоякісних навчальних матеріалів, а музеї – нову аудиторію. 

Мають місце практичні дискусії про взаємозв'язок між освітою і культурою у таких умовах, проте 

переважно на місцевому рівні.  

 

3.5. Залучення та розвиток аудиторії 

3.5.1. Статистичні дані  

 
a. Наявні статистичні дані про участь у культурно-мистецькій діяльності будь-якого типу: від  

відвідування театрів та кінотеатрів до кількості культурних клубів тощо.  

  
Основним джерелом статистичної інформації в галузі мистецтва і культури є Державна служба 

статистики (Держкомстат), що надає інформацію через офіційний веб-сайт і друковані бюлетені, які 

надходять до бібліотек. 
 

Держкомстат надає дані про відвідування театрів, кінотеатрів, концертних залів, музеїв, бібліотек, 
клубів тощо (див., наприклад, Таблицю 1 у Розділі 3.1.). 

 
b. Підтвердження та приклади тенденцій, пов’язаних з участю, наприклад, зростання або 

зменшення відвідування закладів культури та участі у різних видах діяльності секторів 
культури  
 

За даними дослідження НІСД, відвідування церковних служб було найбільш популярним видом 
культурної діяльності для 54% респондентів, які відвідують церкву принаймні один раз на місяць, 

та для 12,5%, які відвідують церкву принаймні раз на рік. Ця діяльність об'єднує всі категорії 
населення: бідних і багатих, з вищою чи середньою освітою, міських або сільських жителів тощо.  

 
Наступні найбільш поширені заходи включали відвідування ресторанів, барів, нічних клубів: 35% 

респондентів відзначили цей вид діяльності з частотою принаймні один раз на місяць, а 10% - із 

частотою принаймні раз на рік. 
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Інші види діяльності: 

 

 кінотеатри: 23 % (щомісяця) та 11% (щороку)  

 дискотеки і танцмайданчики: 20 % та 5%;  

 спортивні клуби: 19% та 6%; 

 бібліотеки: 18% та 7%; 

 перегляд спортивних подій: 17,5 та 11%; 

 музикальні та танцювальні шоу: 13% та 13%; 

 театри (драматичний, опери і балету) та концерти класичної музики: 13% та 12,5%; 

 музеї та арт-виставки: 12 % та 16%; 

 зоопарки: 8 %   

 

Більш докладна інформація про дослідження, проведене Українським центром культурних 

досліджень у 2004 році, представлена на веб-сайті: http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2004_6.php 
 

За даними цього дослідження, респонденти вказали наступні види культурної діяльності як важливі:    
 

 перегляд телевізора – 83,3 % 

 читання періодичної преси – 58,3 % 

 слухання радіо – 38,8% 

 читання книг (художня література) – 26,7 % 

 слухання музики – 25,5% 

 відвідування церкви – 14,2% 

 перегляд відео (фільми) – 11,7% 

 професійна освіта - 8,7% 

 професійне використання комп’ютера – 7,4%  

 відвідування бібліотек – 4,9% 

 відвідування концертів класичної музики та театральних вистав – 4,4% 

 відвідування кінотеатру – 2,7% 

 колекціонування – 2,5% 

 аматорське мистецтво і ремесла – 2,3%  

 

Таблиця 2. Витрати домогосподарств на приватну участь у культурному житті та 
споживання культурних продуктів  за напрямами, % 
  

