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І.

Вступ







Розвиток так званих «малих» українських міст (районні центри/міста обласного 
підпорядкування) зазвичай лишається поза увагою дослідників. А ці міста, опираю-
чись на історичний, культурний, географічний, освітній, інноваційний чи економічний 
бекґраунд, намагаються шукати власних моделей розвитку, інкорпоруючи у поточну 
діяльність елементи «креативного міста».

Однією з ключових проблем цих процесів є несистемність використання культур-
но-креативного потенціалу міста та неефективна його комунікація як всередину, так 
і назовні.

Дослідження саме культурного та креативного потенціалу «малих» міст досі в Украї-
ні не проводилися. Існують окремі локальні проєкти, спрямовані на промоцію чи то 
окремих «малих» міст, чи то окремих напрямів їх розвитку. Тож унікальність та інно-
ваційність цього дослідження в тому, що вперше його об’єктом стали «малі» міста 
України, зокрема з погляду реалізації їхнього культурно-креативного потенціалу 
та його комунікації.

У дослідженні застосовано різні інструменти, поєднано різні аспекти аналізу, зокре-
ма соціологічний, культурологічний та комунікативний.

Результати дослідження дозволять оцінити здатність «малих» міст використати свій 
культурний та креативний потенціал як один із ключових активів розвитку у най-
ближчі роки, конвертувати цей актив у соціальні та економічні дивіденди. На основі 
запропонованих рекомендацій ключові актори культурно-креативних індустрій 
«малих» міст зможуть відкоригувати стратегії свого розвитку, зважаючи на оприяв-
нені в дослідженні виклики та можливості.

Про дослідження
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Методологія дослідження

Мета дослідження – проаналізувати культурний та креативний потенціал «малих» 
міст України та інструменти його реалізації. Випрацювати рекомендації, які, через 
прийняття ефективних комунікативних рішень/стратегій, дозволять «малим» 
містам розвинути культурний і креативний потенціал та розширити сфери його 
застосування, зокрема:

розробити/вдосконалити стратегію розвитку та промоції міста як комфортного 
для проживання й привабливого для відвідування;

опанувати інструменти монетизації продуктів культурно-креативних індустрій;

зменшити міграцію до «великих» міст, розширити можливості працевлаштування 
у локальній громаді молоді, етнічних меншин, жінок і маргіналізованих груп;

використовувати для розвитку традиційні переваги (культурна й історична спад-
щина, географія, інфраструктура, людський ресурс тощо).

дослідження Індексу культурного та креативного потенціалу міст України (Дніпро, 
Київ, Львів, Одеса, Харків) – Аналітичний центр CEDOS, 2018 р.;

аналітичну доповідь Економічна привабливість української культури – Інститут 
економічних досліджень та політичних консультацій, 2019 р.;

концепцію «креативного міста» Чарльза Лендрі (Креативне містотворення: його 
сила і можливості. – Харків : Фоліо, 2020);

дослідження «креативного класу» та «кризи урбанізму» Річарда Флориди (Homo 
creativus. Як новий клас завойовує світ. – Київ : Наш формат, 2018; Криза урбаніз-
му. Чому міста роблять нас нещасними. – Київ : Наш формат, 2019).

Географія дослідження (вибірка опирається на історичний, культурний, географіч-
ний, освітній, інноваційний, економічний бекґраунд міст, які досліджуються):

  Дрогобич, Миргород, Умань, Шостка;
  Бердянськ, Маріуполь, Нова Каховка, Слов’янськ;
  Кам’янець-Подільський, Мукачево, Олександрія, Острог.

Часові межі дослідження: червень – жовтень 2020 р.

Джерельна база дослідження

Дослідження культурного та креативного потенціалу «малих» міст України та комуні-
кативних стратегій його реалізації проводиться вперше. Воно опирається на автор-
ську методологію та дотичні до дослідницької проблематики продукти, зокрема:
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Під час роботи експерти опиралися на дослідження регіональних ідентичностей, 
дослідження з культурознавства, історії міст, розвитку місцевого самоврядування; 
використовували відкриту інформацію, опубліковану на сайтах місцевих органів 
самоврядування, що містять стратегії розвитку міст, описи цільових програм, статис-
тичні дані тощо.

В основі дослідження лежить широке розуміння комунікації як процесу обміну інфор-
мацією, ідеями, знанням, взаємодій між середовищами, інституціями у сфері культу-
ри та креативу зі своїми цільовими аудиторіями, передовсім з містянами та гостями 
міста. Така комунікація охоплює інформування, партнерський діалог між органами 
влади, підприємцями, громадськими середовищами, містянами та туристами.

Методологія дослідження передбачає послідовну реалізацію низки дослідницьких 
етапів, кожен з яких є самостійним і завершеним, а сукупність отриманих результа-
тів дозволяє досягти поставленої мети.

Етапи дослідження

Моніторинг культурно-креативного 
контенту локальних медіа та місцевих 
спільнот у соціальних мережах  
 

Експертні інтерв’ю з 
місцевими акторами/експертами

Кластеризація міст

Підготовка 
дизайну дослідження 

Фокус-групи з
жителями міст

Експертний аналіз міст

Рекомендації
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Завдання – через експертний питальник на основі персональних розмов проаналізува-
ти, як бачать реальну ситуацію з культурними й креативними індустріями 
та їх потенціалом для розвитку міста, зокрема економічним, місцеві актори/експерти:

ПІДГОТОВКА ДИЗАЙНУ ДОСЛІДЖЕННЯ (червень 2020 р.)

Ключові завдання:
вступна розвідка про досліджувані міста;
кластерний аналіз досліджуваних міст;
підготовка експертного питальника;
визначення місцевих акторів/експертів для проведення інтерв’ю;
формування ключових слів для моніторингу медіа та соцмереж;
формування гайду для фокус-груп;
визначення обмежень дослідження.

менеджери/власники культурно-креативних індустрій: як державних (кому-
нальних) інституцій, так і приватних проєктів/закладів/ініціатив;

представники місцевої влади: керівники відділів економіки/культури/туризму; 
мери або їх заступники;

представники ГО: як профільні (ті, що займаються культурою чи креативними 
індустріями), так і секторальні (ті, що формують різні загальноміські громадян-
ські активності й ініціативи);

представники місцевих медіа;

представники навчальних закладів.

ЕКСПЕРТНІ ІНТЕРВ’Ю (липень 2020 р.)
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Моніторинг передбачає поєднання хронологічного моніторингу та моніторингу 
за ключовими словами.

Хронологічний моніторинг включає три місяці: травень – липень 2020 року. 
Моніторинг за ключовими словами охоплює часовий проміжок в один рік: липень 
2019 – липень 2020 року.

Вибірку для моніторингу складають у середньому три локальні онлайн-медіа 
та дві популярні міські групи у соціальній мережі Facebook.

Сайти для моніторингу обираються за сукупністю ознак. Для цього виконується:

Критерієм вибору групи у Facebook є кількість підписників.
 
Хронологічний моніторинг передбачає збір публікацій на теми культури, креативного 
потенціалу, туризму та міського простору зі стрічки сайтів та соцмереж протягом 
травня – липня 2020 року.

Моніторинг за ключовими словами передбачає вибірку матеріалів за пошуком 
на сайтах і групах у соцмережі.

Для усіх міст застосовуються універсальні ключові слова: 
культура/культурн*; креатив*/креативн*; туризм; урбанізм/урбаністичн*; музей; видав-
ництво; бібліотека; ресторан/кафе; готель; міський простір; краєзнав*; література/літе-
ратурн*; фестиваль; сцена; виставка; галерея; екскурсія/екскурсії; лекція/лекції; театр; 
кіно; мистецтво; коворкінг/хаб; парк/сквер.

Для кожного міста застосовуються специфічні теги: назви місцевих програм, установ, 
ініціатив, імена ключових осіб. Такі теги сформовані за результатами вступних розві-
док та можуть бути розширені за результатами хронологічного моніторингу. Період 
пошуку: 1 липня 2019 – 31 липня 2020.

Всі матеріали вносяться у робочу таблицю, де фіксуються: назва ЗМІ, дата, тип матеріалу, 
категорія теми, коментар щодо акцентів (за потреби). Щодо кожного посилання 
на соцмережі фіксується: автор/джерело; кількість коментарів; кількість реакцій. 
Дані щодо виявлених матеріалів узагальнюються у робочих звітах по кожному місту 
або кластера, ключові тези з висновків по кожному місту входять у матеріали фінального звіту.

МОНІТОРИНГ МЕДІА ТА СОЦМЕРЕЖ (липень 2020 р.)

виокремлення сайтів, що найкраще індексуються за пошуком «новини 
*місто*»;

верифікація впізнаваності медіа у попередніх розмовах з місцевими експерта-
ми для вступних розвідок про міста;

аналіз відвідуваності сайтів за даними SimilarWeb.
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За підсумками експертних інтерв’ю, фокус-груп, моніторингу медіа та соцмереж 
експерти:

Тривалість: 2–2,5 години.

Метод: фокус-групове дослідження.

Фокус-група проводилась на платформі Zoom (для уникнення ризику зараження 
COVID-19).

Кількість учасників:  8 осіб.

Тема опитування: життя міста та потенціал його розвитку.

Завдання:
виявити ключові точки росту/потенціалу міста;

з’ясувати поінформованість жителів «малих» міст про креативні індустрії 
в їхньому населеному пункті та візію їх потенціалу і розвитку;

виявити ключові канали і формати інформування про культурно-креативні 
події у місті.

ЕКСПЕРТНИЙ АНАЛІЗ МІСТ (вересень – жовтень 2020 р.)

ФОКУС-ГРУПИ (серпень-вересень 2020 р.)

МІСТО

Бердянськ 26 серпня

27 серпня

31 серпня

2 вересня

3 вересня

4 вересня

7 вересня

Нова Каховка

Олександрія

Миргород

Мукачево

Шостка

Слов’янськ

ДАТА АУДИТОРІЯ

50% чоловіки, 50% жінки

3 особи віком 18—34 роки; 3 особи віком 
35-55 років; 2 особи віком 56—70 років

Особи з вищою освітою

Комунікабельні. Розумні

Цікавляться життям свого міста

Різні сфери зайнятості

визначають ключові виклики, які гальмують розвиток культурно-креативних 
індустрій у «малих містах», аналізують їх причини;

визначають умови, які сприятимуть розвитку культурно-креативних індустрій в 
«малих містах», окреслюють напрями їх реалізації;

оцінюють досліджувані міста з погляду сильних і слабких сегментів для розвит-
ку креативних індустрій.
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Підсумкові рекомендації стосуються декількох напрямів функціонування культур-
но-креативних індустрій в «малих містах». Вони охоплюють управлінські рішення, 
самоорганізацію місцевих середовищ, розвиток символічного капіталу та самопре-
зентацію в медіа.

Їх метою є «вихід» на розуміння того, як комунікувати про культурно-креативні інду-
стрії і всередині (допомогти головним акторам «побачити», що культурно-креативні 
індустрії можуть створювати для міста як додану вартість, так і поступово ставати 
таким самим реальним сектором економіки, як, скажімо, завод чи торговельний 
центр); і назовні (мова про «монетизацію» культурно-креативного потенціалу міста, 
репрезентацію назовні не лише традиційних практик (туризм, історична спадщина, 
архітектура тощо), а й нових – ексклюзивних, нішевих, інноваційних).

РЕКОМЕНДАЦІЇ (вересень – жовтень 2020 р.)
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Світовий досвід доводить, що креативні індустрії володіють чималим потенціалом 
для соціально-економічного розвитку регіонів і міст. За даними звіту, підготовлено-
го 2014 року компанією Ernst&Young на замовлення Європейської комісії, 4,2% ВВП 
ЄС генерується саме у сфері креативних і культурних індустрій. Творчий бізнес дав 
змогу працевлаштуватися 7 млн осіб.

За останніми оцінками експертів, відсоток ВВП від діяльності КІ у розвинених євро-
пейських країнах становить від  4% до 12% і має постійну тенденцію до зростання.

Економічна криза, пов’язана із пандемією COVID-19, істотно і боляче зачепила 
сектор креативних індустрій, змусила переглянути форми соціальної активності              
і способи поширення культурних продуктів, однак жодним чином не зредукувала 
важливість і вплив творчої економіки на мінливий і нестабільний постіндустріаль-
ний світ.
 
Фахова статистична й аналітична оцінка впливу креативних індустрій на економіку 
можлива лише за наявності розвиненої нормативно-правової бази, яка визначає            
і регулює роботу цього сектору.  Явище креативних індустрій не є чимось новим 
для української економіки, а от поняття «креативна індустрія» достатньо нове 
для українського правового поля.

Нормативно-правова база дослідження
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Термін «креативні індустрії» вперше прозвучав у Довгостроковій стратегії розвитку 
української культури – стратегії реформ, схваленій розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 1 лютого 2016 року №119-р. Одним із стратегічних напрямів 
реформ вказаної Стратегії зазначена «підтримка інновацій, нових знань, креативних 
індустрій, що відповідають викликам ХХI століття».
 
Після цієї короткої декларативної заявки настала майже дворічна пауза, і лише 
у 2018 році Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону 
України "Про культуру" щодо визначення поняття "креативні індустрії"».

Законом визначено, що 

У пояснювальній записці до Закону вказано, що «введення в нормативний обіг 
терміна "креативні індустрії" дозволить чітко ідентифікувати ті види діяльності, 
які створюють творчі послуги та продукт, потребують належних форм державної 
підтримки для забезпечення їх органічного розвитку, і підпадають під дію Програми 
ЄС "Креативна Європа" 2014–2020, до якої в 2016 році приєдналася Україна, 
а також Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного 
самовираження 2005 року, зобов’язання щодо якої встановлено в статтях 439–440 
Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС».

Наступним, дуже важливим кроком стало розпорядження Кабінету Міністрів 2019  
року «Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних 
індустрій». Нормативний акт розроблено Міністерством культури України на вико-
нання пункту 2 розділу ІІ («Прикінцеві положення») Закону України «Про внесення 
змін до Закону України "Про культуру" щодо визначення поняття "креативні інду-
стрії"» від 19 червня 2018 року №2458-VIII.

Документом визначено перелік видів економічної діяльності, які належать до креа-
тивних індустрій, відповідно до Національного класифікатора України. Перелік 
охоплює види економічної діяльності у сфері креативних індустрій на етапі створен-
ня креативного продукту.

Застосування переліку дає змогу ідентифікувати креативні індустрії у структурі 
української економіки і створить передумови для отримання статистичної інформа-
ції щодо стану креативних індустрій. Оскільки креативні індустрії мають позитивний 
вплив на економіку, соціальну інтеграцію, гуманітарну сферу, використання переліку 
уможливить кількісне та якісне розуміння внеску креативних індустрій у ВВП, пра-
цевлаштування, підприємницьку діяльність, децентралізацію, культурні та освітні 
процеси. Згідно з Додатком до розпорядження Кабінету Міністрів України від 
24 квітня 2019 р. №265-р, встановлено  перелік видів економічної діяльності, 
які належать до креативних індустрій:

креативні індустрії – це перелік видів економічної діяльно-
сті, які мають потенціал до створення доданої вартості та 
робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креатив-
не вираження, а їх продукти та послуги є наслідком індиві-
дуальної творчості, навичок і таланту.
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Код, згідно з Національним 
класифікатором України ДК 009:2010 Назва виду економічної діяльності

32.12

32.13

32.20

58.11

58.13

58.14

58.19

58.21

58.29

59.11

59.12

59.13

59.14

59.20

60.10

60.20

62.01

62.02

63.91

70.21

71.11

72.20

73.11

73.12

74.10

74.20

74.30

85.52

90.01

90.02

90.03

90.04

91.01

91.02

Виробництво ювелірних і подібних виробів

Виробництво біжутерії та подібних виробів

Виробництво музичних інструментів

Видання книг

Видання газет

Видання журналів і періодичних видань

Інші види видавничої діяльності

Видання комп’ютерних ігор

Видання іншого програмного забезпечення

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

Демонстрація кінофільмів

Видання звукозаписів

Діяльність у сфері радіомовлення

Діяльність у сфері телевізійного мовлення

Комп’ютерне програмування

Консультування з питань інформатизації

Діяльність інформаційних агентств

Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю

Діяльність у сфері архітектури

Дослідження і експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

Рекламні агентства

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

Спеціалізована діяльність із дизайну

Діяльність у сфері фотографії

Надання послуг з перекладу

Освіта у сфері культури

Театральна та концертна діяльність

Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів

Індивідуальна мистецька діяльність

Функціонування театральних і концертних залів

Функціонування бібліотек і архівів

Функціонування музеїв
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Цей перелік має свої недосконалості (наприклад, відсутність або «зашитість»                      
в іншому переліку такої творчої діяльності, як народні ремесла), однак навіть наразі 
недосконала конкретизація видів господарської діяльності в сфері культурних 
та креативних індустрій має дати змогу чіткіше визначати приналежність підприєм-
ців до певної галузі, а також структурувати систему пільгового оподаткування 
для зазначеного сектору.

