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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Курс спрямовано на цілісне та системне бачення єдності 

економічної системи та середовища культури і мистецтва, розуміння 

специфіки системи економічних відносин в сфері культури та культурних 

індустрій здобувачів ступеня доктора філософії (PhD). 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: цілісне та системне бачення єдності економічної системи та 

середовища культури і мистецтва, розуміння специфіки системи 

економічних відносин в сфері культури та культурних індустрій. 

Завдання: навчити здобувачів освіти орієнтуватися у середовищі 

культурних індустрій та креативної економіки. Дослідити специфіку 

проявів традиційних економічних законів у сфері масової культури. 

Предмет: культурні та креативні індустрії, як частина 

господарської системи держави. Система суспільних відносин в секторах 

культури і мистецтва з приводу виробництва, розподілу, перерозподілу та 

споживання культурних благ. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспіранти повинні 

набути такі програмні компетентності: 

загальні: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних 

джерел; 
- здатність до самостійного формування й неперервного 

удосконалення системного наукового і загального 

культурного світогляду; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 
- здатність діяти на основі етичних кодексів і професійної етики 

науковця, на засадах науковості та толерантності. 

фахові: 

- здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у 

культурології та дотичних до неї міждисциплінарних 

напрямах і суміжних галузях; 

- здатність усно і письмово презентувати та обговорювати 

результати наукових досліджень/інноваційних розробок з 

культурологічної проблематики та суміжних наукових 

дисциплін; 

- здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні 

інноваційні проекти в культурології та дотичні до неї 

міждисциплінарні проекти; 



- здатність апробувати результати культурологічних 

досліджень, популяризувати й поширювати їхні результати. 

 

Результати навчання за дисципліною: 

- здійснювати наукове дослідження згідно з

основоположними принципами наукового пізнання; 

- здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних 

джерел; 

- здійснювати формування й неперервне удосконалення  

власного наукового і культурного світогляду; 

- генерувати нові ідеї (креативність) та критично

оцінювати їхній потенціал; 

- діяти на основі етичних кодексів і професійної етики  

науковця, принципів академічної доброчесності і високої 

академічної культури; 

- мати передові концептуальні та методологічні знання з 

культурології та на межі предметних галузей, а також 

дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і 

прикладних досліджень на рівні останніх  світових досягнень з 

відповідного напряму, отримання нових знань та/або здійснення 

інновацій; 

- вільно презентувати та коментувати результати досліджень, 

наукові й прикладні проблеми культурології та суміжних 

наукових дисциплін; 

- розробляти та реалізовувати наукові/інноваційні культурно-

мистецькі проекти, які дають можливість переосмислити наявне 

та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і 

розв’язувати значущі проблеми культурології; 

- впроваджувати результати культурологічних досліджень у 

практику, популяризувати й поширювати їхні результати. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Економічна теорія», «Продюсування»,   

«Реклама і зв’язки з громадськістю», «Культурологія», «Мистецтвознавство», 

«Маркетинг соціокультурної сфери», «Організація підприємницької діяльності 

в соціокультурній діяльності». 

 

 

  



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 

 

РОЗДІЛ 1. СЕРЕДОВИЩЕ КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЇ 

 

ТЕМА 1.1. КУЛЬТУРНІ ТА КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ, ЯК СЕРЕДОВИЩЕ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Культурні індустрії, як специфічний сектор людської діяльності. 

Передумови становлення культурних індустрій. Культурний сектор, як 

середовище економічної діяльності. Культурні індустрії – частина культури та 

бізнесу. Економічний механізм культурних індустрій. Класифікація культурних 

індустрій. 

Індустріалізація культури. Культурний продукт (матеріальний, не 

матеріальний, послуга) та національний культурний продукт. Економічна 

цінність культурного продукту. Культурний капітал, як економічна категорія. 

Культурні та креативні індустрії. Культурні індустрії, як частина національного 

господарства.  

Концепція стійкого розвитку суспільств. Культурні індустрії, як елемент 

забезпечення демократичного доступу до культурних благ. 

Ризики культурних індустрії: 

1. Високі ризики та надприбутки. 

2. Креативність проти комерції. Культурна цінність проти економічної 

цінності. 

3. Високі витрати на виробництво та низькі витрати на відтворення. 

4. Напів суспільні блага. Потреба у створенні дефіциту. 

Способи мінімізації ризиків культурних індустрій: 

Провали компенсуються випуском хітів через побудову репертуару, як 

механізм максимізації аудиторії та перевиробництво.  

Концентрація, інтеграція та кооперація публічності:  

1. Мінімізація конкуренції в одній сфері. За таких умов відбувається злиття 

в межах однієї індустрії. 2. Вертикальна інтеграція як метод мінімізації витрат 

на виробництво та трансакції. 3. Розширення існуючих ринків та відкриття 

нових через інтернаціоналізацію. 4. Забезпечення потреб в рекламі зумовлює 

мультисекторальну або мультимедійну інтеграцію. 5. Через кооперацію та 

проектну організацію залучення незалежних фахівців для реалізацію та 

промоцію культурного продукту. 