 Роки 

1994 1998 2002 2006 2010 

Кольоровий телевізор 64,7 69,3 73,9 89,7 92,8 

Плеєр (у т.ч. радіо) 58,4 58,5 56,4 55,6 47,2 

Бібліотека (понад 100 книг) 30,7 22,5 20,2 22,2 18,4 

Відеопрогравач (DVD)  9,9 15,1 19,7 28,2 33,7 

ПК  - - 4,7 18,5 34,9 

Модний одяг 25,1 11,7 11,0 16,2 16,7 

Спортивне та туристичне знаряддя 17,9 12,8 14,4 5,1 6,2 

Обладнання для полювання та рибної ловлі  - - 10,3 8,9 12,3 

Джерело: http://dif.org.ua/ua/comment/qioj3rgiojq3jhko 

3.5.2. Розвиток аудиторії  

Статистика та приклади, пов'язані з розвитком аудиторії та інформаційними  
програмами, наприклад, в рамках основної роботи театрів, музеїв, фестивалів тощо, які 
також дають певне уявлення про те, як розвивається ця діяльність  

Збільшення кількості відвідувачів або принаймні збереження теперішнього рівня відвідуваності є 

важливим завданням і проблемою для багатьох державних закладів культури, особливо, зі статусом 
«національного». Це вимагає переоцінки ролі, усталених посадових інструкцій - наприклад, 

художнього керівника у театрі або заступника з наукової та науково-просвітницької діяльності у 
музеях, а також створення нової штатної одиниці – PR-менеджера. Проте загалом кожен має 

http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2004_6.php
http://dif.org.ua/ua/comment/qioj3rgiojq3jhko
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реагувати і використовувати нові методи для розвитку аудиторії, будь-то Інтернет, інтерактивні 

програми або просте з’ясування потреб людей.  

Бібліотеки і музеї (і, можливо, театри) задоволені своєї програмною діяльністю, проте їх технічна 

підтримка залишається дуже слабкою. Одним із ключових моментів є місце проведення заходу. 
Основна проблема полягає не лише у поганому технічному стані будівель та устаткування, але й у 

необхідності забезпечення відповідних навичок, особливо, навичок формування команди, 

стратегічного планування, визначення пріоритетів тощо.  
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4. Основні результати дослідницьких візитів представників RMCBU в 
Україні  

 
 

Починаючи з 29 жовтня 2011 року RMCBU здійснило серію дослідницьких візитів до Азербайджану, 

Грузії, Вірменії, Білорусі, Молдови та України з метою встановлення контактів з ключовими 
зацікавленими сторонами Програми у кожній країні і започаткування процесу виявлення 

конкретних напрямів політики у сфері культури, які потребують зміцнення на національному та 
регіональному рівнях. В рамках цієї діяльності були проведені круглі столи за участю ключових 

представників уряду та громадянського суспільства, зустрічі з основними діячами культури, 

презентації Програми та збір вихідних даних для проведення базових досліджень, присвячених 
культурній політиці у країнах Східного партнерства. Результати візитів і подальші дослідження були 

покладені в основу пропозицій стосовно розвитку інституційного потенціалу у визначених 
пріоритетних напрямах, які RMCBU реалізовуватиме з 2012 року по березень 2015 року. 

 
Оскільки офіс RMCBU розташовано у столиці України, всі види діяльності, пов'язані з дослідницьким 

візитом до цієї країни, не обмежувалися трьома робочими днями і тривали у період з 7 грудня 2011 

року по 9 лютого 2012 року. Ця діяльність була проведена групою експертів у складі пана Лучано 
Глоора, керівника групи, пані Тетяни Білецької, експерта з питань інституційного розвитку, пані 

Олени Паливоди, менеджера з питань інформаційно-комунікаційного забезпечення, та пані Оксани 
Музичук, менеджера з питань проектів та їх моніторингу.  

 

За цей період були проведені зустрічі, інтерв’ю та бесіди з понад 90 представниками основних 
національних зацікавлених сторін Програми Східного партнерства «Культура» з державного, 

приватного сектору та організацій громадянського суспільства, Представництва ЄС в Україні та 
донорських організацій, що діють в Україні.  

 
Представництва ЄС в Україні забезпечило RMCBU підтримку у встановленні офіційних контактів з 

вищим керівництвом Міністерства культури України, що зайняло багато часу. 