Закони України й підзаконні акти створюють загальну правову рамку державної 
підтримки сектору креативних індустрій. Не менше, а може й більше розвиток галузі 
залежатиме від правової та адміністративної підтримки органів місцевого самовря-
дування.
 
Адміністративна реформа України, створення ОТГ і відповідне правове забезпечення 
їх функціонування дасть можливість уже на рівні і в межах повноважень місцевого 
самоврядування формувати нормативно-правові акти, які б підтримували розвиток 
сектору креативних індустрій.

Саме на цих двох ногах – державній політиці й законодавстві та місцевому само-
врядуванні й нормативних актах – креативні індустрії мають шанс вистояти у часи 
кризи, пристосуватися до ситуації непевності і бути істотним чинником розвитку 
територій.
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Глосарій



Ідентичність міста Відносно сталий образ міста, який існує 
в індивідуальній та колективній свідомості 
й охоплює уявлення про історію міста, його 
особливості, сенси щодо життя у місті.

Інтелектуальний капітал Один з основних ресурсів культурних 
та креативних індустрій. Складовими інте-
лектуального капіталу компаній є рівень 
освіти, професіоналізму, самоорганізації 
і творчих здібностей персоналу, а також 
інтелектуальна власність та інфраструк-
турні активи.

Кластерний аналіз Емпіричне формування груп динамічних 
об’єктів, яке полягає у зведенні більших 
рядів до менших таким чином, щоб об’єкти 
в одному кластері проявляли якнайбільшу 
схожість.

Комунікація Процес обміну інформацією, ідеями, знан-
нями, взаємодія між середовищами, пред-
ставниками органів місцевого самовряду-
вання та державної влади, інституцій 
у сфері культури та креативу зі своїми 
цільовими аудиторіями.

ТЕРМІН ЗНАЧЕННЯ
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Креативне місто Реалізує креативний потенціал, має власну 
ідентичність і здатне наново винаходити себе 
у сучасних обставинах, зосереджене на довго-
строковій перспективі, розвиває індивідуаль-
ність, залученість громадян та креативність.

Частина ендогенного розвитку, що організову-
ється та управляється шляхом виявлення та 
мобілізації місцевого потенціалу та ресурсів; 
можливість підвищити творче вираження 
здібностей спільнот, просторів, бізнесів міста за 
допомогою креативних та культурних інстру-
ментів, залучення громадян, розвитку креатив-
них індустрій.

Креативний потенціал 
міст

Прикладні творчі практики, інновації, які 
передбачають генерацію прибутку, створення 
робочих місць, зокрема за рахунок створення 
інтелектуальної власності.

Креативні індустрії (КІ)

Креативність, інноваційність, належність до 
глобального контексту, гостра чутливість до 
високоякісного міського дизайну, що формує 
фізичне та соціальне середовище.

Критерії креативних міст

Символічні, духовні, естетичні, соціальні, істо-
ричні цінності, пов’язані з цінностями, специ-
фічними для галузі мистецтва, які не можуть 
бути виражені в грошовому еквіваленті.

Культурна цінність

ТЕРМІН ЗНАЧЕННЯ
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Культурний продукт Товари та послуги, що включають мистецтво 
(виконавське мистецтво, образотворче мисте-
цтво, архітектура), збереження спадщини 
(музеї, галереї, бібліотеки), галузі культури 
(письмові медіа, трансляція, фільм, запис) та 
фестивалі.

Капітал у формі інтелектуальних здібностей 
і практичних навичок людей, отриманих ними 
у процесі творення і практичної діяльності.

Людський капітал

Відкритий простір для різних соціальних груп 
та індивідів, заснований на принципах свободи, 
рівності і призначений для соціальних взаємо-
дій містян.

Публічний простір міста

Активний ресурс, визнаний суспільством, який 
забезпечує місту (середовищам, що виступа-
ють з боку містян) здатність впливати на фор-
мування суспільної свідомості, зокрема через 
творення впізнаваності міста та його вплив на 
інші міста.

Символічний капітал 
міста

ТЕРМІН ЗНАЧЕННЯ
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Скорочення

БДПУ – Бердянський державний педагогічний університет
ВПК – військово-промисловий комплекс
ВПО – внутрішньо переміщена особа
ГО – громадська організація 
ЄП – єдиний податок
ЖКГ – житлово-комунальне господарство
КЗ – комунальний заклад
ККП – комунальне комерційне підприємство
МАФ – мала архітектурна форма
МФПП – міський фонд підтримки підприємництва (тут: Олександрія)
НДІ – науково-дослідний інститут
НЕП – нова економічна політика
НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ
ОСББ – об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
ПАТ – публічне акціонерне товариство
ПДФО – податок на доходи фізичних осіб
ПрАТ – приватне акціонерне товариство
ТІЦ – туристично-інформаційний центр
ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю
ТРК – телерадіокомпанія
УАЛ – Українська академія лідерства
ХТЗ – Харківський тракторний завод
ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція
BRD – тут: Бердянськ
USAID – Агентство США з міжнародного розвитку
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Команда дослідження



Дослідження «Комунікативні стратегії для реалізації культурного та креативного потенціа-
лу "малих міст" України» провела ГО «Львівський медіафорум» за підтримки Українського 
культурного фонду в межах програми «Аналітика культури» у 2020 році.

Позиція Українського культурного фонду 
може не збігатися з думкою авторів дослідження.
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керівник дослідницької групи проєкту; медіаексперт, медіадослідник 
ГО «Львівський медіафорум»; кандидат наук із соціальних комунікацій; 
координатор «Центр комунікаційних досліджень і аналітики "Networks"».



ІІ.

Медіаландшафт 
«малих міст»



ІІ.

Медіаландшафт 
«малих міст»



Моніторинг 
культурно-креативного 
контенту локальних медіа 
та місцевих спільнот 
у соціальних мережах



У більшості міст локальні новини висвітлюють міські портали. Частина з них – 
відносно незалежні від місцевих політиків, решта – створені саме на кошти місцево-
го бізнесу та впливових груп або ж підтримуються ними. До впливових місцевих 
медіа, крім міських порталів, належать і колишні комунальні видання. Здебільшого 
це колишні газети, що переходять в інтернет. Власниками таких медіа стають редак-
ції, а стратегії для свого розвитку чи виживання вони вибирають різні: одні намага-
ються відповідати сучасним вимогам до медіа, шукають формати, цікаві для аудито-
рії та місцевих рекламодавців, інші – працюють за старою схемою муніципальних 
видань, сильно узалежнюючись від місцевих органів влади як фінансово, так 
і за тематичним наповненням. 

Кількість друкованих видань, що виходили у містах, скорочується, телебачення 
не має великого впливу. Онлайн-видання мають більше охоплення, ніж найтиражні-
ші локальні газети, але якість таких медіа переважно невисока. Найчастіше вони 
працюють як агрегатори, публікують передруки з інших медіа, пресрелізів органів 
влади. У кращому разі вони забезпечують функцію інформування місцевої громади, 
а про події культури та креативного сектору повідомляють за залишковим принци-
пом: коли на це є «вільні руки» або ж коли представники креативних індустрій самі 
проявляють значну активність – проводять яскраві, важливі, помітні події для міста 
(фестивалі, акції тощо). Матеріали з елементами аналітики, а тим більше пов’язані 
зі стратегіями розвитку креативного сектору в місті, в більшості міст узагалі відсутні. 
Якщо такі матеріали все ж з’являються, то вони є доволі фрагментарними 
та несистемними.

Медіаринок «малих міст»
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Дрогобич вирізняється серед інших 
міст тим, що всі три видання, які моніто-
рилися,   є незалежними: «Медіа Дрого-
биччина» можна назвати конструктив-
ним медіавиданням, яке за стилем 
дещо наслідує комунальні; «Дрого-
бич.Інфо» критичний до міської влади 
і загалом побудований за принципом 
агрегатора новин, де матеріали прак-
тично не проходять журналістської 
обробки, і якість їх вкрай низька; 
«Варто» – найбільш проактивний серед 
цих трьох сайтів і має найбільше 
охоплення аудиторії, його засновником 
є місцевий активіст і підприємець Олег 
Дьорка.

Низка медіа, що моніторилися, заснова-
ні приватними особами: засновником 
сайту «Бердянськ 24» є його головний 
редактор Віталій Швець. Сайт «Моя 
Олександрія» заснував місцевий жур-
наліст Руслан Гаврилов. Газету і сайт 
«Олександрійський тиждень» заснував 
і видавав Сергій Кривун, який займався 
медіабізнесом через рекламно-комер-
ційну агенцію «Україна». Мукачівський 
сайт «PMG» входить до медіахолдингу 
«Панорама», що належить родині Гара-
гоничів, один з власників мав туристич-
ний бізнес. Засновником газети 
(і сайту) «Вечірній Кам’янець» є Олег 
Гільовський, який, за даними держав-
ного реєстру, також має кілька об’єктів 
туристичного бізнесу та є засновником 
благодійного фонду «Ми кам’янчани». 

Сайти-ініціативи

«Голос Громади» в Олександрії позиціо-
нує себе як блог про діяльність громади. 
«Острог.Інфо» – видання, що створене 
і підтримується студентами Острозької 
академії. Сайт «Mukachevo.net» редагує 
журналіст, співзасновник ужгородського 
видання «Varosh» Дмитро Тужанський. 

Самостійні приватні медіа

Для моніторингу у низці міст були 
обрані сайти з мережі City Sites, які 
є одними з найбільш впізнаваних 
та відвідуваних медіа у містах: 
0629.com.ua (Маріуполь); 6262.com.ua 
(Слов’янськ); 06153.com.ua (Бер-
дянськ); 3849.com.ua (Кам’янець-По-
дільський).

Флагманом цієї групи є маріупольський 
сайт 0629.com.ua – незалежний медіа-
ресурс, доволі опозиційний до міської 
влади та холдингу «Метінвест». Наро-
дився сайт як бізнес-довідник, а пере-
творився на найпомітніше незалежне 
медіавидання Маріуполя. Сайт є помір-
но критичним до міської влади 
та доволі критичним до впливу олігар-
ха Ріната Ахметова. Зокрема, у 2018 
році сайт розпочав проєкт моніторингу 
екологічної ситуації у місті: безпосеред-
ньо на сайті можна знайти інформацію 
з датчиків забруднення повітря, значну 
увагу редакція приділяє проблемі очи-
щення води, що передбачає перманент-
ний конфлікт з інтересами промисло-
вих гігантів. Редакція займає виразну 
патріотичну позицію, активно висвіт-
лює воєнну хроніку на Донбасі з 2014 
року та приділяє значну увагу патріо-
тичним акціям у місті. Значну частину 
стрічки складають надзвичайні події: 
ДТП, кримінальні новини та інші інци-
денти. Інші сайти мережі діють за прин-
ципом франшизи, мають автономні 
редакції та свої рекламні відділи. Спіль-
ним для цих сайтів є наявність міських 
довідників та низки сервісної інформа-
ції, що допомагає орієнтуватися у місті. 
Сайти переймають один в одного ідеї 
для рубрик, серій публікацій, шаблони 
верстки, інтерактивні формати тощо.

30



Приватні підконтрольні медіа

Визначальною особливістю медіаситу-
ації в Маріуполі є суттєвий вплив бізне-
су олігарха Ріната Ахметова. У Маріупо-
лі розташовані підприємства його 
холдингу «Метінвест»: металургійний 
комбінат імені Ілліча та «Азовсталь». 
Завдяки їм місто часто сприймається 
назовні як промисловий центр. Значна 
частина медіаресурсів також зосере-
джена у власності Ріната Ахметова: 
до «Медіа Групи Україна», кінцевим 
бенефіціаром якої є Ахметов, входять 
канали «Донбас» і «Сигма»; телекомпа-
нія «Маріупольське телебачення» 
(МТБ) належить холдингу «Метінвест», 
а відтак Ахметову, хоча позиціонується 
як міське телебачення. Зрештою, 
колишній топменеджер холдингу 
«Метінвест» у Маріуполі Вадим Бойчен-
ко є міським головою. Сайт «Mrpl.city» 
зареєстрований у державному реєстрі 
ЗМІ. Засновником сайту є ТОВ «Телера-
діоорганізація «Маріупольське телеба-
чення», що належить холдингу «Метін-
вест». Про впізнаваність сайту у Маріу-
полі може свідчити той факт, що у 2019 
році у місті проходив однойменний 
фестиваль «MRPL City», організований 
фактично «Метінвестом». Сайт пози-
тивно відгукується про міську владу 
та піарить проєкти «Метінвесту». 

Ще одне місто, в якому моніторинг 
зафіксував сильну залежність медіа, – 
Умань. Більшість популярних видань 
є або лояльні, або підтримуються народ-
ним депутатом Антоном Яценком, 
піарять його активність та зображують 
його найбільшим місцевим меценатом. 

Колишні комунальні медіа

Як уже згадувалося, локальні друковані 
видання зникають або реформуються. 
Передусім йдеться про колишні кому-
нальні газети. У вибірку моніторингу 
потрапило кілька медіа, що входять 
до мережі менторської підтримки аген-
ції «АБО»: «Приморка.Сity» (Бердянськ), 
«Нова Каховка.City» (Нова Каховка), 
«Умань News.City» (Умань), «Шостка 
News.City» (Шостка).

Інформація про структуру власності 
інтернет-видання «Нова Каховка.City» 
розміщена на сайті цього видання. 
Згідно з цією інформацією, видання 
створене колективом редакції у жовтні 
2017 року, а нині належить громадській 
організації «Центр розвитку слабочую-
чих дітей». Його директоркою є Оксана 
Гунько, яка також є журналісткою 
видання. Як зазначено у розділі редак-
ційної політики: 

Цікава структура власності видання 
«Приморка.City»: 50% належить ТОВ 
«Південна зоря» (колишня комунальна 
газета «Південна зоря» Бердянської 
міської ради пройшла роздержавлення, 
і колектив редакції став її співвласни-
ком). Власниками другої половини 
«Приморки» є рекламне агентство 
«Інформаційна група ПРО100». Агент-
ство об’єднує низку місцевих медіа: теле-
радіокомпанію «ЮГ», газети «Бердянские 
ведомости», «Ведомости ЮГа», портал 
«pro.berdyansk.biz», а також аналогічний 
приморський портал «pro.primorsk.biz» 
і газету «Приморские ведомости». 

Видання є незалежним від будь-яких 
політичних, релігійних, комерційних або 
некомерційних структур.
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Сайт «NK-Online» є онлайн-версією 
газети «Нова Каховка», що, за даними, 
опублікованими редакцією, виходить 
накладом 5,5 тис. примірників. Сайт має 
середньомісячну відвідуваність майже 
17 тис. переглядів (за даними SimilarWeb 
протягом травня – липня 2020 року). 
Газета є колишнім комунальним видан-
ням, що неодноразово отримувало 
зауваження колег та медіаекспертів 
щодо порушення професійної етики та 
стандартів. У 2018 році газета пройшла 
роздержавлення, і тепер власником 
медіавидання є колектив редакції. 

Муніципальні медіа

Це не лише ЗМІ, що досі належать місце-
вим радам, а й видання, що, попри фор-
мальну незалежність, зберігають лояль-
ність до місцевих чиновників та приділя-
ють багато уваги висвітленню їхньої 
діяльності. Такі медіа виразно помітні 
у Миргороді та Новій Каховці. 

Радіо «Нова Каховка» ввійшло до перелі-
ку сайтів, що моніторилися, попри 
незначне охоплення сайту: воно настіль-
ки низьке, що дані його аналітики відсутні 
у системі моніторингу SimilarWeb. Радіо 
є комунальним підприємством Новока-
ховської міської ради, що помітно позна-
чається на контенті, адже авторами публі-
кацій на сайті часто вказані чиновники 
мерії, а якість таких публікацій вкрай 
низька. 

У Миргороді всі три видання, що моніто-
рилися, узалежнені від місцевих органів 
влади. Інтернет-видання «Миргород.Інфо» 
позиціонує себе як незалежне від 
будь-яких політичних сил. Жодної інфор-
мації про склад редакції ні на сайті, ні на 
сторінці у Facebook немає. Але у Facebook 
у пов’язаних ресурсах вказані також 
міська телестудія «Миргород» і сторінка 
Миргородської міської ради.