Штучний дефіцит. Інструменти створення штучного дефіциту: 

1. Рекламна компанія, як інструмент створення попиту. 2. Авторське 

право, як запобіжний механізм вільного копіювання та розповсюдження 

нелегальних копій. 3. Обмеження доступу до технічних засобів копіювання. 4. 

Формати, як спосіб мінімізації ризиків через створення системи зірок (акцент 

на особистість), використання жанрів та серійність. 5. Незначний контроль над 

творцями, проте жорсткий контроль за дистрибуцією та маркетингом. 

 

 



ТЕМА 1.2. КРЕАТИВНИЙ КЛАС ТА МЕРЕЖЕВЕ СУСПІЛЬСТВО 

 

Концепція людського капіталу та його місце в стратегії сталого розвитку 

України. Креативний клас основа інформаційного суспільства та економіки 

знань. Р. Флоріда – концепція креативного класу. Специфіка формування 

трудових ресурсів в сфері культурних індустрій. Нормування робочого часу. 

Оплата праці. Результати праці. Обмежена креативність. Специфіка 

менеджменту в сфері культури. Сутність проектного підходу. Зайнятість в 

сфері культурних індустрій в Україні. 

Культурні індустрій, як інструмент ревіталізації та перепрофілювання 

депресивних регіонів. Ч. Лендрі – засновник концепції «Креативного міста». 

Креативні міста – вагомий елемент привабливості для креативного класу та 

специфічна інфраструктурна одиниця. Програма «Культурна столиця». 

Мережеве суспільство та передумови його становлення.  

Кластери інновацій – як рушійний механізм економічного розвитку та 

передумова забезпечення сталого розвитку суспільства в епоху IV НТР. IV НТР 

– передумови та наслідки. Нові професії та сфери діяльності. Місце 

креативності. Основні сфери реалізації творчого потенціалу людини. 

 

ТЕМА 1.3. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА - БАЗОВА ІНДУСТРІЯ КУЛЬТУРИ 

ТА ОСНОВА КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Культурна спадщина - підґрунтя всіх форм мистецтва та культурних 

індустрій. Культурна спадщина – елемент культурного потенціалу регіону. 

Культурна спадщина та формування людського капіталу. Культурна 

ідентичність. 

Традиційні культурні вираження: художні промисли, фестивалі та свята. 

Культурні пам'ятки: археологічні пам'ятники, музеї, бібліотеки, виставки та ін.  

Матеріальна та нематеріальна культурна спадщина – як основа культурної 

ідентичності та потенційний ресурс України. 

 

ТЕМА 1.4. МИСТЕЦТВО ЯК ІНДУСТРІЯ 

 

Ця група включає в себе творчі галузі, засновані виключно на мистецтві і 

культурі. Цілі та завдання мистецтва. Специфіка комерціалізації мистецтва. 

Цінність витворів мистецтва. Мережа закладів культури і мистецтва України та 

специфіка її фінансування.  

Ринок образотворчого мистецтва, скульптури та антикваріату. Аукціони. 

Тіньовий ринок та рух культурних цінностей через кордон. Державне 

регулювання руху культурних цінностей в Україні та за її межами. 

Виконавчі мистецтво (видовища): жива музика, театр, танець, опера, цирк, 

ляльковий театр і т.д. Участь України в  міжнародних фестивалях.  

Специфіка комерціалізації класичного мистецтва. Класичне мистецтво в 

епоху превалювання культурних індустрій. Меценатство, спонсорство та 

патронаж.  



 

РОЗДІ 2. СТРУКТУРА КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ  

 

ТЕМА 2.1. МЕДІАІНДУСТРІЇ  

 

Інформаційне середовище. Інформаційний потік. Видавнича логіка. 

Потокова логіка. Інформаційна безпека. Дві основні підгрупи ЗМІ, які 

продукують творчий контент (інформаційний потік) з метою спілкування з 

великою аудиторією («нові медіа» класифікується окремо): 

1. Видавництва та друковані засоби масової інформації: книги, преса та 

інші видання. 

2. Аудіовізуальні: кіно, телебачення, радіо та інші види мовлення.  

Структура індустрій та їх специфіка функціонування в Україні. 

 

ТЕМА 2.2. УТИЛІТАРНА ТВОРЧІСТЬ ТА СЕРВІС-ОРІЄНТОВАНІ 

ГАЛУЗІ 

 

Орієнтація на попит та забезпечення комфорту. Діджіталізація 

(цифровізація) інформаційного простору. Конвергенція телекомунікацій, 

комп’ютерів та ЗМІ. 