 
Круглий стіл з ключовими зацікавленими сторонами, присвячений потребам і пріоритетам 

реформування політики в галузі культури відбувся 16 грудня 2011 року у Києві за участю понад 50 
учасників. На цьому круглому столі Міністерство культури представляли заступник міністра пан 

Тимофій Кохан, який виступив в якості співголови цього заходу, та більше десяти чиновників 

середньої ланки. Місцеві органи влади, які опікуються питаннями культури, представляли 15 з 24 
областей України та прийняли активну участь у заході. 

 
Представництво ЄС в Україні представило інформацію про проекти, які реалізуються у співпраці з 

українськими провідними партнерами і які отримали гранти в рамках Програми, а також окреслило 

інші можливі інструменти ЄС для фінансування співпраці, якими національні і місцеві заклади 
культури в Україні могли б користуватися активніше.  

 
Міністерство наголосило на важливості культури для розвитку країни і висловило зацікавленість 

України до участі у Програмі Східного партнерства «Культура» та у різних формах співпраці з ЄС. 
Водночас пан Кохан зазначив, що національні органи влади у сфері культури хотіли б отримати 

більш конкретні приклади співпраці, як, наприклад, підтримка Регіональної програми «Київська 
ініціатива» за участю всіх країн Східного партнерства, а також Пілотний проект з відновлення 
культурної спадщини історичних міст. Заступник міністра культури висловив здивування та 

розчарування національних органів влади у зв’язку з підтримкою цього пілотного проекту, який 
виключили з Програми Східного партнерства «Культура». 

 

RMCBU представило Програму Східного партнерства «Культура», включаючи її цілі, завдання і 
основні компоненти. Особливу увагу присвятили роз'ясненню механізмів та робочих інструментів 

RMCBU, включаючи: 
 

 процес дослідження в рамках напряму «Порівняльні дослідження та діагностика стану 
політики в галузі культури»; 
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 діяльність зі зміцнення регіонального інституційного потенціалу «Семінари і тренінги з 
питань обміну досвідом в галузі культурної політики», які будуть організовані RMCBU у 
жовтні 2012 р. - вересні 2014 р.; 

 підтримка у реалізації проектів, які отримують гранти в рамках Програми східного 

партнерства «Культура»; 

 комунікації та мережі, забезпечення прозорості та поширення результатів Програми.  

 

Учасників також поінформували про можливості отримання спеціальної технічної допомоги, 

призначеної для національних органів конкретних країн, для розвитку політики в галузі культури та 
вирішення правових питань реформування в рамках діяльності проекту RMCBU «Технічна допомога 
органам влади країн Східного партнерства». 
 

Національних зацікавлених сторін запросили взяти участь у роботі Дорадчого комітету Програми 
Східного партнерства «Культура». 
 

Поділяючи думку про основні особливості культури та культурного розвитку у країні за останні три-
п'ять років, представники галузі культури України зазначили цілий комплекс питань, які необхідно 

вирішати, звертаючи увагу на сильні і позитивні фактори. Водночас, учасники наголосили наступні 
негативні моменти та проблеми:  

 

 відсутність професійних кадрів і відповідних знань, особливо, з питань управління культурою та 

залучення коштів; 

 відсутність співробітництва і партнерства між/у різних секторах та серед діячів культури; 

 низький рівень взаєморозуміння і єдності між різними секторами та діячами культури; 

 низький рівень міжнародного співробітництва; 

 відсутність діалогу та обміну досвідом між державним та неурядовим сектором, а також між 

різними установами та окремими особами. 
 

Під час обговорення порушували питання основних потреб і пріоритетів реформування і зміцнення 
галузі культури, а також проведення регіональних та національних ініціатив і різноманітних 

європейських та міжнародних програм у сфері культури, освіти і розвитку людини. 