До речі, міська телестудія є лише 
у Facebook і не має ні сайту-візитки, ні 
повноцінного онлайн-порталу в мережі. 

Cайт «Шостка-News» належить кому-
нальній ТРК «Акцент» та публікує пере-
важно її сюжети, навіть не адаптуючи 
новини для сайту хоч би мінімальними 
текстовими описами. 
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ОБРАЗ МІСТ У МЕДІА

У моніторингу тем публікаціям присвоювалися категорії: туризм, фестиваль, історія, 
простір, музика, театр, кіно, література, індустрії тощо. Найбільш представленими 
у містах виявились категорії: фестивалі, простір, туризм. Інші категорії або потрапля-
ли у лідери разово, або загалом слабо представлені у новинах і не є визначальними 
для формування образу міста. 

МІСТО-ФЕСТИВАЛЬ  
Категорія «фестивалі» виявилась найпопулярнішою у чотирьох містах: Маріуполі, 
Бердянську, Новій Каховці, а також Кам’янці-Подільському. Перевага цієї категорії 
може свідчити про те, що медіа зосереджені суто на інформаційних приводах куль-
турного життя. 

Маріуполь. У медіапросторі присутні обговорення стратегії культурно-креативного 
розвитку міста. Із публікацій не складається довершена картина цієї стратегії, 
але відчутно, що до її творення залучені митці, громадські, академічні середовища, 
місцева влада. Найчастіше згадуваними у новинах ініціативами стали простір 
«Вежа», хаб «1991 Маріуполь», Донецький академічний драматичний театр, Центр 
сучасного мистецтва і культури ім. А.І. Куїнджі, народний театр «Театроманія». 
З меншою інтенсивністю, але доволі часто у медіавиданнях з’являлися згадки 
про комунальне підприємство «m.EHUB», Краєзнавчий музей, Художній музей імені 
Куїнджі, оркестр «Ренесанс», УАЛ Маріуполь, аматорський театр «ДрамКом», 
арт-платформу «ТЮ», історико-туристичну ініціативу «АрхіМісто». 

Фестивалі
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Кількість матеріалів за категоріями в медіа Маріуполя
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Попри те, що туризм задекларований у Стратегії розвитку міста як один із пріоритет-
них напрямів, у медіа ця категорія не популярна. Крім того, більшість медіа залежні 
від промислової групи Ахметова – Новинського, і це позначається на контенті медіа. 
Наприклад, фільм про собор архистратига Михаїла створювався з ініціативи нардепа 
від «Опозиційного блоку» та колишнього бізнес-партнера Ріната Ахметова Вадима 
Новинського. У медіа Ахметова часто згадуються громадські ініціативи «Зеленого 
центру Метінвест». З бізнесів згадувалася також компанія «Інструмент Донбасу», 
що організувала дитячий STEM-конкурс «Самоделкин-2020». 

У соцмережах Маріуполя про культуру говорять менше, ніж у медіа. Найчастіше автора-
ми дописів на культурну тематику є журналісти, котрі поширюють у соцмережах публі-
кації зі своїх сайтів. Також у популярних маріупольських групах є репости з окремих 
тематичних сторінок «Маріуполь — туристичне місто» та «Маріупольський краєзнавчий 
музей». Найбільше реакцій збирали дописи про зміни у міському просторі: новий 
мурал, прикрашена до Дня Європи вежа, встановлення мініскульптур, петриківський 
розпис на храмі, тризуб на в’їзді до міста.

Бердянськ. Найбільше згадок про фестивалі у місті було у 2019 році, у карантинному 
2020-му висвітлювали тільки «Чілдрен Кінофест», що відбувався онлайн. Серед най-
частіше згадуваних подій чи ініціатив у медіа – локації, що приймають різнопланові 
культурні події: Антикафе «Час Є!» та Художній музей імені Бродського, який виглядає 
взагалі центральним осередком культури у місті; фестиваль анімації «Равлик-фест», 
«Berdyansk Fashion Day» та вже згадуваний «Чілдрен Кінофест». Категорія «туризм» 
у бердянських медіа не надто популярна, а якщо й траплялася, то переважно у контек-
сті морського відпочинку; значно рідше з’являлися спроби знайти нестандартні 
туристичні маршрути для місцевих мешканців, а не для туристів, які приїхали до моря.

У соцмережах туризм обговорювався активніше, щоправда, у форматі оголошень для 
зацікавлених туристів: оренда житла, реклама водних атракціонів, відео з вуличними 
музикантами. Левова частка дописів про креативні простори та події публікувалася ініціа-
торами цих подій без жвавого обговорення від мешканців. За час моніторингу у групах 
публікували відеокліп з кадрами курортного Бердянська, але якість відеокліпу є низькою. 
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Нова Каховка. Помітною темою у медіавиданнях є туризм, про нього пишуть чиновни-
ки міського відділу туризму, а бренд міста критикують у місцевих медіа. Але кількіс-
но переважають згадки про фестивалі, зокрема про «Таврійський ярмарок», 
«Чумак-фест». До уваги медіа потрапляють дитячі конкурси та літературні читання, 
які для широкої аудиторії не виглядають привабливими подіями. Публікації здебіль-
шого наслідують стиль радянських районних газет, зокрема тим, що фокусуються 
на звітуванні, а не на поясненні чи дискусіях. 

Активний відгук у соцмережах Нової Каховки отримували публікації про історичний 
образ міста, його пам’ятки. Найбільше реакцій збирають негативні меседжі, напри-
клад, «замок Трубецького руйнується, у що перетворюють місто!» чи «мер знищує 
виноробство». Активні реакції були й на позитивні події, наприклад, запуск фонтанів 
та появу нового графіті.

Кам’янець-Подільський. Напевно, найбільш насичене фестивалями місто. 
Як і в Новій Каховці, помітно присутні обговорення стратегії туристичної привабли-
вості міста. Судячи з наповнення сайтів, ця стратегія полягає у подієвому туризмі. 
Старт туристичного сезону тут відзначили фестивалем «Кам’янець Digital». У 2019 
році тут проходили фестивалі-реконструкції «Schola militaria», «Остання столиця», 
фестиваль повітряних куль «Повітроплавна фієста», «Республіка FEST», «Forpost 
Medieval Market», «Мами». А чи не найпопулярнішою подією став кінофестиваль 
«Бруківка», який 2020 року відбувся онлайн під оновленою назвою «КіберБруківка». 
Хоча втіленню стратегії туристичної навігації «MoreInfo» було приділено досить 
багато уваги, та все ж говорили про це фрагментарно, без комплексного розуміння, 
хто є стейкхолдерами стратегії та в чому полягають ролі кожного з них.

У кам’янець-подільських популярних групах у соцмережах часто поширюють дописи 
з менш популярних, але цікавих сторінок, привертаючи до них увагу: Kamianets travel, 
Клуб спадкоємців шляхти i дворянства, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego. Присутні 
у групах репости зі сторінок культурних установ та міського голови. Активно в групах 
обговорюють благоустрій міста, можливості відпочинку у Кам’янці-Подільському.
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ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПРОСТОРУ
Публікації цієї категорії стали найбільш популярними у містах, що мають виразну 
пострадянську ідентичність, але разом з тим відчувають свій рекреаційний потенці-
ал, а саме: в Умані, Олександрії, Слов’янську та Шостці – містах з усіх трьох кластерів 
нашого дослідження. Кожне з цих міст має свої причини для переосмислення про-
стору.

Умань. Категорія міського простору стала для новин наймасовішою через політич-
ну заангажованість медіа. Популярними є новини про дендропарк «Софіївка», фен-
тезі-парк «Нова Софіївка», спорудження фонтанів, оскільки меценатом цих перетво-
рень у місті є народний депутат Антон Яценко, котрий отримує з цієї активності як 
мінімум публічні дивіденди. Реконструкція визначних об’єктів також проходить під 
егідою Яценка: йдеться про реставрацію Свято-Миколаївського собору і садиби 
Даховських. Винятком є видання «УманьNews.Сity», яке про нардепа майже 
не згадує. Ще одна особливість культурно-креативних новин Умані – пишатися 
«своїми». Наприклад, у стрічках новин з’являлися згадки про фільми, опосередкова-
но пов’язані з Черкащиною – історичними подіями регіону або ж зйомками в цій 
місцевості. З новин помітно, що уманські медіа стежать за своїм земляком шоуме-
ном Володимиром Остапчуком та охоче про нього згадують не лише в новинах про 
місцеві заходи, які він проводив у ролі ведучого, а й у новинах шоубізнесу, не пов’яза-
них з Уманню. 

А от до теми хасидів у період моніторингу увага була не надто активна. Скандали, 
пов’язані з обмеженнями на Рош га-Шана в 2020 році, ще не потрапили до моніто-
рингу, а події 2019 року висвітлювалися дуже мляво. Все ж «Рош га-Шана» входить 
у п’ятірку найпопулярніших ключових слів, а тема хасидів є третьою за згадуваністю 
в категорії новин на теми культури. 
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Як і в медіа, у соцмережах Умані багато піару нардепа Антона Яценка, який поширю-
ють, вочевидь, його помічники. Найбільш обговорюваним дописом був матеріал про 
голосування за найпривабливіше місто, значну реакцію збирають відео та фото 
парків «Софіївка» та «Нова Софіївка». На відміну від медіа, у Facebook-групах активно 
присутня ініціатива «Софа хаб», яка може активніше розвиватися як міський креа-
тивний простір, і поки що мало цікавить журналістів.

Олександрія. Найбільш представленою серед категорій є категорія простору. 
І це пов’язано здебільшого з питаннями банального благоустрою в місті. Популярни-
ми темами були: ремонт кінотеатру «Жовтень», реконструкція Парку культури 
та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, спорудження скейт-парку, обговорення генплану 
міста та долі історичних об’єктів. На жаль, згадки про культуру у медіа стосувалися 
лише ремонту фасадів будівель, призначених для культурного життя. Наприклад, 
сайт «Моя Олександрія», що містить найменше культурного контенту, у період липень 
2019 – липень 2020 про театр згадував лише в контексті ремонту будівлі Палацу 
культури. Публікації зі згадками про театри були лише у розділі «Афіша», що має 
одиничні перегляди на сайті. 

З початком теплого сезону медіа Олександрії активно висвітлювали ситуацію з пля-
жами міста, але це була практична інформація для місцевих мешканців, а не інфор-
мація, орієнтована на приваблення туристів. Загальною рисою олександрійських 
видань, що моніторилися, є низька якість матеріалів, значна кількість передруків 
здебільшого з пресрелізів поліції та надзвичайників – про аварії, дрібний кримінал, 
надзвичайні події. В жодному з трьох сайтів немає і натяків на теми, пов’язані зі стра-
тегією туристичної привабливості, розвитку креативного потенціалу Олександрії.

У Facebook-групах Олександрії про культурні події найактивніше повідомляють 
місцеві редакції: «Голос громади» та кропивницьке видання CBN. Дописи, що стосу-
ються міського простору, мають здебільшого негативний контекст: скарги на руїни, 
критика якості реконструкції парків тощо. Але такі публікації не набирають значного 
охоплення.
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Ситуація з категорією простору в медіа Слов’янська та Шостки більшою мірою пов’я-
зана з розвитком креативного потенціалу. За результатами моніторингу «креативна 
Шостка» виглядає як:

кузня молодих талантів: перемоги учнів Шосткинської дитячої школи мистецтв 
у різних конкурсах, велика кількість локально відомих музичних, ансамблів, 
театральних студій; 

така, що тільки починає переосмислювати свій міський простір: реконструкція 
центральної площі, створення індустріального парку на місці заводу «Свема»; 

така, що має потенціал до зеленого туризму: створення садиб, активні пасічні госпо-
дарства, природний потенціал завдяки Десні та озерам. 

Надзвичайно велика увага на всіх трьох сайтах (особливо «Шостка.Інфо» та «Шостка 
News») приділяється досягненням вихованців дитячої школи мистецтв та творчих гурт-
ків, що не спостерігалося в жодному іншому місті. Суспільна значущість таких новин 
є сумнівною і ставить питання: чи велика кількість таких повідомлень просто «забиває» 
стрічку новин, чи справді впливає на усвідомлення шосткинцями свого креативного 
потенціалу?

Популярність категорії «простір» у Шостці пов’язана з переосмисленням вигляду міста. 
У червні 2020 року депутати ініціювали реконструкцію центральної площі Свободи. 
Голова профільної комісії про це сказав: «В 60-х было красивее, чем сейчас».

У медіа потрапили депутатські обговорення про порядок забудови міста, розміщен-
ня МАФів, дизайн оновленого центру міста.  У питаннях міського простору активно 
себе проявляє Офіс розвитку громади. Індустріальний парк «Свема» обговорювали 
більше на «Шостка.Інфо», на інших ресурсах його згадували спорадично. 
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У новинах висвітлювали також перетворення колишнього кінотеатру «Родіна» (тепе-
рішній Центр культури та дозвілля) на «Cinema-центр» з 3D-кінотеатром. Під молодіж-
ний центр віддали приміщення колишнього ресторану «Ювілейний», де планують 
створити ще один центр дозвілля, тобто у місті йдуть процеси ревіталізації радян-
ської спадщини, але з медіа складно зробити висновок про їх системність. 

У соцмережах Шостки, як і в Олександрії, відчувається туга за промисловим розкві-
том міста у радянські часи. Користувачі з прикрістю пишуть про стан колись зірко-
вих заводів «Свема» та «Зірка». Позитивно сприймаються у групі дописи про історію 
міста, наприклад фільм «ШХТК – кузня кадрів», знятий на плівці «Свеми» (ШХТК – 
Шосткинський хіміко-технологічний коледж). 
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Питання культурного простору для Слов’янська актуалізувалося через інцидент: 
у квітні 2020 року згорів єдиний діючий будинок культури «Центр культури та довкілля» 
(хоча будівель, які могли би функціонувати як будинки культури, у місті є кілька). Після 
пожежі в мерії відбувся діалог про відновлення цієї будівлі. У 2019 році мерія почала 
відновлювати колишній Будинок купецьких зборів (радянська назва Будинок культури 
ім. Леніна). Будівля постраждала від обстрілів у 2014 році, а балансоутримувач «Доне-
цькоблгаз» не поспішав її відновлювати. Щоби зрозуміти цю історію, треба докласти 
зусиль, адже, висвітлюючи наслідки пожежі та дискусії щодо будинків культури, достат-
нього бекґраунду місцеві медіа майже не дають. 

Крім того, у новинах Слов’янська говорили про сквер «Мрія», який має позитивний образ 
у ЗМІ, про реконструкцію стадіону імені Скиданова, парків «Лісний» та «Шовковичний», 
про запуск фонтанів, озеленення міста. Обговорювали питання про заміну атракціонів 
у «Шовковичному», висвітлювали запити від громадян щодо благоустрою, наприклад, 
щодо поліпшення стану автостанції, облаштування велопарковки, створення центру 
дитячої творчості замість колишньої їдальні «Юність». З медіа складається враження, 
що ініціативи щодо поліпшення простору міста ідуть передусім від його мешканців. Мер 
Слов’янська запрошував бізнес облаштовуватися у новому парку «Шовковичному», але 
критеріїв креативності для бізнесу, який запрошують створити «екосистему» міського 
парку, в таких повідомленнях бракувало. Для Слов’янська і Маріуполя характерна сфо-
кусованість мистецької діяльності на осмисленні теми війни. 

У соцмережах Слов’янська переважає політика, багато дописів патріотичного змісту. 
Користувачі активно обговорюють зовнішній вигляд міста, скаржаться на вандалів та 
сміття. У групах активно присутні медіа, що моніторилися: найактивніше «Восточный 
вариант» та «Деловой Славянск». «Восточный вариант» у соцмережах використовує 
хештег #СхідІнкогніта, де розповідає про історію та сучасний стан колись успішних 
промислових підприємств.

ТУРИСТИЧНІ МІСТА

Категорія туризму найбільш популярною була у двох із дванадцяти міст: Мукачево та 
Дрогобичі. Хоча теми ефективнішого розкриття туристичного потенціалу так чи інакше 
з’являлися в усіх містах. 