Культурні товари і послуги функціонального призначенням: 

- дизайн: дизайн інтер'єру, графічний дизайн, мода, ювелірні вироби, 

іграшки; 

- нові медіа. Інтернет, мережі, цифрові ігри. Цифрове телебачення. 

- творчі послуги: архітектурні, рекламні, культурних і розважальних, 

НДДКР, цифрові та інші пов'язані з ними творчі послуги. 

Аналіз ринків нових медіа України.  

 

 

ТЕМА 2.3. КУЛЬТУРНІ ІНДУСТРІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Раймонд Вільямс виокремлює 3 ери розвитку культурного виробництва в 

Європі: 

1. Ера ремісників та покровителів. Митці утримувались аристократами, 

церквою а потім буржуа. Така система проіснувала до середини ХІХ ст. В 

спадок від неї нам залишилась система меценатства та патронажу. 

2. Ринково-професійна ера – початок ХХ ст. Художні витвори починають 

продаватися та купуватися. Формується ринок специфічних товарів та 

з’являються специфічні послуги. Ускладнюється поділ праці. Формується та 

розширюється мережа посередників і дистриб’юторів. Змінюється значення 

доходу в культурі. Результат – ринок, авторське право, професії. 

3. Корпоративно-професійна ера або ера культурного виробництва – з 

другої половини ХХ ст. Результат: нові види мистецтв, ком модифікація 

культури, формування рекламного ринку. Останнє зумовлює принцип 

максимізації аудиторії. 



Фактори, які обумовлюють культурне домінування: 1. Обсяги 

внутрішнього ринку дозвілля. 2. Активна роль держави. 

Позитив від глобалізації – посилення єдності, об’єднаності народів. Їх 

інклюзивності в світові процеси. Експорт певних позитивних цінностей, 

зокрема таких як скептицизм до влади та критика по відношенню до 

репресивних традицій. Поширення демократичних цінностей. Основний мінус 

– посилення комерційної моделі комунікацій. 

Основні аспекти культурної інтернаціоналізації: 

1. Інтернаціоналізація культурного бізнесу.  

2. Інтернаціоналізація культурних текстів. 

3. Вплив глобального на локальне. 

Культурне панування окремих країн світу в умовах масової культури. 

Глобалізація та інтернаціоналізація. Економіка Голлівуду, міжнародна 

кіноіндустрія. Телебачення та світові ринки. Музичні ринки. Культурний 

інтернаціоналізм та музична індустрія. Концертно-гастрольна діяльність в 

контексті світових турне. Геокультурні ринки. Збереження культурної 

ідентичності. Конвергенція та технології інклюзії. Загрози та можливості для 

національних культурних індустрій. Державна політика в сфері культурних 

індустрій. Квоти.  

 

 

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗАНЯТЬ 

 
№ 
з/п 

Назва розділу і теми 
     Кількість годин 

денна форма 

Розділ 1. Середовище культурних індустрій 

1.1. Культурні та креативні індустрії як середовище економічної 

діяльності 
4 

1.2. Креативний клас та мережеве суспільство 
4 

1.3. Культурна спадщина - базова індустрія культури та основа 

креативної економіки 
2 

1.4. Мистецтво як індустрія 4 

Розділ 2. Структура культурних індустрій 

2.1. Медіаіндустрії 4 

2.2. Утилітарна творчість та сервіс-орієнтовані галузі 4 

2.3. Культурні індустрії в умовах глобалізації 4 

             Усього годин                26 

 
 
 

ВИДИ РОБІТ І ЗАВДАНЬ. 
ІНСТРУМЕНТАРІЙ НАВЧАННЯ 

 
Види робіт для осмислення понять і практичного засвоєння курсу: 

– анотування наукової літератури; 
– опрацювання й коментування довідкових джерел; 



– виступи слухачів із коментуванням основних положень курсу; 
– презентація підготовленого індивідуального навчального 

проекту на обрану тему; 
– обговорення питань з наукових джерел, винесених на 

самостійне опрацювання; 
– пошуково-аналітична робота, яка охоплює пошук та підбір 

літератури на задану тематику, написання рефератів, аналіз 

конкретних виробничих ситуацій. 

Індивідуальні завдання: 

- оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій; 

- підготовка презентацій, розробка власник виставкових проектів. 

Індивідуальні завдання студенти виконують самостійно під 

керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання 

виконує окремо кожен студент. 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

 

Оцінювання (усних повідомлень і завдань із питань курсу, аналізу наукової 

й навчально-методичної літератури, самостійна й індивідуальна робота за 

темами, виконання тестових завдань і т. ін.) здійснюється з позицій дотримання 

академічної доброчесності, ґрунтоване на чинних нормативних документах. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового   проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90–100 A відмінно  

 

зараховано 

84–89 B добре 

74–83 C 

66–73 D  

задовільно 
61–65 E 

 

21–60 

 

FХ 

 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

 

 

0–20 

 

 

F 

 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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