 
Говорячи про основні потреби, які необхідно вирішати на рівні законодавства і політики в галузі 

культури, щоб покращити можливість модернізувати та забезпечити позитивні зрушення у цьому 
секторі, національні зацікавлені сторони зазначили наступні питання: 

 

 вдосконалення законодавства, пов'язаного з питаннями культури, зокрема, законами про 

культуру, національний культурний продукт, діяльність бібліотек, громадських організацій, 
спонсорство, благодійництво та меценатство у галузі культури; 

 підтримка і стимулювання багатостороннього партнерства, обміну досвідом, міжгалузевого 

співробітництва та міжкультурного діалогу між усіма учасниками і зацікавленими сторонами на 
місцевому, національному та міжнародному рівнях; 

 впровадження нової фінансової політики/реалізація нових підходів до заохочення грантової 

підтримки культурних проектів та залучення альтернативних ресурсів, зокрема, на основі 

ініціатив неурядового сектора культури. 
 

Учасники круглого столу підкреслили важливість координації зусиль усіх донорів, які діють у регіоні 

і беруть участь у реформуванні політики та розвитку інституційного потенціалу. На думку 
національних зацікавлених сторін, це може допомогти уникнути дублювання діяльності і дозволить 

зосередити всі ресурси, інструменти та засоби на підтримці культурних реформ у країнах Східного 
партнерства для досягнення кінцевої мети – істотних результатів. Серед багатьох організацій-

донорів, які підтримують програми/проекти культурного співробітництва та інституційного розвитку 
у країнах Східного партнерства, українські зацікавлені сторони насамперед згадують Раду Європи, 

Європейський культурний фонд, Британську раду та Гете-Інститут. 

 
Учасники круглого столу RMCBU та робочих зустрічей також висловили свої думки щодо 

найважливіших чинників і передумов успішної реалізації Програми і відчуття досягнення 
результатів у відповідних національних зацікавлених сторін. Ці чинники включають:  
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 забезпечення максимальної прозорості при оголошенні можливостей і прийнятті рішень, 

включаючи відбір учасників для заходів RMCBU;  

 залучення національних експертів до діяльності RMCBU у сфері інституційного розвитку;  

 врахування досвіду та уроків, а також результатів вже наявних програм регіонального 

співробітництва для планування та впровадження Програми Східного партнерства у галузі 

культури;  

 забезпечення підготовки тренерів; 

 зосередження особливої уваги питанням спадщини;  

 врахування національних особливостей кожної країни-партнера (наприклад, популяризація 

національних культурних продуктів).  
 

Після науково-дослідного візитів експертів RMCBU до країн учасникам круглого столу та усім 
національним зацікавленим сторонам, з якими зустрічалися під час візитів, запропонували взяти 

участь у SWOT-аналізі національної галузі культури та культурної політики у формі он-лайн 

опитування. Докладна інформація про SWOT-аналіз представлена у Додатку 1 до цього звіту. 
 

Для отримання більш докладної інформації про пріоритетні потреби галузі культури України та 
інших країн-партнерів, а також про передумови успішної реалізації Програми, див. також Звіт за 

результатами регіонального дослідження (Розділ 4 «Основні результати науково-дослідних візитів 
експертів RMCBU до шести країн СхП», Додаток 2 «Оцінка національними зацікавленими сторонами 
політики та пріоритетних потреб у сфері культури у країнах СхП – метод SWOT»). 
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Додаток 1. Оцінка культурної політики та пріоритетних потреб галузі культури в 
Україні національним стейкхолдерами - метод SWOT 
 
 
Див. оригінальний текст звіту англійською мовою щодо цього додатку 
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Додаток 2. Україна в історичному контексті5 
 

 
Країни Східного партнерства менш відомі і, як наслідок, менш зрозумілі для країнах ЄС (ніж решта 

держав європейського континенту). Хоча за часів «Помаранчевої революції» у 2004 – 2005 роках 
ім’я України не сходило зі шпальт західних ЗМІ, відтоді Україна лише епізодично привертала увагу і 

лише у зв'язку з деякими подіями, наприклад, газовим конфліктом з Російською Федерацією або 

проведенням в Україні і Польщі Чемпіонату Європи з футболу. Найближчі сусіди природно пильніше 
цікавляться Україною, проте загалом вони недостатньо знають і розуміють найбільшу країну 

Європи.  
 