Мукачево. Найзнаковішим туристичним об’єктом виступає замок Паланок, про 
заходи якого медіа активно інформують. Медіа також посилаються у публікаціях на 
регіональний турпроєкт «Турінформ. Закарпаття». Значна увага у новинах приділяєть-
ся темам інфраструктури: будівництву аеропорту, реконструкції вокзалу, будівництву 
пішохідного мосту, аквапаркам – тобто туристичній інфраструктурі. Найпопулярніший 
сайт «Мукачево.Нет» має найбільше власних матеріалів, присвячених туристичним 
цікавинкам Мукачівщини: водоспад Скакало, «містичне» капище біля Чинадієва. На 
цьому сайті також з’являлася реклама, орієнтована на залучення туристів. Але, на 
відміну від менш популярних ресурсів, на цьому сайті активно присутній у новинах місь-
кий голова Андрій Балога – як у культурних, так і в інших темах. 
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У соцмережах Мукачево туризм є однією із найбільш обговорюваних тем. Акцент не так 
на самому місті, як на можливостях усього Закарпатського регіону, його природі, 
промислах і традиціях. Часто культурні ініціативи у Мукачево промують міські чиновни-
ки, але такі дописи не викликають жвавої реакції. Активніше мешканці обговорюють 
публікації, пов’язані з фестивалями, а також благоустроєм міста.

Дрогобич. Основні теми публікації на теми культурно-креативних індустрій поєднують 
туризм та історію. Із напрямів розвитку тут найактивніше обговорюється туризм, а найпо-
мітнішим є комунальне підприємство «Туристично-інформаційний центр Дрогобича» та 
його керівник Ігор Чава. Автором деяких публікацій на тему туристичної привабливості є 
радник міського голови Олег Дукас. Утім, роль муніципальних органів не є тут визначаль-
ною. У медіа проявляється ціла низка організацій, ініціатив, бізнесів, для яких ТІЦ є лише 
партнером, а не керівною структурою. З повідомлень у медіа Дрогобича відчувається, як 
ініціативи взаємодіють між собою, доповнюють одна одну. Зокрема, медіа пишуть про 
підтримку культурних ініціатив місцевим бізнесом. Наприклад, мистецький проєкт у 
парку Бандери підтримали фінансово дві кав’ярні – «Еклер» та «82100». Місцевий підпри-
ємець Андрій Веселий та його родинний фонд запустив проєкт «Код міста». Щоправда, 
ініціатива не зовсім виправдала себе: передбачалася як дизайнерські переосмислення 
міського простору, але перетворилася на банальні заявки з благоустрою. З позитивного, 
чого не було помітно в інших містах, у дрогобицьких медіа розповідали, як місто позиціо-
нує себе назовні: ТІЦ розмістив у Києві борди з фотографіями пам’яток Дрогобича, що, 
вочевидь, має на меті залучення зовнішнього туриста. 

Найактивнішими дописувачами у дрогобицьких Facebook-групах є місцеві журналісти. 
На відміну від медіа, у соцмережах майже не має дописів про комунальний «Туристич-
но-інформаційний центр». Натомість обговорювалася ініціатива Музею дрогобицької 
ковбаси, про що не говорили у медіа. Користувачі активно постять 
і лайкають афіші культурних подій, активно проходила у соцмережах кампанія 
з відновлення фінансування місцевого ансамблю «Верховина».
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МІСТО-МУЗЕЙ

Миргород зберігає дещо архаїчний образ і справляє враження міста, де завмер 
час. У місті практично немає медіа: лише один сайт – «Миргород.Інфо» – та муніци-
пальний телеканал «Миргород», на яких матеріалів про культурно-креативний 
потенціал обмаль. Єдиними осередками культурного життя у медіа проглядаються 
місцеві музеї: Краєзнавчий та літературно-меморіальний імені Давида Гурамішвілі. 
Частоту згадок про музеї підсилило й те, що у 2020 році Краєзнавчий музей святку-
вав своє 100-річчя. 

«Миргородкурорт» у місцевих медіа згадувався суто з прагматичного погляду: 
як містоутворююче підприємство, діяльність якого забезпечить мешканців робо-
тою, а не як туристичний магніт. Схожа ситуація зі славетним «Сорочинським 
ярмарком», який перенесли через карантин.

У соцмережах серед дописувачів на культурну тематику з’являються репости 
сторінок Полтавської галереї, музею Гурамішвілі. Такі матеріали лишаються майже 
без реакції. Найбільший відгук отримують дописи про історію міста та природу 
краю.
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МІСТО-УНІВЕРСИТЕТ

Острог має лише два онлайн-видання, одне з яких є проєктом студентів факультету 
журналістики Острозької академії. У цьому медіа особливо активно висвітлювалися 
події, що відбувалися в Острозькій академії. Університет у висвітленні медіа вигля-
дає не лише осередком освіти, а й майданчиком для культурно-мистецьких подій 
та заходів з неформальної освіти. За результатами моніторингу виникає відчуття, 
що чиновники міста займають активну позицію у створенні його позитивного іміджу, 
музеї міста практикують креативні підходи, а в цьому їм допомагають місцеві ініціа-
тиви. Наприклад, центральна районна бібліотека практикує різноформатні заходи: 
дитячі конкурси, фотовиставки, проводить ініціативу «Літературна п’ятниця». 
На відміну від інших міст до промоції креативного потенціалу долучалися не лише 
міські чиновники, а й підрозділи Рівненської облдержадміністрації. У медіа неодно-
разово з’являється гасло «Острог – місто, що об’єднує», а активними драйверами 
цього процесу виступають посадовці міської ради. 

У соцмережах Острога мешканці активніше обговорюють комунальні проблеми, 
а інформацію про культурні події поширюють здебільшого представники мерії 
та комунальних установ. Втім, такі дописи набирають мало реакцій. Незначна при-
сутність культурних тем пов’язана і з низькою активністю в соцмережах культурних 
установ: бібліотеки, будинку культури, культурного центру. Позитивно користувачі 
реагують на фото старого міста, публікації з медіа про історичну спадщину. 
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Не кажучи вже про те, що в медіа 
не пояснюють, як культурно-креативні 
індустрії можуть впливати на якість 
життя місцевих мешканців і які можли-
вості їм дають.  

У медіа Кам’янця-Подільського з’явля-
лися публікації, присвячені формуван-
ню стратегії туристичної привабливості 
міста. Матеріали про це обговорення 
потрапили у медіа скоріше завдяки 
присутності на ньому президента. 
У публікаціях не розкривали, які пред-
ставники туристичного бізнесу були залу-
чені до обговорення, хто є стейкхолдери 
стратегії, хто і яку роль у ній може викону-
вати. Попри численні згадки про фести-
валі, у медіа майже не було адекватних 
авторських репортажів з них, що 
висвітлювали б події максимально бар-
висто. Найбільше, чого можна було 
очікувати, – публікації власних, а не 
позичених у соцмережах чи з пресрелі-
зів фото з події, без детального її опису. 

Серед усіх публікацій, які відповідають 
фокусу дослідження і пов’язані з куль-
турно-креативним потенціалом, ми 
проаналізували частку інформаційних 
та аналітичних форматів подачі інфор-
мації. Варто зазначити, що ці публікації 
слід вважати аналітичними умовно, 
адже глибокої аналітики на місцевих 
сайтах практично немає, кількість 
таких матеріалів ледь сягає чверті 
з усіх виявлених під час моніторингу. 

До умовної аналітики відносилися 
й історичні довідки про знакові об’єкти 
у містах. Хоча очевидно, що такі публі-
кації мають скоріше інформаційний 
характер, а не дають комплексне 
уявлення про застосування культур-
но-креативного потенціалу. Найбільше 
таких публікацій було в Новій Каховці, 
Бердянську та Маріуполі. 

1. Поверховість та безсистемність 

Ідеться про загальну орієнтованість 
більшості маленьких медіа радше 
на подієві приводи, готові релізи та події, 
що вже відбулися чи відбудуться, ніж 
на пошук цікавих героїв, тем для аналі-
тичних матеріалів чи різносторонніх 
репортажів. Аналітика на культурну 
тематику на сайтах майже відсутня. 
В кращому разі місцеві редакції креатив-
лять з пошуком оригінальних тем 
для репортажів. 

Навіть у містах, де є програми чи страте-
гії розвитку креативного потенціалу, 
про них лише згадують, не даючи комп-
лексного уявлення про те, для чого вони 
створені та які заходи передбачають. 
Більш-менш комплексне уявлення 
про стратегію можна скласти з медіа 
Маріуполя, де приділяється увага її обго-
воренню, а дискусії довкола напрямів 
розвитку міста висвітлюються у медіа. 
Уявлення про стратегію розвитку креа-
тивного потенціалу проглядається 
також у медіа Острога, де практично вся 
комунікація щодо стратегії міста вихо-
дить від представників місцевої влади. 
Але все одно тут бракує цілісного 
уявлення про мету та цілі її реалізації. 

У медіа Нової Каховки потрапляли 
окремі гасла чи назви програм, обгово-
рювався (як нейтрально, так і негатив-
но) бренд міста. Але розуміння цілісності 
цих заходів не було. 
 

ПРОГАЛИНИ ТА ПРОБЛЕМИ 
ВИСВІТЛЕННЯ 
КУЛЬТУРНО-КРЕАТИВНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ
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У Новій Каховці частина аналітики при-
пала на критику бренду міста, в решті 
міст це огляди туристичного потенціалу 
– історичних та рекреаційних об’єктів. 
Значну частину таких публікацій 
у «малих» містах забезпечили видання 
мережі City Sites та The City (мережа 
«АБО»).

70% сайтів не мають окремих розділів, 
присвячених темам культури. Лише 
у 3% є окремі теги чи категорії публіка-
цій, за якими можна відстежити такі 
публікації. 
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2. Залежність медіа від місцевої 
влади та інших груп впливу

Найбільш негативний прояв цього 
явища спостерігається  у медіа Умані, 
зосереджених на фігурі мецената-бла-
годійника Антона Яценка, який таким 
способом експлуатує комунальні 
служби, бюджетні кошти та публічний 
капітал. 

Інша сторона медалі проявляється 
у Маріуполі, де медіа олігарха Ахметова 
приділяють непропорційно велику 
увагу іменним соціальним і культурним 
проєктам його бізнесу. 

3. Зосередженість на історії, а не 
майбутньому

Рубрики про історію міста, його старі 
фотографії та будівлі – доволі мейн-
стримне явище у місцевих медіа. 
Але навіть такі серії матеріалів скоріше 
властиві тим редакціям, що хоч міні-
мально зацікавлені у поширенні куль-
турного контенту. Натомість матеріалів, 
які б детальніше знайомили з сучасни-
ми креативними індустріями, в медіа 
бракує. Майже відсутні такі матеріали 
у Миргороді, де переважають лише 
згадки про діяльність музеїв та про 
«законсервовану» культуру, обмаль 
сучасних прикладів у Новій Каховці, 
Шостці та Олександрії. 

4. Культурно-креативні ініціативи 
як бізнес майже не представлені

Парадоксально, але сприятливим при-
водом говорити про місцеві креативні 
бізнеси стали обмеження під час панде-
мії коронавірусної хвороби. Медіа 
могли звернути увагу на те, яких інду-
стрій та сервісів містяни потребують, 
яких їм бракує через карантинні обме-
ження. Про закриті ресторани, кафе, 
кінотеатри та бібліотеки згадували дуже 
узагальнено і майже без конкретики. 
Хоча такі теми могли стати цікавими 
матеріалами у дусі конструктивної жур-
налістики: розповідь про проблеми, 
потреби та пошук способів їх вирішення 
з користю для бізнесів та громади 
в цілому. 

Винятком було висвітлення акцій «Стоп 
культурний карантин», що потрапили 
у медіа Слов’янська та Умані. Ініціатора-
ми привернення уваги до креативних 
індустрій на карантині були самі підпри-
ємці, тож медіа тут знову виявилися 
інертними, висвітлюючи просто помітні 
акції, що відбувалися у містах. 

У час карантину в Слов’янську запра-
цював автокінотеатр, створений ініціа-
тивою Top Place, а молодіжний актив 
проводив акцію «Молоді треба культу-
ра». Також у Слов’янську відбувся рейв. 
З медіа, що моніторилися, найдетальні-
ше про цю ініціативу розповів «Восточ-
ный вариант»: у публікації показано, як 
взаємодіють різні українські та локаль-
ні слов’янські творчі проєкти. Зокрема, 
звучить амбіція показати красу 
Слов’янська всьому світу. Для діалогу 
з молоддю місто проводить конкурс 
«Молодіжний Слов’янськ», але його 
привабливість та ефективність викли-
кають сумніви.
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У Бердянську можна відшукати згадки 
про наявність у місті креативних рестора-
нів, але про них нічого не розповідали 
у медіа в період моніторингу. 

«Медіа Дрогобиччина» має цикл «Розви-
вайся», де в інтерв’ю з підприємцями 
регіону говорили про лідерство, успішний 
бізнес, управлінські рішення тощо. 

Серед креативних бізнесів Кам’янця-По-
дільського згадується весільна івент-
агенція, яку очолює Марія Саволайнен. 
Її називають відомою ведучою свят, вона 
має свій влог. У Кам’янці також проходить 
виставка весільної індустрії «Event K-P 
2020», що активно анонсувалася у медіа. 
Крім того, у виданнях разово згадуються 
равликова ферма та виноградарське 
господарство, що розміщені за межами 
міста.

На дрогобицькому сайті «Варто» актив-
но представлений креативний сектор, 
та й саму редакцію можна назвати 
креативним бізнесом – власники цього 
видання заробляють виробництвом 
відеоконтенту. 

У наповненні сайту відчутний напрям 
осмислення бренду міста, намацування 
стратегії його розвитку. Наприклад, 
у форматі відеоблогу тут обговорювали 
поняття культурної спадщини, її сучасне 
переосмислення. На сайті багато відео-
контенту власного виробництва, журна-
лісти видання присутні на багатьох 
культурних подіях та навіть долучають-
ся до їх організації. Тож редакція в такий 
спосіб також творить образ міста, виби-
рає, з якими ініціативами знайомити 
аудиторію. Наприклад, тут вийшов мате-
ріал про нестандартні екскурсії містом 
та знайомство з гідами. 

Серед них є місцеві зірки, задіяні 
в інших креативних сферах: Андрій Юрке-
вич – актор, письменник, журналіст, худож-
ній керівник театру «Альтер», учасник дуету 
«Імені нас»; Ігор Дьорка – радіоведучий, 
другий  учасник дуету «Імені нас»; журна-
ліст Леонід Гольберг; засновник видання 
«Drohobyczer Zeitung» Олег Стецюк; Святос-
лав Херович – засновник туристичної аген-
ції «Franko Travel»; Оксана Бунда – техноло-
гиня Дрогобицької солеварні. 

Редакція «Mrpl.city» створює краєзнавчі 
документальні фільми: про Собор архи-
стратига Михаїла (на замовлення Новин-
ського), «Маріупольський список Шинд-
лера». Редакція 0629.com.ua у 2015 році 
видала книгу «Маріуполь. Останній фор-
пост», присвячену темі звільнення міста 
від проросійських сепаратистів у травні 
2014 року та подальшої боротьби за 
український простір.

5. Непрозорість і неперсоналізова-
ність медіа 

Третина сайтів, що моніторилися, 
не публікують інформації про своїх 
власників, склад редакції. Про деяких 
з них можна відшукати дані у відкритих 
джерелах, деякі власники медіа нефор-
мально відомі місцевим діячам. Але 
така непрозорість ускладнює можливо-
сті партнерства з медіа, деперсоналізує 
контент, знижує відповідальність жур-
налістів за якість публікацій, які вони 
продукують.  
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Кластерний аналіз міст: 
методологія



Міста – малі й великі – існують століттями, тому що вони витривалі й адаптивні 
до обставин. Визначення успішних моделей адаптації і трансформації українських 
«малих міст» перед локальними і глобальними викликами ХХІ ст. може суттєво 
зменшити їх соціодемографічні та економічні ризики та підсилити їхню життєстій-
кість, якість життя та фінансову спроможність. У фокус цього дослідження потрапи-
ли 12, на перший погляд, досить несхожих «малих міст», а саме: Бердянськ, Дрого-
бич, Кам’янець-Подільський, Маріуполь, Миргород, Мукачево, Нова Каховка, Олек-
сандрія, Острог, Слов’янськ, Умань, Шостка. Однак, якщо придивитися уважніше, 
стають помітними спільні патерни і міські морфологічні зони, ступінь схожості та 
співмірні проблеми, за якими їх варто об’єднати й аналізувати за принципом класте-
равання. 

До уваги беремо насамперед такі індикатори, як: історичність міст, моноцентрич-
ність чи поліцентричність місцевої економіки, її сезонність, демографія, середній 
дохід, людський потенціал для креативного підприємництва, ВПО (внутрішньо
переміщені особи). 

Кластерний аналіз емпірично формує групи динамічних об’єктів, зводить більші ряди 
до менших таким чином, щоб об’єкти в одному кластері проявляли якнайбільшу 
схожість, тоді як групи в різних кластерах – якнайбільшу несхожість, віддаленість¹. 
За останнє десятиліття цей підхід переживає новий бум, пов’язаний з розвитком 
штучного інтелекту та з необхідністю глибинної систематизації великих даних, які 
міста невпинно продукують². Кластерний аналіз також допускає накладання окре-
мих кластерів, або бета-кластерування, з чим ми також неодноразово стикнулися      
в процесі цього дослідження.

Коли йдеться про культурні та креативні індустрії, то як маркери до уваги слід брати 
ступінь їх видимості у міській економіці vs залученість у національну чи глобальну 
економіку; типи акторів; типи ринку; наявні бізнес-моделі; трудові ресурси; потенцій-
ні інвестиції; драйвери для зростання; міжсекторну співпрацю і взаємодію.

¹ E.J. Bijnen. Cluster Analysis: Survey and Evaluation of Technics, Tilburg UP, 1973. P. 2.

² Leonard Kaufman, Peter J. Rousseeuw. Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis. Willey-Interscience, 
9th Edition, 2005. P. 156.
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Місцевій владі й управлінцям культурного сектору ще слід сформувати нове бачен-
ня та відкрити для себе потенціал ККІ і глобальні тренди, які неминуче заходять 
також в Україну. Події, досвіди і культурні враження тепер трохи по-іншому виробля-
ються, споживаються і розподіляються. Адже «за останні роки культура набула ще 
одного інструментального значення в містах. Тепер вона репрезентує ідеї та практи-
ки, місця і символи, названі "символічною економікою", тобто процес, у якому багат-
ство твориться через культурну діяльність, включно з образотворчим мистецтвом, 
музикою, танцем, ремеслами, музеями, виставками, спортивними подіями 
і креативним дизайном у багатьох галузях. Це нове розуміння культури щораз, то 
більше формує міські стратегії перед викликом глобальної конкуренції і локальних 
напруг»³.

³ Sharon Zukin. Dialogue on Urban Cultures: Globalization and Culture in an Urbanizing World. World Urban Forum, 
Barcelona, 13—17 September 2004/P. 3.

Щоб одразу накреслити особливості КІ у порівнянні з традиційними індустріями, 
варто наголосити на їх прямій залежності від мережування, подієвості та локальних 
інформаційних каналів та майданчиків. Ось чому в процесі дослідження, крім серії 
експертних інтерв’ю, а також фокус-груп, ми здійснили також моніторинг місцевих 
медіа.

Кластерний аналіз дозволяє згрупувати розрізнені дані, поглянути на динамічні 
об’єкти аналізу цілісніше та поінформованіше, ніж аналіз за окремими критеріями, 
факторами чи змінними, надавати різну вагу різним змінним, тобто при потребі 
ієрархізувати їх, а також пропонувати кращу контекстуалізацію схожості/несхо-
жості, влучніші кореляції та конфігурацію відповідей на соціокультурні питання, 
над якими працюємо.

У процесі аналізу нам відкрилися три основні кластери малої урбаністики:

Бердянськ – Маріуполь – Нова Каховка – Слов’янськ (умовно приморські курортні 
та водночас індустріальні міста); 

Дрогобич – Миргород – Умань – Шостка (умовно історичні рекреаційні, моноцентрич-
ні міста); 

Кам’янець-Подільський – Мукачево – Олександрія – Острог (умовно лідери і почат-
ківці, міста зі сформованою ідентичністю чи в її пошуках). 
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Дрогобич – Миргород – Умань – Шостка: 
кластер історичних моноцентричних міст



Дрогобич – Миргород – Умань – Шостка: 
кластер історичних моноцентричних міст



Дрогобич: місто, у якому 
ще не вивітрилася сіль
Населення – понад 95 000 осіб



Дрогобич – місто обласного підпорядкування, центр Дрогобицької міської громади, 
одне з історично і промислово значущих міст Галичини.

Культурна спадщина і цілий ряд локальних історій Дрогобича пов’язані з усіма етапа-
ми і ключовими епізодами центральноєвропейської історії, починаючи з високого 
Середньовіччя аж до наших днів. Серед історико-культурних пам’яток – пам’ятки 
архітектури, історії, археології, мистецькі колекції, промислові об’єкти (закинуті 
шахти, старі місця нафтовидобутку, солеваріння, гутного виробництва).

Місто було одним із центрів солеваріння Київської, а пізніше – Галицько-Волинської 
Русі, частиною так званого Соляного шляху. Дерев’яна церква Святого Юра, збудова-
на без жодного цвяха на межі XVI—XVII ст., включена до реєстру Світової спадщини 
ЮНЕСКО. Міську школу збудовано 1663 року. Останній напад татар на місто стався 
1699 року.  Піку свого розквіту і багатства місто досягло в часи Австро-Угорського 
домінування, коли у Бориславському трикутнику (Стебник – Дрогобич – Борислав) 
було знайдено багаті поклади нафти, а згодом – родовища мінеральних вод. 
Так Дрогобич «соляний» перетворився на Дрогобич «нафтовий», був швидко забудо-
ваний кам’яними домами і набув цілком європейського, а навіть американізованого 
вигляду – «Галицької Каліфорнії». 

Тут тісно переплелися різні стилі – від готичного, ренесансного, барокового, класич-
ного до еклектичного і модерного. На тлі цього міста розгортаються сюжети кількох 
романів і повістей Івана Франка. Але світової слави Дрогобич зажив завдяки генію 
польськомовного єврея – письменника і художника Бруно Шульца. Сплюндровану, 
та все ж уцілілу в Голокості синагогу середини ХІХ ст. – одну з найбільших хоральних 
синагог у Східній Європі – відреставровано в 2018 році. (За нацистської окупації          
в Броницькому лісі розстріляли практично всіх містян-євреїв).
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Особливу ауру міста, привабливу для гостей, творять пов’язані з Дрогобичем легендар-
ні культурні постаті нової і новітньої історії: Юрій Котермак (Дрогобич), Іван Франко, 
Ефраїм Лілієн, Іван Чмола, брати Григорій та Іван Коссаки, Андрій Мельник, Казімеж 
Вежинський, Бруно Шульц, Елізабет Берґнер, Лев Броварський, Мирослав Маринович.

Тут функціонує Музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича, обласного підпо-
рядкування. До комунальних культурних інституцій належать: міська централізова-
на бібліотечна система (шість бібліотек), музей «Дрогобиччина» (10 об’єктів, серед 
яких і згадана вже церква Святого Юра, занесена у список Світової спадщини 
ЮНЕСКО), Народний дім імені Франка й Народний дім у Стебнику, дитяча художня 
школа, дві дитячі музичні школи в Дрогобичі й одна у Стебнику, Палаци дитячої 
і юнацької творчості. У місті є також Дрогобицьке державне музичне училище імені 
Барвінського. Серед активних культурних інституцій — Народний дім імені Франка, 
Дрогобицька дитяча художня школа, музей «Дрогобиччина». 

Місто Дрогобич – друге за величиною місто в області, яке вже кілька років урядує 
за принципом Smart City, тобто генерує та ділиться унікальними наборами даних 
у всіх секторах життєдіяльності міста, в тому числі культури й туризму, через Портал 
відкритих даних. Входить у десятку найбільш прозорих міст України за рейтингом 
Transparency International. Самі містяни сприймають своє місто позитивно, вони 
бачать динаміку, «щось робиться».

У місті добре працює й щороку демонструє дедалі кращі результати туристично-
інформаційний центр. З 2016 року пріоритетом для міста стало формування нових 
економічних основ туризму як високорентабельної галузі економіки та важливого 
засобу культурного розвитку. Місто дбає про вироблення власного бренду, затвер-
дило свій туристичний логотип та слоган: «Дрогобич – у ньому вся сіль», розроблені 
місцевим дизайнером, арт-директором «White Studio Design» Олегом Білим.  Елемен-
тами логотипа є топка солі, астролябія Юрія Дрогобича і літера «Д». Композиція 
доповнена усмішкою. Основний колір логотипа – відсилка до кольору старовинної 
цегли, з якої викладені історичні будівлі Дрогобича. Детальніше тут. Є програма 
розвитку туризму до 2021 року. 

Пріоритетним видом туризму тут вважається іноземний туризм, але основу складає 
все-таки локальний. Відвідини Дрогобича якнайкраще вписуються у постмайдан-
ний тренд «невідома Україна»: мобільні молоді люди проїжджають небитими шля-
хами сотні кілометрів, цікавлячись автентичними об’єктами з неординарною істо-
рією, які залишилися «нерозкрученими» і малодоступними.

Оскільки креативні індустрії – це індустрії символічного обміну, то важливо бачити, 
якими активностями та інфраструктурою обростає Дрогобич як кінцевий пункт призна-
чення релігійного, ностальгійного, видобувного та загалом краєзнавчого туризму. 
Тут в останні роки відбувається активізація і розвиток громади через культуру – вміння 
співдіяти і знаходити нові розв’язки для старих проблем. Ринкову площу і прилеглі 
вулиці потроху реконструйовують, але досить вийти за периметр умовного центру міста, 
і в око впадає занедбаність і недофінансованість міських  інфраструктурних потреб.
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1. Розрив між активістами і митцями

У Дрогобичі є чимало ініціатив та проєктів, що належать до культурно-креативного 
сектору, які місто помічає і частково підтримує. Найчастіше у відповідях респонден-
тів фігурували: молодіжний студентський театр «Альтер» та його режисер Андрій 
Юркевич, мистецька ініціатива DRO.ART і фестиваль сучасного мистецтва 
Dro.Art.Days, художник і музикант Олександр Максимов та його проєкт «Люди міста 
у форматі піксель-арт», культурна менеджерка Єва Райська, фестиваль Jazz Bez, 
Міжнародний фестиваль Бруно Шульца, Вуличний музей, Дрогобицький молодіжний 
центр.

Разом з тим відчувається певна консервативність, вузькість горизонту і несучас-
ність осіб, які належать до творчих професій і спілок чи культурних інституцій 
пострадянського типу, особливо коли це особи старшої генерації.

У місті невпинно зростає кількість та видимість окремих проєктів та ініціатив у сфері 
культури. Є намагання поставити індустрію вражень і культурних подій на сезон-
но-календарну канву. Задля їх реалізації митці об’єднуються і між собою, і з громад-
ськими активістами, і з міськими управлінцями. Більше того, деякі креативні ініціа-
тиви є водночас і громадськими організаціями. На думку респондентів з-поза куль-
турно-креативного сектору, активісти у місті більш організовані, ніж митці. 

КАРТА ПРОБЛЕМ ДРОГОБИЧА,
ЯКІ ГАЛЬМУВАТИМУТЬ РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Розрив між 
активістами 
і митцями

Культура —  
«в кінці»

Кічеве 
«оновлення»
пам’яток

Завищені 
очікування 
містян

Декларативна
багато-
культурність

Фестиваль Франка – при всій повазі до людей, які його рухають, – вони роблять 
консервативним. Молодь хоче бачити Франка молодим успішним хлопцем, який знав 
надцять мов, тобто щоб подавали його по-свіжому.¹

Творчі люди недостатньо долучаються, більше тягнуть просто громадські активісти, 
які розуміють важливість креативних індустрій. Самі творчі люди – ні. Мабуть, 
не вистачає їм самоорганізації. Хоча влада готова їх чути.

¹  Тут і далі – цитати за матеріалами проведених експертних інтерв’ю
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Синергія і добре налагоджена міжсекторна взаємодія – ключові фактори для сталого 
розвитку не лише ККІ, але й міста і його громади. І хоча Дрогобич у цілому демонструє 
зустрічний рух ініціатив згори донизу і знизу догори, чітке пріоритезування КІ та туриз-
му у Стратегії розвитку міста, все ж таки потрібні системні зусилля мережування, аби 
окремі острови стали архипелагом. 

2. Культура – «в кінці»

Для мешканців Дрогобича, як і багатьох інших міст, вищий пріоритет в ієрархії 
цінностей має вирішення комунальних питань та проблем повсякденного виживан-
ня. Тому навіть дуже второпні і правильні дії місцевої влади чи активістів з розвитку 
і розширення культурного і креативного сектору не завжди знаходять розуміння, 
підтримку, відгук. Треба зауважити, що у Західній Європі та Великій Британії диску-
сія про роль культурного капіталу та креативного підприємництва виникла при-
близно з тих же передумов: коли старі економічні моделі розвитку міст зайшли 
в структурну кризу, історичні та індустріальні міста переживали стагнацію і стрімкий 
ріст соціальних проблем. Тільки тоді  в 1980-х роках дійшло до щораз більшої інте-
грації мистецтв, інноваційних ремесел та масштабних культурних подій і просторів 
взаємодії в міське планування та розвиток.

У Дрогобича є кілька програм розвитку, за різними показниками, серед них і річна Програ-
ма соціально-економічного та культурного розвитку. У ній мова йде про три пріоритети: 
1) «Місто, в якому комфортно жити» (напрями розвитку: освіта, охорона здоров’я, соці-
альний захист, інфраструктура та благоустрій міста); 
2) «Стала економіка міста» (напрями розвитку: сприяння підприємницькій активності, 
підвищення інвестиційної привабливості міста); 
3) «Місто історії, культури та туризму» (напрями розвитку: туризм, культура, молодь 
та спорт).

Отож навіть у найвищій ланці управлінців бракує чи то розуміння глибинної еконо-
мічної логіки розвитку культури, чи то вміння прямо закомутувати підприємницьку 
активність, інвестиційну привабливість і культуру. Наразі найбільший наголос 
зроблено на підняття туризму, зокрема закордонного. Результат старань добрий: 
потік туристів, за офіційною статистикою, збільшився вп’ятеро – з  20 тис. у 2015 
році до 100 тис. у 2019-му. У місті працює і щороку демонструє кращі результати 
Туристично-інформаційний центр, що сам займається творенням і промоцією 
туристичних культурних продуктів, гуртує гідів, консультує  міську владу. Кожен 
п’ятий турист у місті проходить через ТІЦ. ТІЦ має сайт трьома мовами (україн-
ською, англійською, польською) й активні соцмережі.

Про культурні потреби самих дрогобичан мова заходить від виборів до виборів. 
Із нещодавніх проєктів, реалізованих комунальними культурними закладами, варто 
відзначити облаштовану «Франкову світлицю» у Народному домі. Це перший такий 
простір, хаб для містян, де всі охочі можуть провести літературні, освітні заходи, 
тематичні зустрічі.
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Однак навіть у назві простору прочитується, що комунальним культурним інститу-
ціям досі бракує сміливості та інноваційності. Респонденти дослідження вказують, 
що і  музеєві «Дрогобиччина», і центральній бібліотеці варто запрацювати по-новому, 
позбутися закам’янілості. Креатив у традиційних бюджетних інституціях культури 
проявляється тільки за рахунок молодих талантів, які приходять у старий простір 
з новими ідеями – окремих виставок, програм, обговорень, місць зустрічей. Коли 
ці подієві програми, оперті на активізм чи волонтерство, завершуються, молоді люди 
відходять, а інституція знову порожніє.

Акцент у Дрогобичі робиться на збереженні культурної спадщини, а не на розвитку 
нових форм культурної діяльності і залученні нових повноправних учасників-
співтворців. Інституції мали б інтерактивно розвивати громаду, тоді громада 
з більшим розумінням і завзяттям розвиватиме свої культурні інституції.  

3. Завищені очікування містян 

Одним із ключовим факторів розвитку креативного потенціалу на місцях стає амбі-
ція міського активу. У Дрогобичі вона є. Потрібна також відкритість до змін, толе-
рантність і доступність. Участь у міжнародній програмі Smart Cities буде цьому спри-
яти. Потрібне розвідування можливостей, динамізм і нове мережування. Як ми вже 
зазначали, з цим у місті поки що не склалося. У розмовах з експертами впадає в око, 
що Дрогобич багато в чому починає взоруватися на Львів чи перебирати його 
досвід. Разом з тим відчувається гіркота, що потенціал Дрогобича для внутрішнього 
і міжнародного туризму досі не розкритий, Дрогобич був і залишається в тіні Львова.

Ця проблема тісно пов’язана з попередньою – культури за залишковим принципом – 
і є, частково, перепоною до її вирішення, бо замість того, щоб вибудовувати у рідному 
місті важливу, але затратну інфраструктуру для креативних індустрій, багато хто 
з дрогобичан регулярно користає з можливостей обласного центру або й «живе 
на два міста», і в їхньому розумінні Дрогобич стає радше містом-сателітом. 