Це можна пояснити різноманітними причинами. Не останньою з них були спроби применшувати, 

маніпулювати і у певні періоди знищити українську національну ідентичність і з боку Російської 
Імперії (коли українців офіційно називали «малоросами»), і з боку Радянського Союзу у ХХ столітті. 

Цей історичний контекст і дилема визначення та популяризації сучасної української ідентичності у 
зовнішньому світі добре відображає назва книги (понад п'ятсот сторінок!) колишнього Президента 

України Леоніда Кучми «Україна – не Росія»6. 
 

Україна здобула незалежність у 1991 році з розпадом Радянського Союзу. Конституція у чинній 

редакції була ухвалена  1996 року. Варто зазначити, що Україна була чи не єдиною з нових 
незалежних пострадянських країн, якій вдалося уникнути насильницького конфлікту чи 

громадянської війни незважаючи на фактори дестабілізації. Наприклад, ситуація у Криму була 
потенційно нестабільною. Крим був включений до Російської Радянської Соціалістичної Республіки у 

радянський період, а у 1954 році він увійшов до складу Української РСР на знак святкування 300-

річчя Переяславської ради – договору, за яким Україна остаточно перейшла під контроль Російської 
Імперії. Окрім російського етнічного питання у Криму, у 1992 році до Криму повернулися кримські 

татари, депортовані до Середньої Азії за часів Сталіна. В Україні проживає близько чверті мільйона 
кримських татар.  

 
Згідно з Конституцією державною мовою України є українська мова, проте одночасно гарантується 

вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин. 

 
За даними перепису населення 2001 року (див. http://2001.ukrcensus.gov.ua/) в Україні мешкає  

понад 48 млн7.(67,2% міського та 32,8% сільського населення), з яких близько 78% – українці, а 
17% – росіяни. Інші значні етнічні групи включали білорусів, молдаван, кримських татар, болгар, 

угорців, румунів, поляків, євреїв, вірмен, греків і татар. В Україні мешкає понад 130 різних 

національностей та етнічних груп. В Україні є 454 міст і населених пунктів, населення дев'яти з яких 
перевищує 500 000 мешканців. 

 
Україна має потужну діаспору з найчисленнішім представництвом у Росії (понад чотирьох мільйонів) 

та у Канаді (понад мільйона). Українці складають близько 13% населення Молдови. Україна 
приділяє значну увагу діаспорі, і, мабуть, близько тридцяти законів та наказів регулюють державну 

політику, пов’язану з українцями, які мешкають за кордоном.  

 
За даними перепису населення 2001 року 67,5% населення вважають рідною українську мову, а 

29,6% – російську, хоча на відміну від цих процентних даних у повсякденному житті українською 
мовою користуються менше, а російською більше. Інші 2,9% припадає загалом на румунсько-, 

угорсько- та польськомовні меншини.  

 
Українці переважно є православними християнами трьох основних напрямів: парафіяни Української 

Православної Церкви, яка визнає владу Московського патріархату (26%), парафіяни Української 
православної церкви Київського патріархату (50%), а також переважно у західній частині країни – 

парафіяни Української греко-католицької (уніатської) церкви (8%), яка дотримується православної 

літургії, проте визнає Папу Римського як її главу; католицькі і протестантські прихильники 

                                        
5 Цей розділ для тих, хто поверхово обізнаний з Україною та її історичним розвитком, його було 
написано Террі Санделом на основі його попередніх досліджень та досвіду роботи. 
6 Кучма Л. Україна – не Росія. К.: «Час», 2003 
7 Станом на 1 січня 2011 р. населення України складало 45 778 534 осіб (http://ukrstat.gov.ua) 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/
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складають дещо більше 2%. Є також мусульмани (15% місцевого населення Криму) і деякі 

єврейські релігійні громади в Україні. Часто значення релігії применшують, проте воно є складним і 

суперечливим питанням внутрішньої політики України та міжнародних відносин. 
 