Ще одна небезпека завищених очікувань криється в тому, що надходження від креа-
тивного контенту і сектору ККІ не дають негайних надходжень до місцевого бюджету, 
і частина цього сектору (так відбувається і в інших куточках світу) залишається тіньо-
вою. Місцевим управлінцям, стратегам та бізнесменам слід розуміти, що креативний 
сектор – навіть якщо він перебуває ще в процесі формування, – непрямим чином уже 
впливає на продуктивність, конкурентоспроможність та загальний добробут містян.

Там були залучені міжнародні інституції, це був об’єднавчий проєкт для різних спіль-
нот міста, для переселенців і місцевих. Класний простір утворився, там дуже багато 
хороших заходів.
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Наприклад, спільнота Народного дому на чолі з Петром Косом має активну позицію, 
охоче береться за реалізацію різних проєктів. Цьому сприяє діяльність ГО «Дрогобич 
– добрий дім», яка вже має досвід управління проєктами та формування мереж. 
Зараз Народний дім та ГО «Дрогобич – добрий дім» активно співпрацюють з учасни-
ками бойових дій, облаштовують у Народному домі сенсорну кімнату для психоемо-
ційного розвантаження.  

Художня школа відома організацією пленерів, у яких беруть участь митці і з України, 
і з-за кордону. Учні школи – учасники регіональних, всеукраїнських і міжнародних 
виставок та конкурсів. На її базі має бути створений культурно-мистецький комплекс, 
що дасть можливість на постійній основі розвивати ремесла (гончарство, ткацтво, 
різьбярство, писанкарство, вишивка). Треба доцінювати і підтримувати подібні ініціа-
тиви в процесі становлення, дбати про культурну «грибницю» (mushrooming).

Дрогобичеві варто закріпити свої лідерські позиції у культурному та креативному 
секторі на контрасті з сусідніми постіндустріальними  та рекреаційними малими 
містами регіону (Трускавець, Борислав, Східниця, Стебник), використовуючи 
всі шанси й можливості, які відкриває така співпраця.

4. Кічеве «оновлення» пам’яток

Відповідно до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, в Дрогобичі нарахову-
ється сім пам’яток архітектури національного значення, 178 пам’яток архітектури 
місцевого значення, 17 пам’яток історії. Більше третини з них – у незадовільному стані.

У 2013 році пам’ятка архітектури національного значення церква Святого Юра і дзвіни-
ця XVI ст. внесені до cписку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №878 місто Дрогобич внесене 
до Списку історичних населених місць України. На виконання Закону України «Про 
охорону культурної спадщини» та відповідно до наказу Міністерства культури України 
від 21.10.2011 №912/0/16-11 затверджено науково-технічну документацію «Істори-
ко-архітектурний опорний план. Межі та режими використання зон охорони пам’яток 
та історичного ареалу м. Дрогобича Львівської області», розроблену Державним 
підприємством «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний 
інститут «Укрзахідпроектреставрація». Площа комплексної охоронної зони становить 
46,07 га.

Містяни мають право на місто, але мають щодо нього і певні обов’язки. Однак не всі 
приватні співвласники пам’яток дотримуються умов охоронних договорів, старі будівлі 
пошкоджуються, руйнуються і недбальством, і часом, і людьми. Оновлюючи для 
потреб бізнесу старовинні будівлі – житлові і нежитлові –  чи ведучи нове будівництво 
в історичній частині міста, власники використовують нехарактерні матеріали, кольори, 
облицювання та елементи декору, руйнують автентичність та в цілому завдають шкоди 
історичному середовищу. При цьому відповідальність за попереднє нищення пам’ятки 
перекладають на нових власників. Це системна помилка українського охоронного 
дискурсу історичного середовища, але в «малих містах» з важливою спадщиною вона 
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проступає особливо гостро, бо відсилає до розмитої сфери відповідальності,                  
а також страхів і непоінформованості власників та орендарів. Таким чином, відсут-
ність коштів на утримання пам’яток – це одна частина проблеми, натомість непрофе-
сійне їх оновлення чи реставрація стає ще більшою проблемою.

Найкраща стратегія подолання цієї проблеми – показувати, як треба. Саме зараз 
міськрада спільно з активістами працює над тим, щоб історична Дрогобицька соле-
варня, яка на тому ж місці безперервно працює з ХІІІ ст., перейшла в комунальну 
власність. Вже є концепція її фахової опікунчої ревіталізації, є намір зберегти вироб-
ництво як «атракцію і місцевий продукт», а технологію занести у реєстр нематеріаль-
ної спадщини ЮНЕСКО.

Коли проєкт з солеварнею успішно реалізується, то ситуація з охороною пам’яток, рівно 
ж як і з культурними та креативними індустріями у місті, вийде на якісно новий рівень. 

5. Декларативна багатокультурність

Дрогобич та його околиці – багатокультурний простір, який упродовж століть твори-
ли українці, поляки, євреї, німці, вірмени та інші народи з власною національною 
та релігійною культурою. Комплекс історико-культурної спадщини «Багатокультур-
ний Дрогобич» стане одним із восьми пріоритетів нової стратегії розвитку міста 
до 2027 року. Щоб містяни краще розуміли і глибше пізнавали історію свого міста, 
навесні 2020 року ТІЦ запустив «Школу амбасадорів Дрогобича». Як уже було згада-
но, міська влада робить ставку на закордонний туризм, насамперед з Польщі 
й Німеччини.

Однак є разюча невідповідність між двома версіями локальної історії: мононаціо-
нальною українською після 1944 року і, в новій версії, після 1991 року, з одного боку, 
та багатомовною і багатокультурною впродовж століть, з другого. Найкраще цю 
невідповідність передає метафора «півтора Дрогобича»: нові дрогобичани не могли 
не помічати сліди інших культур у своєму місті, але офіційна версія історії, перемі-
щення політичних кордонів, ідеологічна цензура, а також травма окупації і Голокосту 
не сприяли пошукам інших версій відповіді на питання: а хто тут був до нас?

І хоча місцеві активісти пам’яті розпочали роботу з розширення горизонтів ще понад 
20 років тому, Дрогобич і далі залишається в наративній ідентичності сучасних дро-
гобичан містом юності Івана Франка набагато більше, ніж, скажімо, містом Бруно 
Шульца. Закономірно, що у першу декаду незалежності України тут почали віднов-
лювати персональні історії і перипетії доль тих діячів, котрі були викреслені з україн-
ського пантеону як радянські дисиденти чи «буржуазні націоналісти». 

Болісний епізод з викраденням віднайдених фресок Бруно Шульца у травні 
2001 року і вивозом їх з Дрогобича до Єрусалима був малозрозумілий мешканцям 
міста.  Про Шульца не вчили в школі, хоча він тут народився, жив, творив усе життя 
аж до загибелі від рук гестапівця. Посмертна слава Бруно Шульца стала світовою 
по другий бік залізної завіси. 
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Факт, що 1992 рік (сторіччя письменника) ЮНЕСКО оголосило Міжнародним роком 
Бруно Шульца, також тоді пройшов повз місцеву увагу. Аж у 2000-х роках було засно-
вано фестиваль та невеликий музей Бруно Шульца в його рідному місті. 
Про це кілька разів згадано в інтерв’ю:  раніше дрогобичани не сприймали польську 
та єврейську історію як частину історії міста, відмежовувалися від неї. Тільки остан-
нім часом ситуація зрушилася, йде зближення цих «світів», зокрема, завдяки позиції 
теперішнього голови міста.

Головна перешкода для розвитку культурних і креативних індустрій – консерва-
тизм і провінційність середовища, слабка пряма комунікація з глобальним світом, 
а також зацикленість на комунальних проблемах.

Єдиним великим заходом завжди був День міста. На жаль, дрогобичани не сприйма-
ли фестиваль Шульца як свій. Якщо він не був українцем, то значить, це щось не наше. 
Що мені говорили представники фестивалю? Місцева влада нас не підтримувала, 
місцевий голова не приходив на відкриття. Таке почав робити хіба цей міський 
голова. Місто долучилося фінансово, заплатило за концерт, легалізувало його.
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КАРТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДРОГОБИЧА,
ЯКІ СПРИЯТИМУТЬ РОЗВИТКУ МІСТА І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Впізнаваний 
туристичний і 

культурний бренд Система 
Smart City

Потужна
культурна
спадщина

Режим прозорості
і сприяння ККІ Високий 

локальний
патріотизм

1. Система Smart City в дії

Залучення Дрогобича до української та світової мережі розумних міст є великим 
кроком уперед. З 2016 року при міськраді працює робоча група у форматі золотого 
трикутника партнерства: влада – бізнес – громада. Завдяки цьому було сформова-
но загальне бачення, визначено специфіку і напрями трансформації Дрогобича 
у сучасне, прогресивне інноваційне місто з новою концепцією управління із залучен-
ням самих мешканців. Основним знаряддям тут стає обробка великих даних про всі 
сфери життєдіяльності міста, а також електронне урядування задля комфорту 
і добробуту дрогобичан.

У місті працюють десять безкоштовних Wi-Fi зон. У центральній частині міста розмі-
щені електронно-сенсорні кіоски, де мешканці можуть дізнатись про останні події 
та новини. Дрогобич має власний мобільний додаток на платформах iOS та Android, 
при потребі містян сповіщають про надзвичайні ситуації. Запущено відкритий 
портал міста, де можна у вільному доступі отримати всю потрібну інформацію 
про життєдіяльність міста.
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Сьогодні місто Дрогобич є зразком для України у сфері цифрової трансформації. 
За три роки місто зібрало всі можливі нагороди в проектах Smart City,  отримало 
перемогу в номінації Open Data City Award на Міжнародному форумі Open Data Forum, 
вийшло на перше місце у списку 100 найбільших міст України за рівнем прозорості  
і стало володарем трьох нагород, включно з головною, у рейтингу бюджетної прозо-
рості –  «Кришталь року-2019».

Наразі наявних статистичних показників Дрогобича  бракує для глибшого аналізу 
роботи саме сектору креативних індустрій. Варто звернути увагу, що система Smart 
City з Порталом відкритих даних є вдалою платформою, яка дає змогу регулярно 
збирати максимально широкі статистичні дані про вплив креативних індустрій 
на економічний і соціокультурний розвиток міста.

2. Потужна культурна спадщина

Небагато «малих міст» України можуть настільки впевнено покликатися на свій геній 
місця, відомий і в Україні, і далеко за її межами, як Дрогобич. Уродженець Дрогобича 
Юрій Котермак став спочатку студентом Болонського університету, а в 1481–1482 рр. – 
його ректором.

Це одне з небагатьох міст регіону з майже тисячолітньою історією, що постало 
на Соляному шляху,  вціліло в обох світових війнах і геополітичних катаклізмах ХХ ст. 
Тут є автентичні пам’ятки Середньовіччя, ренесансу й бароко, оборонні мури, костели 
і дзвіниці, дерев’яні сакральні споруди, синагоги, ратуша з реліктами XVIII ст., унікаль-
ні фрески, вулиця вілл нафтових магнатів, бургомістрів, адвокатів і лікарів кінця ХІХ – 
початку ХХ ст., дім Бруно Шульца та гімназія Івана Франка. Дрогобич, починаючи з 2016 
року, є місцем вручення Міжнародної премії імені Івана Франка.

Дрогобич має два міста-побратими в США і аж п’ять у Польщі. На думку авторів 
цього аналізу, це недовикористаний ресурс для розвитку ККІ, який варто урухомити.

3. Високий локальний патріотизм

Протягом цього дослідження в кількох містах (як-от у Миргороді, Шостці, Слов’ян-
ську) ми стикалися з фактом переважної байдужості містян до місцевої історії, 
старожитностей, колориту, життєписів видатних земляків, суто локальних винахо-
дів тощо. Дрогобич на цьому тлі відзначається добре пропрацьованою локальною 
ідентичністю, і навіть вихідці з міста утримують з ним міцний зв'язок у кількох поко-
ліннях. Більшість культурних просторів та інституцій міста також мають глибоко 
вкорінену і плекану історію.

У Дрогобичі діють: Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні й танцю України 
«Верховина», Музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича, Дрогобицький дер-
жавний педагогічний університет імені Івана Франка, Державне вище музичне учили-
ще імені Василя Барвінського та ряд інших навчальних закладів різних ступенів
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акредитації (шість училищ та технікумів), музей «Дрогобиччина», дев’ять бібліотек, 
два Народні доми, три музичні та одна художня школи, відділення Спілки компози-
торів України. Працюють художники, дизайнери, перформери, ремісники, письмен-
ники, свідомі того, на яку культурну спадщину тут можна покладатися і які алюзії 
одразу будуть зчитані.

Як зазначають респонденти, є люди-бренди сталі, а є ті, які варто і цікаво розвивати. 
Серед них — перша з теренів України актриса Голлівуду Елізабет Берґнер. Із сучасників 
найчастіше називають Мирослава Мариновича, Христину Соловій, Олексія Малицько-
го (один із засновників бренду Sammy Icon). Останній, зокрема, активно долучається 
до розвитку міста.

4. Режим прозорості і сприяння ККІ

Розуміння того, що культурні й креативні індустрії мають бути у фокусі міської влади, 
зміцнилося в останні роки. Зокрема, ось як говорить про це донедавна радник місь-
кого голови:

Приклад Дрогобицької солеварні важливий і показовий. Міськрада спільно з акти-
вістами працює над тим, щоб ця солеварня перейшла в комунальну власність, є кон-
цепція ревіталізації, є намір зберегти виробництво саме в сенсі креативної індустрії 
й унікального локального продукту-сувеніру, а технологію занести у реєстр нематері-
альної спадщини ЮНЕСКО.

Три цікаві особистості, навколо яких можна говорити про бренд міста: Франко, Шульц 
і Дрогобич. Юрій Дрогобич — особистість, яка може об’єднати громаду міста. 
Ми хочемо з цим працювати.

Дрогобич був одним із перших міст в Європі, де для освітлення використовували гас. 
Ми вирішили це відродити, знайшли опори старого гасового ліхтаря. Треба гроші 
на демонтаж, реставрацію і встановлення. Олексій Малицький приїхав у Дрогобич, 
прочитав лекцію «Як до 30 стати мільйонером». Люди віддали за це по 100 грн, гроші 
він віддав нам. Ми згенерували 6 000 гривень, ще частину взяли в бізнесу, встановили 
біля кафе, сказали, щоб вони про це розповідали, бо це частина нашої історії.

Це мав би бути пріоритет для міської влади. По-перше, в Дрогобичі багато культурних 
інституцій: театр, музичні колективи, музичний коледж, університет (де є мистецькі 
спеціальності), коледж технічний (де є дизайнери); програмування та ІТ викладають 
у кількох закладах. По-друге, місто має велику культурну спадщину: друге після 
Львова місто в області за кількістю пам’яток історії, є пам’ятка ЮНЕСКО. Їх понад 200, 
різного рівня: світового, державного, місцевого значення. По-третє, в нас є об’єкти, 
які можна використовувати для розвитку креативних індустрій.
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Місто підтримує ініціативи, дотичні до креативних індустрій. Наприклад, приміщення 
для Молодіжного центру міськрада надала в оренду за пільговою ціною — одна гривня 
за квадратний метр. Нещодавно вирішено справу співфінансування проєкту облашту-
вання літнього вуличного лекторію на місці реконструйованого паркового басейну, 
де молодь може проводити різні заходи просто неба. Проєкт реалізований у рамках 
програми «Проєкти місцевих ініціатив» у Львівській області, за яким проєкти в галузях 
освіти, медицини, культури, спорту, благоустрою та інші співфінансуються областю, 
містом і громадою. 

У 2020 році на такі проєкти (всього 68) з бюджету Дрогобича було передбачено 
5,3285 млн гривень, з обласного бюджету — більше 8 млн, громади — понад 4 млн. 
При міській раді діє Інститут міста — комунальна неприбуткова установа, що займаєть-
ся широким спектром питань – стратегуванням, аналітикою, консультуванням ініціа-
тивних груп та приготуванням конкурсних проєктів.

У 2017 році з ініціативи Інституту міста в Дрогобичі впровадили громадський бюджет 
(ГБ) та конкурс соціально-культурних проєктів для ГО. У межах програм реалізовано 
орієнтовно 15 проєктів, щоправда, здебільшого побутового й спортивного спрямування: 

Разом з тим саме волонтер Інституту міста знайшов кошти для реставрації церкви 
Святого Юра.

У 2018 році ми розробили громадську 
стратегію розвитку цього підприємства 
і виділили п’ять напрямів: 

1) збереження виробництва; 
2) майданчик для проведення культур-
них подій;  
3) майданчик для виготовлення креа-
тивного продукту від малого бізнесу; 
4) туризм; 
5) рекреація (солону воду можна вико-
ристовувати в лікувальних цілях). 

Це мав би бути центральний об’єкт 
у галузі креативних індустрій міста.

Як чинний секретар комісії з відбору проєктів скажу, що ГБ спрямований на «тверді» 
проєкти: будівництво та придбання обладнання, благоустрій.
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5. Впізнаваний на міжнародному рівні туристичний та культурний бренд

Завдяки письменникам, які були прямо пов’язані з Дрогобичем, місто має кілька само-
бутніх назв. Через тексти Бруно Шульца Дрогобич отримав альтернативні назви «Цинамо-
нове місто», «Столиця Всесвіту», «Республіка мрій». Львівський письменник Станіслав 
Мюллер вивів Дрогобич у своїй повісті «Генрик Фліс» (1908) під назвою «Рокомиш». 
У збірці «Український постапокаліпсис» (2018) Дрогобич названий «містом рисових 
туманів». Дрогобич неофіційно фігурує у своїй скороченій формі як «Дро» і, більш офіцій-
но, як «місто Каменяра» та «місто Котермака».

Важливо, що про все це роздумують і творчо опрацьовують сучасні митці і працівники 
креативного сектору – в театрі, відеоарті, графіці, живописі, документальній літературі 
і блогах. Наявність живого міського середовища активістів є живильним ґрунтом для креа-
тивних індустрій, кадровим потенціалом, джерелом наративу і символічного капіталу міста.

Докласти системних зусиль до мережування – створення якісних зв’язків між владою, 
бізнесом, підприємцями та митцями міста. 

Нарощувати режим прозорості і сприяння ККІ. Через систему Smart City збирати 
та аналізувати великі дані про вплив індустрії подій та сектору креативних індустрій 
на економіку міста і рівень сатисфакції містян.

Створити міське бюро ревіталізації Дрогобича, яке б готувало охоронні об’єкти, 
які перебувають у критичному чи вкрай занедбаному стані, до передачі їх в оренду чи до 
приватизації, наглядало за дотриманням умов експлуатації та реставрації, здійснювало 
оцінку грошових і часових витрат на реставрацію, а також збитків у втраті капітальної 
вартості, завданих неправильним оновленням.

Розширити чинну систему податкових та кредитних пільг для підприємців, що працю-
ють за КВЕДами креативних індустрій, або ширше – у секторі ККІ.

Закріпити лідерські позиції у культурному та креативному секторі на контрасті з сусідні-
ми постіндустріальними  та рекреаційними малими містами регіону (Трускавець, Бори-
слав, Східниця, Стебник), використовуючи всі шанси й можливості, що відкриває така 
співпраця.

Створити Центр інновацій та креативу для сприяння самоосвіті дорослих та бізнес-інку-
бації пробних ідей у сфері креативних індустрій спочатку місцевого, а потім міжнародно-
го значення.

Рекомендації  щодо розвитку міста 
за рахунок креативних індустрій
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Миргород: місто-курорт 
на добре і на зле
Населення – понад 39 000 осіб



Миргород – місто обласного підпорядкування, центр Миргородської міської громади, 
одне з історично  значущих міст Слобожанщини, відомий бальнеологічний курорт.

Миргород – компактне, повільне, зелене місто, економічно і ментально центроване 
навколо однойменного курорту. Попри те, що курорт не належить місту (це відокрем-
лене підприємство з усіх поглядів), міська влада розглядає його як найбільшу 
цінність, а туристів-курортників  – як основне і стале джерело утримання.

Миргород –  місто обласного значення на берегах річки Хорол, хоча має лише  близь-
ко 40 тис. населення. Одне з найдавніших поселень Лівобережної України-Русі 
(кін. ХІІ — поч. ХІІІ ст.), згодом самостійне полкове місто реєстрового козацтва, яке 
бунтувало і проти Польської корони, і проти Московського царства. Батьківщина 
козацьких героїв, зокрема Грицька Сахновича, Данила Апостола. Хліборобський, 
ремісничий і торговельний центр, місце виробництва селітри і пороху. У ХІХ – на поч. 
ХХ ст. славилося своєю керамікою, розписами і колекцією українських старожитно-
стей. Тут щорічно відбувалося чотири ярмарки. З містом пов’язані біографії Івана 
Котляревського, Миколи Гоголя, Тараса Шевченка, Анатолія Свидницького, Опанаса 
Сластьона. Гоголь писав, що Миргород – це прототип світового міста – «мір-город», 
як Рим (де є все необхідне для культури і цивілізації і нічого зайвого), і що тут 
на версту ближче до неба.

З 1901 року Миргород з’єднано залізницею з Харковом та Києвом. Перед самим 
початком Першої світової війни при бурінні свердловини у місті знайшли мінеральні 
води. За часів УНР воно почало розвиватися як бальнеологічний і кліматичний 
курорт, що знайшло своє продовження в радянський період і не втратило сенсу 
з розпадом Радянського Союзу і здобуттям Україною незалежності. 

71



Трагічною сторінкою історії Миргорода, який до середини ХХ ст. фактично був 
конгломератом передмість і присілків з численними заможними приватними госпо-
дарствами, стала політика розкуркулення, а потім Голодомор. У 1930–1934 рр. 
у місті діяв дитячий концтабір «Єрківська, 31», в якому діти-сироти віком до 12 років, 
що залишилися безпритульними внаслідок злочинів режиму проти їхніх батьків, 
були приречені на повільну голодну смерть. Частину дітей все-таки вдалося вряту-
вати місцевим доброчинцям. Зараз це місце музеєфіковане як Миргородський 
музей пам’яті жертв Голодомору. У час нацистської окупації близько 1700 миргород-
ців було розстріляно, серед них майже всі містяни-євреї Миргорода (понад 600 осіб).

За пізньорадянського часу місто модернізували і розвивали в основному як оздоров-
ницю і центр харчової промисловості. З 1970-х місто славилося своїми фольклорно-
етнографічними народними колективами. При міському Будинку культури працює 
теж відомий фотоклуб.

За перших 15 років незалежності динаміка в місті була радше негативна, населення 
помітно скорочувалося, молодь виїжджала. З розвитком Полтавщини як регіону 
(лідер харчової, газовидобувної, нафтопереробної, легкої промисловості) і початком 
децентралізації з середини 2000-х років спостерігається поступове відновлення 
Миргорода. З 2017 року громадський бюджет підтримує міські проєкти в обсязі 
понад 1 млн грн: створення громадських просторів, сучасного молодіжного центру, 
благоустрій місцевого Парку миру, освітні проєкти, QR-кодування пам’яток архітек-
тури та історичних місць, скеледром для станції юних туристів. У стратегії розвитку 
міста прописано реабілітаційний та рекреаційний туризм. Пряма мова: 

Щороку місто проводить, максимально викладаючись, важливий для іміджу, 
а разом з тим прибутковий «Сорочинський ярмарок». Хоча основними робочими 
слоганами є «місто-курорт» (впізнаваний продукт №1 – мінеральна вода «Мирго-
родська») і «місто миру», варто знати, що ще з радянських часів тут безперервно 
функціонує військовий аеродром, авіабаза та база зв’язку (тепер – ЗСУ).

На перспективу влада робить ставку на природне середовище, роботу з ланд-
шафтом, розвиток екосвідомості, бере участь у багатьох міжнародних програмах 
з енергоефективності, енергоменеджменту, сталого розвитку, запровадила роздільну 
систему збору сміття, активно розвиває велорух.

Наш найбільший дар – це природа, екологія, цілюща вода. Місто має бути екологічно 
чистим. У місті немає важкої чи хімічної промисловості. Лише невеликі виробництва, 
екологічно безпечні. Інвестиції можуть бути залучені лише за умови екологічної безпеки.
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Проблеми, на які слід звернути першочергову увагу, бо їх ігнорування веде до зане-
паду і стагнації:

1. Відтік молоді, яка залишає місто і не повертається назад

На це є низка причин:

У Миргороді дорого жити і дорого лікуватися, оскільки ціни на послуги та нерухо-
мість наближаються за рівнем до цін на околицях Києва. Тут можна витратити 
значні суми грошей, але ніде їх заробити. Тож молодь виїжджає в той самий Київ 
чи Полтаву, де більше вакансій, легше знайти роботу чи підробіток поза навчанням 
і конкурентну зарплату.

Мала кількість освітніх закладів, від цього й малий вибір, куди йти вчитись (по спеці-
альностях). У місті представлені лише три освітні заклади після школи.

Студенти художньо-промислового коледжу здебільшого сприймають Миргород 
як трамплін.

Усе дрібне підприємництво, зокрема і те, котре пов’язане з індустрією спеціальних 
подій і розваг, фокусується на запитах і смаках курортників. На лікування й віднов-
лення переважно приїжджають старші або поважно недужі люди, то й культурне 
життя і музична сцена міста орієнтовані далеко не на молодь. До того ж, оскільки 
на подіях періодично змінюється глядач, бо заїжджають все нові зміни відпочиваль-
ників, репертуар може бути «довгограючим» і другосортним.

КАРТА ПРОБЛЕМ МИРГОРОДА,
ЯКІ ГАЛЬМУВАТИМУТЬ РОЗВИТОК МІСТА І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Відтік молоді, 
яка залишає місто 
і не повертається 
назад Відсутність 

спільної візії

Нерозуміння 
або фрагментарне 
розуміння ККІ

Зосередженість 
на курортниках

Запаралелені 
світи

Просто у нас тут для молоді дуже слабкі перспективи. По-перше, в плані навчання у нас, 
крім керамічного технікуму, коледжу і профтехучилища, більше навчальних закладів 
немає; по-друге, що стосується роботи, то великих підприємств чи таких серйозних орга-
нізацій, які були б зацікавлені в тому, щоб молодь тут залишалася, – таких теж немає.

Вони [студенти коледжу] дуже замкнені на собі: зі школярами їм не цікаво, а їх самих 
не так багато, інших студентів немає, тож у них немає потреби з кимось об’єднуватися. 
Плюс, там багато дітей із сіл, котрі не орієнтовані на це місто, не мають наміру тут жити 
й працювати. Навчаються три курси і йдуть далі, у них сподівання на Полтаву.
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4.   Нерозуміння або фрагментарне розуміння ККІ

Місцева політика на тему ККІ фактично відсутня, участь влади у розвитку цього 
сектору не спостерігається. 

Як не раз відзначалося в інших кейсах цього дослідження, і з боку влади, і з боку 
малого бізнесу є слабке розуміння того, чим важливі і корисні ККІ у сферах дизайну, 
освіти, туризму, саморозвитку, книгорозповсюдження і читання, колекціонування, 

2. Відсутність спільної візії

Немає ні спільної візії, ні дискусії влади і жителів міста про те, куди прямує Мирогород. 
Більшість пасивна в громадському житті й особистому підприємництві, бо або 
не знає, з чого почати, або не знаходить надійного партнера, з яким можна було 
б розділити ризики. Були коментарі про те, що є готовність діяти та вкладати свої 
сили. Ставка на реабілітаційний та рекреаційний туризм задекларована, але мало 
чим підкріплена. Інші сценарії для життєстійкості і благополуччя міста не розгляда-
ються, питання виснаження мінеральних джерел не порушується.  Співрозмовники, 
відзначили, що тут потрібні люди з бажанням і освітою, готові працювати над ство-
ренням креативних індустрій. Важливо, що місцеві експертні респонденти під креа-
тивними індустріями розуміють і консультування та інтелектуальні послуги, скажі-
мо, виробництво нестандартних рішень для міста, і виробництво матеріального 
креативного продукту, цікавого споживачам. Але таких осіб у місті одиниці і вони 
не займають ключових управлінських посад.

3. Зосередженість на курортниках

Місцеві органи влади самі визнають, що вже багато років працюють над розвитком 
міста, орієнтуючись на туристів, а не на містян (це відзначають також мешканці 
міста). Головним (чи не виключним) джерелом доходу для міської влади є «курорт». 
Це узагальнювальний термін для всіх санаторіїв міста з лікувальною базою. Різні 
чиновники вживали терміни «бюджетоутворюючий», «містоутворюючий», казали, 
що «плакали, коли вони [санаторії] стояли під час карантину». Від курорту місто 
отримує в бюджет ставку податку на доходи фізичних осіб за працівників підприєм-
ства, податок на землю і нерухомість. Усі інші бізнеси, на думку управлінців, крутять-
ся навколо курорту. Пряма мова: 

При цьому міськрада ніколи не займалася виокремленням креативних індустрій, 
підрахунком доходів у міський бюджет від їхньої діяльності чи оцінкою їхнього 
потенціалу.

Практично всі ФОПи, 80%, живуть за рахунок курорту.

У нас дуже складно їх розділити за видами. Всі, хто так чи інакше здійснює підприємниць-
ку діяльність, намагаються адаптувати її до інтересів туристів.
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інноваційних публічних просторів, навчання мистецьких практик і підтримки хобі, 
гастрономії, ремесел, локальних медіа та соцмереж, технологічних та інших стартапів. 
Адже зазвичай вони не приносять значних прибутків, часом лише виходять 
на нуль. Однак вони забезпечують самозайнятість і розвиток людського та символіч-
ного капіталу, а тому сприяють стійкому розвитку окремих людей, громад, секторів 
економіки, міста. 

Мало хто в місті знає (і тут гостро постає питання про комунікаційні стратегії), 
що, окрім громадського бюджету участі, в Миргороді існує власна програма співфі-
нансування проєктів «Місто активних громадян» (МАГ). Кожен містянин може отри-
мати гроші на реалізацію своєї ідеї, в тому числі зі сфери культури й креативних інду-
стрій (за умови підтримки інших містян/комісії). Проте поки що серед переможців 
переважають «побутові» соціальні та інфраструктурні проєкти (деталі та мапа реалі-
зованих проєктів МАГ за лінком, Громадський  бюджет).

5. Запаралелені світи

Певна позитивна динаміка у секторі креативних індустрій у місті все ж таки з’явля-
ється. Тут варто згадати новостворений Центр підтримки та розвитку бізнесу, 
відкритий ГО «Зміни можливі» за підтримки Проєкту міжнародної технічної допомо-
ги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС), а також ремісничий коворкінг 
Миргородський центр кераміки, створений однойменною громадською спілкою 
на базі Миргородського художньо-промислового коледжу.

Прогалина, однак, полягає в тому, що вони не представлені в соцмережах, інформа-
ція про них плутана, і самі мешканці не мають чіткого уявлення, для кого саме вони 
призначені і в чому їх суть.

Проте відзначили двох людей: 

З моїх спостережень: культурні інституції міста й окремі творчі бізнеси не взаємодіють 
між собою, не цікавляться проєктами один одного й не аналізують, чим могли би допов-
нити, збагатити один одного. Вони існують у паралельних світах, у кожного своя стала 
аудиторія, і вони [аудиторії], по суті, теж не перетинаються: молоді не цікаві майстер-класи 
з бісероплетіння, жінкам пенсійного віку – покази кіно під відкритим небом.

Олена Булойчик та Інна Ковальська – це два рушії, 
що рухають громадську активність, беруть участь 
у всіх креативних штуках, що проводяться у місті.
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1. Робота для молоді та з молоддю

Передусім потрібно добре працювати зі школярами та студентами, а також їхніми 
батьками. Створити нові молодіжні майданчики, гуртки, майстер-класи 
за зацікавленнями. Підтримувати неформальні молодіжні ініціативи. Проводити 
регіональні і міжнародні конкурси, літні табори з екологічної, соціальної тематики, 
нової урбаністики міст курортного типу. Місто почне рухатись активніше та швидше, 
розшириться горизонт молодого покоління, яке підростатиме в цій малій екосистемі 
і гратиме ключову роль у майбутньому. Це, скоріш за все, опосередковано даватиме 
відповідь на питання, «що тут цікавого» і «для чого тут залишатися».

2. Розвиток нових проєктів і самозайнятості

Перший пункт може стати рушієм для нової самозарадності. Коли з’явиться активна 
освічена молодь, вона зможе генерувати нові ідеї для втілення у громаді, від цього 
з’являтимуться і цікаве середовище, і більше конкурентних робочих місць, які 
й триматимуть молодь у місті.

3. Створення бренду міста

Миргород має що запропонувати і туристам, і самим містянам. Проте респонденти 
відзначають, що у Миргороді було кілька спроб створити брендування і впізнавану 
графічну лінію для міста ХХІ ст., але жодна з них не дала результату. Ці спроби вияви-
ли проблему монологічного мислення, невміння будувати горизонтальний консен-
сус, йти на поступки, переконувати і домовлятися. Пряма мова: 

4. Використання великих площ закинутих заводів

Старші групи населення відзначали, що поновлення роботи заводів поліпшить соці-
альну динаміку міста, оживить його. Такий погляд здається дещо стереотипним 
і економічно застарілим; ці великі площі можна використати для проєктів, які втілю-
ватиме у життя активна молодь міста. Потрібно вже шукати ґрантові програми 
та інвестиції, щоб поступово відбудувати ці простори, перетворивши у нові громад-
сько-культурні центри.