Україна має складну історію, що уходить корінням до часів Київської Русі – східнослов’янської 
держави з центром у Києві, яка існувала приблизно з 880 року до середини ХІІ століття. Київська 

Русь була заснована варязькими (скандинавськими) князями, які прийняли місцеву слов'янську 

релігію й імена. Правління Володимира Великого (980-1015 рр.) та Ярослава Мудрого (1019-1054 
рр.) вважають «золотим століттям» Київської Русі. Саме тоді було прийняте православне 

християнство та впроваджено складний і гуманний письмовий кодекс законів.  
 

Свого часу Київська Русь стала найбільшою культурно розвиненою європейською державою. 
Приблизно у 1200 році населення Києва нараховувало 50 000 осіб, а Чернігова – 30 0008. Ярослав 

Мудрий, одружений на дочці шведського короля, зміцнював зв'язки з Візантією та Європою. Не в 

останню чергу зміцненню цих зв’язків сприяла організація ним деяких дуже перспективних шлюбів. 
Його онука вийшла заміж за імператора Священної Римської Імперії Генріха III, а сестра і троє 

дочок були одружені з королями Франції, Польщі, Норвегії та Угорщини. Якщо когось називати 
когось «батьком» Європи того часу, саме Ярослав Мудрий мав би усі шанси отримати цей титул9. 

 

Після занепаду Київської Русі та вторгнення татаро-монголів у східну частину сучасної України у 
тринадцятому столітті землі сучасної центральної України стали першою частиною Великого 

Князівства Литовського, а потім опинилися під владою Польщі як Велике Герцогство, увійшовши до 
Речі Посполитої. За часів Князівства Литовського широко застосовували місцеву мову – русинську 

(форма старої східнослов'янської мови, попередника сучасної української та білоруської мов). За 
часів Речі Посполитої почала домінувати польська мова. Цьому сприяла потужна асиміляційна 

політика та перепони до використання місцевої мови. Як наслідок, польська мова мала сильний 

лінгвістичний вплив на українську мову. Українці/русини вищих класів часто асимілювали з 
правителями. Тенденція до полонізації або русифікації зберігалася до ХХ сторіччя переважно серед 

сільських мешканців. У письмових джерелах їх часто згадують не окремо, а як частину історії інших 
народів. З XVI століття, наприклад, згадки про них є у Речі Посполитої, Габсбургів, Романових та у 

Радянській Імперії. 

 
Окрім періоду Київської Русі, історію незалежної державності в Україні також часто пов’язують із 

запорозькими козаками, які контролювали певну територію на Дніпрі з кінця XV століття. Ця 
територія зазнавала різного впливу Польщі, Османської Імперії та Московської Держави. У 1654 

році згідно з Переяславським договором землі запорізьких та лівобережних козаків (тобто землі на 

схід від Дніпра) були передані під протекторат Московської Держави і згодом отримали назву 
Малоросії, тобто Малої Росії. Лівобережна та правобережна Україна означають східний та західний 

берег Дніпра, відповідно. Отже, Переяславська Рада ознаменувала завершення польського 
домінування на лівобережжі (східній та центральній) України і заміну польської колонізації та 

полонізації російської колонізацією та русифікацією. Польща продовжувала домінувати на 
правобережжі (західна та центральна Україна). Тривалий період Дніпро слугував кордоном між 

польським та московським/російським впливом та контролем. 

 
«Протекторат» української Гетьманщини (козацької держави) з боку Російської Імперії поступово 

перетворився на пряме правління. У другій половині вісімнадцятого століття після поділів Польщі у 
1772, 1793 і 1795 рр. Східна Галичина, тобто захід сучасної України, перейшла під контроль Австрії, 

а решта України була адміністративно включена до Російської Імперії, яка розвивалася швидкими 

темпами. 
 

Через російсько-турецьківійни того періоду контроль Османської імперії у південній та центральній 
Україні послабився, і хвилі колонізації не оминули території, які здобули назву «Новоросія» (Нова 

Росія). У цей час князем Потьомкіним були засновані нові великі міста для Катерини Великої, 

                                        
8 Для порівняння – населення Лондона в той же час складало 12 000 осіб, а друге за розмірами місто 
Англіїї налічувало 5 000 мешканців. 
9 Незважаючи на випереджальний розвиток у порівнянні з рештою Європи, держава Ярослава була 
недостатньо стабільною. Так з 1054 до 1224 рр. відбулося близько 293 міжусобних конфліктів, то ж 
існування  близько 64 князівств виявилося недовгим. 
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наприклад, Миколаїв, Херсон. Нерідко такі міста виникали на місці, де вже існували поселення 

більш раннього часу, як-от Одеса, яка постала на місті Хаджибею або Дніпропетровськ 

(Катеринослав), який поглинув козацьке селище "Новий кодак"10. 
 

Відносини між Київської Руссю та князівствами на півночі, потім між Гетьманщиною та Московською 
Державою та згодом між нащадками «малоросів» та «великоросів» ставали дедалі складнішими. До 

кінця 18-го століття, наприклад, багато українців обіймали провідні політичні та адміністративні 

посади у Санкт-Петербурзі. Український вплив у Російській Імперії був значним і з економічної, і з 
політичної, і з культурної точки зору. У цьому зв’язку очевидним прикладом є «російський» 

письменник Микола Гоголь. До початку ХІХ століття цей український вплив частково був 
результатом більш високих освітніх та інтелектуальних рівнів української еліти, чому сприяли 

місцеві навчальні заклади, наприклад, Києво-Могилянська академія. Цей український вплив в 
Імперії тривав до ХІХ століття та у радянський період, у т.ч. і на рівні керівництва країни. 

 

Іншим важливим моментом історії української державності стало створення Української Народної 
Республіки, заснованої після розпаду Російської Імперії у 1917 році. Вона існувала лише до 1921 

року, коли Україна опинилася під владою більшовиків та радянським правлінням. 
 

Україна та український націоналізм зіграв ключову роль у ранній радянській, а потім сталінській 

стратегічній політиці. Нещодавній політичний розквіт нової української національної ідентичності 
означав для більшовиків необхідність свідомих дій для вирішення цього питання в Україні. Україна 

посідала центральне місце у ранній радянській політиці «коренізації», тобто заохочення до 
використання рідних мов і місцевих кадрових ресурсів для будівництва «соціалізму». У 1920-х роках 

в Україні це призвело до культурного відродження,яке дійсно дозволили консолідувати важливі 
елементи української ідентичності та забезпечило повернення багатьох українців, які покинули 

країну після розпаду Української Народної Республіки у 1921 році.  

 
Однак, вже наприкінці 1920-х політика «коренізації» почала викликати тривогу у Москві через 

появу українських культурних, інтелектуальних та політичних діячів, які зосереджували свою увагу 
на майбутньому України, а не на впровадженні дедалі екстремальнішої і часто неадекватної 

політики та дій, які диктували з Москви. Цьому зростаючому відчуженню не зміг допомогти і той 

факт, що контрольована Москвою таємна поліція – НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ) 
також утримував дуже велику кількість євреїв. До кінця 1920-х років політика «коренізації» 

завершилися тривалими масштабними арештами підозрюваних націоналістів, стратами та 
тюремним ув'язненням, а також випадками самогубства серед провідних українських діячів. 

 

Страх перед українським націоналізмом мав місце у масштабній радянській політиці «колективізації» 
сільського господарства наприкінці 1920-х, наслідком якого став вже визнаний геноцид українців у 

1932 – 1933 рр. Цей геноцид в Україні називають «голодомором». Незважаючи на той факт, що з 
давніх-давен надзвичайно родюча територія України завжди була великою «житницею», сільське 

господарство та сільське життя в Україні до радянської влади спиралося переважно на сімейні та 
індивідуальні невеликі приватні господарства на відміну від системи комунального господарства у 

більшості регіонів Росії. Це означало, що українські опір московській політиці колективізації 

сільського господарства, примусовому створенню великих колгоспів і радгоспів та організації 
сільської місцевості на промислових лініях, був дуже потужним. Навіть з застосуванням жорстоких 

методів НКВС темпи колективізації в Україні були надто повільними для комуністичного режиму, 
який спирався та прославляв міських промислових робітників і зневажав консервативне селянство, 

символом якого у народній свідомості були українці. НКВС та Комуністична партія фактично вели 

війну на виснаження проти України та її сільської місцевості. Забезпечення нереально каральних 
квот реквізиції призвело до великомасштабних страт і арештів на додаток до жахливого масового 

голоду на всій території України та у традиційно українських областях, наприклад, на Кубані та 
Північному Кавказі, де мешкало багато українців.  

 
«Голодомор» винищив населення і практично зруйнував українське традиційне життя. Його 

наслідки та тлумачення все ще залишаються актуальними та суперечливими питаннями у 

відносинах з Російською Федерацією, а також у деяких аспектах внутрішніх дискусій стосовно 
української ідентичності. За певними аспектами українська ідентичність все ще перебуває у процесі 

                                        
10 Згадані міста не раз зазнавали перейменувань. 
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формування, не в останню чергу через розміри і розмаїття країни, та внаслідок бурхливої історії, 

яка за два останніх століття і навіть до 1940-х років розглядала Україну як територію, поділену між 

Польщею на заході і Росією на сході.  
 

Двадцяте століття ознаменувалося «об’єднанням» українських західних «земель». За радянської 
влади території з українським населенням, які входили до складу Польщі, Угорщини, Румунії, 

Молдови та Словаччини, увійшли до Української Радянської Соціалістичної Республіки. Деякі сучасні 

проблеми взаємовідносин між західною і східною Україною можна зрозуміти лише у цьому 
контексті. Примусова радянізація Східної Галичини у 1940-х рр. та роль її головного міста Львова як 

центра українських націоналістів відтоді продовжує формувати сучасний політичний дискурс. Так 
само втрата традиційних українських територій на сході Росії і консолідація «радянізації» на сході 

України, більша частина промисловості та ресурсів якої перебувають під керуванням Москви, а не 
Києва, призвели до формування різних регіональних перспектив та політичних уподобань. 

 

Розуміння української історії з української та сучасної точки зору (на відміну від трактування України 
та українців як складової історії іноземних імперій) багато в чому завдячує Михайлу Грушевському 

(1866 – 1934 рр.), який став президентом Української Народної Республіки, яка проіснувала 
недовго, а потім повернувся в Україну у 1920-х роках. Багато в чому його можна вважати 

архітектором сучасної України та академічним істориком. Він отримав виховання у Грузії, мав міцні 

академічні, інтелектуальні та політичні зв’язки з Габсбурзькою Галичиною та Києвом, став автором 
новаторської роботи, яка, зокрема, сприяла відносинам між двома розділеними та культурно 

відокремленими частинами сучасної України – заходом і сходом. Він спростував позицію російської 
імперської історії та відновив походження поняття «Українська Русь», відтворив українську історію 

та визначив «міф про формування нації» окремо від російської імперської версії про «Малоросію» 
як процес, який все ще розгортається у сучасній Україні. 

 

 

 