5. Вдосконалення туристичних послуг та створення нових можливостей 
і пропозицій у туризмі

Більшість респондентів відзначили туризм як основне джерело заробітку 
та основний вид діяльності міста плюс як можливість покращення культурного 
життя міста через приплив туристів (відкриватимуться нові місця для відвідування, 
щось створюватиметься та ремонтуватиметься).

І навіть тоді думки робочої групи, де було 30 людей, кардинально розділилися: старші 
люди зайняли позицію «та нормальний логотип», а молодь говорила: «Давайте зробимо 
такий, щоб можна було на іконку мобільного додатку поставити, а потім відтворити 
на чашках, футболках і так далі». І поки що ми не змогли протиснути своє рішення.
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Тут же – популяризація міста як місця для відпочинку (місто-курорт). Слід згадати 
про Миргород і як про місто лікування цукрового діабету. Це може привабити 
на реабілітацію людей з групи ризику чи з цукровим діабетом не лише з України, 
а й з далеких країн, зокрема зі США, де це проблема №1.

Респонденти згадали про річку Хорол, на якій можна було б запустити теплохід. 
Це хороша ідея і для гостей міста, і для дозвілля городян.

6. Розвиток просвіти про творче підприємництво

Респонденти відзначали, що багато хто не готовий відкривати власну справу в місті 
через те, що воно маленьке. Проте чомусь таки зробили акцент на продуктові мага-
зини з якісним товаром, магазини здорової їжі. Це вже може стати лінком до ККІ. 
Окремо відзначили, що якби їм надавали стартове фінансування, то вони б погоди-
лись відкривати власну справу. 

Освітні ініціативи в цьому напрямі, запрошення коучів та пітчинг ідей від міжнарод-
них партнерів могли б розв’язувати одразу дві проблеми – по-перше, недостатнє 
розуміння та недооцінку ККІ на локальному рівні, по-друге,  слабку комунікацію між 
середовищами культурних активістів, управлінців та бізнесменів.

7. Співпраця бізнесів

Тут слід відзначити, що процес уже розпочато. У місті існує Центр розвитку 
та підтримки бізнесу. Місцеві ЗМІ можуть розповісти та поширити інформацію про 
нові бізнес-проєкти, пов'язані з креативними індустріями, зокрема соціально відпо-
відальні. Бізнесмени сподіваються, що Центр допоможе налагодити зв’язок пере-
довсім з місцевою владою. Відзначили, що це вже не перший системний крок 
і що загалом ситуація з веденням бізнесу поліпшується.

Всі, хто так чи інакше здійснює підприємницьку діяльність, намагаються адаптувати 
її до інтересів туристів», – відділ економічного прогнозування й туризму.

Менш як половина учасників (лише 
чоловіки) погодились би організувати 
власну справу, якщо б їм для цього 
виділили кошти.

Я, якби відкривав свою справу, то робив би 
це в більшому місті, тому що там більше 
скупчення людей, більший збут товару. 
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8. Покращення комунікації з містянами

Респонденти відзначили, що основними каналами зв’язку та джерелами інформації 
є сайт міськради та Facebook-групи. Варто застановитися над залученням інших 
медіа, щоб мати краще охоплення, а головне — взаємодію з мешканцями міста, аби 
покращити постійний зв’язок між владою і миргородцями. 

9. Вдосконалення організації фестивалів міста

Миргород – місто фестивалів. Місто славиться фестивалями та ярмарком, певною 
мірою спирається на індустрію подій. Тож слід після проведення цих заходів добре 
їх аналізувати, знаходити і викорінювати недоліки, розвивати культуру гостинності, 
вдосконалювати якість проведення. Усі респонденти відзначали фестивалі як клю-
чові культурні події Миргорода (одні – як предмет гордості, інші – підкреслюючи 
відсутність альтернативного культурного життя в місті, зокрема, для молоді). 

Відповідаючи коротко на основне питання аналізу, слід сказати, що Миргород має 
достатній потенціал та можливості для розвитку культурного і креативного сектору, 
а для цього потрібні:

Співпраця/заохочення/навчання з молоддю. 

Фінансова та освітня допомога місцевому малому бізнесу.

Розширення можливостей туристичної інфраструктури міста не за рахунок містян, 
а через створення гостинного публічного простору, відкритого для миргородців 
і гостей міста водночас.

Впровадження ініціатив у сфері культури й освіти, зокрема синергія ремесел, індустрії 
подій, ярмарків та локальних медіа, залучення громади міста у розвиток локального 
економічного патріотизму.

Думання про те, чим, крім курорту, є Миргород? Чим він буде після того, як раптом 
перестане бути курортом?

Рекомендації  щодо розвитку міста 
за рахунок креативних індустрій

2

1

3

4

5
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Умань: місто 
в паралельних площинах
Населення – понад 83 000 осіб



Умань – місто, районний центр Черкащини, центр Уманської міської громади, одне 
з історично, торговельно і промислово значущих міст Центральної України.

Умань – місто з маґдебурзьким правом і багатьма запаралеленими історіями, в яких 
воно ставало епіцентром будування і руйнування, конкурентного співжиття і гострих 
кривавих конфліктів на пограниччі держав, релігій та ідеологій, особливо при зміні 
епох. З часу заснування воно кілька разів то росло, то занепадало. Його остання 
велика модернізація сталася на межі ХІХ–ХХ ст., коли місто почали індустріалізува-
ти, з’єднали залізницею з Києвом та Одесою і за неповних пів століття воно зросло 
вп’ятеро – від 10 000 в 1860-х до 50 000 населення у 1914 році. Для українців Умань 
– це передовсім полкове місто з фортецею, гетьманська козацька столиця і центр 
Гайдамаччини, для євреїв – брацлавський штетл з відпустовим місцем щорічних 
паломництв хасидів на єврейський Новий рік до могили Ребе Нахмана, що уціліла 
в різних перипетіях (і навіть у трагедії Голокосту), а для поляків – родинне місто 
графів Потоцьких, ідилічний парк «Софіївка», «польський Версаль» на 150 га україн-
ських земель. У XVII ст. містом певний час володіла Оттоманська імперія, але цей 
факт не входить до шкільного наративу в сучасній Туреччині і не провокував – при-
наймні досі – ностальгійного туризму сучасних турків. 

Два ключові культурні надбання – Національний дендрологічний парк «Софіївка» 
та Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань» –  з огляду на свій 
статус — не належать місту та не приносять йому прямого доходу. Проте вони є най-
більшими магнітами для туристів. До «Старої Умані» належить 10 об’єктів державної 
власності, серед яких, зокрема, монастир Василіан, костел Успіння Богородиці, 
готель «Євро». «Стара Умань» співпрацює з творчими об’єднаннями (як-от 
«АРТ-Умань») й окремими художниками, в будівлі римо-католицького костелу функ-
ціонує картинна галерея, де виставляють свої роботи місцеві митці. Крім того, 
важливе туристичне місце в Умані  – могила цадика Нахмана. Фактично її контро-
лює місцева спільнота хасидів, тож доступ іншим групам до неї ускладнений.
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Умань – досить компактне місто в аграрному регіоні, з охайними одноповерховими 
околицями, значною кількістю закинутих будівель ближче до центру міста, висхідною 
динамікою малого і середнього бізнесу, активною торгівлею й засиллям неконтро-
льованої реклами. Умань має хороше транспортне сполучення з Вінницею. За суб’єк-
тивними відчуттями уманці бачать себе патріотами свого міста-яке-будується, спів-
відносять себе з Вінницею, Одесою та Києвом і намагаються на них рівнятися. 
З обласним центром Черкасами існує певна конкуренція, яку Умань виграє принайм-
ні в плані інтенсивної розбудови багатоповерхівок. Кожний п’ятий квадратний метр 
житла в області будується в Умані. «Уманьавтодор» розробив для міста новітній жит-
ловий комплекс – «Греків Ліс», з повноцінною інфраструктурою і технологіями для 
трьох тисяч уманців, аналогів якому в області немає. Для нього знайшлися інвесто-
ри. Тому розмова про креативне майбутнє і його горизонти в Умані має сенс.

У 2016 році міська влада провела конкурс на логотип та слоган міста Умань, 
за результатами якого гаслом міста стала фраза «Умань: місто, де тебе чекають». 
З цією спробою ребрендингу пов’язана промоція нової гостинності та інклюзивності, 
якої, попри туристичний флер, в Умані все ж таки вельми бракує. І самим лише 
гаслом цього дефіциту не виправиш. Складна, конфліктна, по-своєму трагічна 
минувшина міста залишається мало опрацьованою в місцях, де все ставалося. 
У межах так званої лінії осідлості в Російській імперії Умань на початку ХХ ст. стала 
фактично штетлем (на 70%) і пульсуючим центром єврейського релігійного і освіт-
нього життя. Релігійну складову зруйнувала ще радянська влада, а фізично єврей-
ську громаду знищено десятьма роками пізніше у нацистському концтаборі «Уман-
ська яма» та в урочищі Сухий Яр. Інший масштабний епізод дегуманізації, що відбув-
ся в Умані, – замучені нацистами 50 тис. радянських військовополонених. Важко 
жити немовби спадкоємцями історії дегуманізації, тому протягом десятиліть вона 
була табуйована й оточена мовчанням. Може, тому є значне нерозуміння, а віднедав-
на навіть неприйняття уманцями щорічних 30-тисячних юрб єврейських паломників 
на свято Рош-га-Шана. Цього року (2020) у зв’язку з карантинними обмеженнями 
паломництво до Умані на прохання української сторони було офіційно скасовано 
(не без ексцесів непокори з боку правовірних молільників-хасидів). Прикметно, 
що це було єдине питання за багато років, у якому ту саму позицію: «Ні паломни-
цтву!» – зайняли непримиренні вороги, відомі запеклим суперництвом за Умань, – 
чинний мер та народний депутат ВР від Умані.

У рамках європейського проєкту «ReHERIT: спільна відповідальність за спільну 
спадщину», спільного з Уманською міською радою, було здійснено спочатку карто-
графування 161 об’єкта історико-культурної спадщини Умані, а потім – соціологічне 
дослідження «Туристичне сприйняття культурної спадщини», результати якого опри-
люднено п’ятьма мовами.

Соціально-демографічний профіль туриста, згідно з цим опитуванням, наводить 
на думку, що, за винятком сезону Рош га-Шана, покладатися можна радше 
на внутрішній туризм. До Умані впродовж теплої частини року приїздять здебільшо-
го мешканці великих міст України, з вищою освітою, молодого та середнього віку. 
Більшість відвідувачів залишаються тільки на один день. Амбівалентними є вражен-
ня від хасидського кварталу навколо вул. Пушкіна.
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Позитивний досвід туристів забезпечує парк «Софіївка», саме тут збігаються вражен-
ня і польських, і українських і – частково – єврейських гостей міста. Характерним 
є повторюване свідчення відвідувачів, що «місто заробляє на туристах, але вкладати 
у туристичну інфраструктуру не спішить». 

У секторі ККІ кількісно переважають комунальні культурні інституції. У віданні Уман-
ського відділу культури перебуває 19 установ (у яких працює 205 осіб): шість музеїв, 
10 бібліотек, дві школи естетичного виховання дітей, міський Будинок культури; клуб 
у передмісті Софіївська Слобідка. Серед них найактивніша міська система бібліотек. 
У місті три вищі навчальні заклади, кілька коледжів та ліцеїв. Тільки в Уманському 
державному педагогічному університеті ім. Павла Тичини щороку навчається понад 
10 тис. студентів, це додає місту молодіжної енергії, яку варто фокусувати на роботі 
з майбутнім. Окремо варто зазначити, що університет залучений до міжнародної 
співпраці у галузі розвитку сталого туризму, сучасного розуміння культурних ціннос-
тей та використання інформаційних ресурсів. Поза комунальними й державними 
інституціями у місті нещодавно з’явився молодіжний коворкінговий простір «Софа 
Хаб», на який респонденти покладають великі сподівання. Проєкт фінансово оперто 
на підтримці місцевого бізнесмена, власника житлового кварталу «Греків Ліс». Разом 
з тим хаб незалежний за змістом і розвивається як живильне середовище для ідей зі 
сфери урбанізму, культури, медіастартапів та креативного бізнесу.

З 2019 року в місті діє цільова програма «Громадський бюджет Умані на 2019–2023 роки». 
Серед трьох переможців 2019 року є арт-проєкт «Мальована Умань». Його ініціатори 
разом з волонтерами (кілька десятків добровольців різного віку) розмалюють зане-
дбаний паркан уздовж території абонентської служби «Уманьводоканалу». Крім того, 
у місті є конкурс бізнес-планів «Банк молодіжних ініціатив» у сфері туризму, підприєм-
ництва і сталого розвитку (щоправда, він настільки слабко комунікований, що про 
нього не згадав ніхто з респондентів).

З 2018 року місто взяло курс на сприяння сталому розвитку і новим економічним 
основам на перехресті секторів ІТ, культури і туризму. Виходячи з опінії місцевих 
експертів, ключову проблему, з якої походять інші, супутні, можна сформулювати 
питанням: як затримати туриста? Відповідь на нього полягає в тому, що, розвиваючи 
Умань як місто подій, вражень, освіти дорослих, творчих ідей і якісного контенту, 
можна подолати і проблему туристів-одноденок і досягти чогось значно більшого.

Автори, що співпрацюють з хабом, – це люди, які створюють тут контент і мають 
на картці певну кількість годин. Вони можуть приходити сюди, знімати відео, тік-токи. 
Поки що у них безліміт, а далі буде певна кількість годин, бо багато активностей і охочих. 
Отримати додаткові години не можна за гроші, але можна заробити за хороші вчинки, 
соціальну, волонтерську діяльність  – така ось соціальна валюта.
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1. Брак ідей не про туризм

Можливо, уманці досі не впевнені, що варто робити зі своїм містом у плані культурно-
го капіталу, і чи взагалі варто. Щоб бути цікавими для приїжджих, треба постаратися 
стати цікавими насамперед самим собі. Початки креативної економіки у місті, без 
сумніву, є вже давно. Тут варто дивитися на сектор ККІ ширше; зважаючи на досвід 
співмірних міст у Нідерландах, Австрії та Німеччині, можна спостерегти, що принайм-
ні кожна друга людина з вищою освітою хоч раз за життя може стати агентом при-
ватної чи громадської локальної творчої ініціативи, а чимало з них, раз спробувавши, 
робитимуть це на постійній основі. 

Великий туристичний квадрат – парк «Софіївка», заповідник «Стара Умань», Єврей-
ський квартал та Осташівський став з музичними фонтанами – це також і цінний 
простір для реалізації задумів культурних менеджерів-уманців, для розвитку середо-
вищ і культурних потреб, для родинного відпочинку, забезпечення регіонального 
доходу і нових місць праці. Для цього потрібно трохи більше фінансової стабільності, 
треба, щоби влада взяла на себе принаймні частину ризиків місцевого бізнесу при 
запуску низки стартапів нової економіки. До потенціалу креативної економіки               
в  Умані можна вже зарахувати значну кількість рекламних агенцій, дизайнерських 
бюро та поліграфію, а також доповнювальну освіту для дітей та дорослих. Однак 
уявлення про рідне місто як про «порт для туристів» часто знецінює культурне 
повсякдення уманців та недооцінює важливість їхнього добробуту. З другого боку, 
на масових гостей міста тут дивляться як на малобюджетних, а тому маловигідних:
 

Ми туристичне місто, але турист приїжджає на один день. Вони приїжджають автобуса-
ми, навіть не через турфірми домовляються. Сіли в автобус, приїхали, погуляли «Софіїв-
кою», заплатили їм гроші (ті податки в основному йдуть у Київ), привезли з собою бутер-
броди, поїли, навіть не всі ходять у кафе, дочекалися ночі на фонтани (а вони у нас дуже 
гарні, такі, як у Вінниці, але у нас абсолютно безкоштовні). Турист прийшов, подивився 
на фонтани, з’їв пиріжок, загрузився в автобус і поїхав додому. Тобто він не залишається 
ні в готелі ночувати, ні їсти в кафе. Це наша проблема, ми поки з допомогою всіх вирішує-
мо, як затримати туриста.

КАРТА ПРОБЛЕМ УМАНІ,
ЯКІ ГАЛЬМУВАТИМУТЬ РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Брак ідей не 
про туризм

Мала
насиченість
подіями

Хасидський
квартал 
і репутаційні
втрати

Низький 
рівень
сервісів
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На жаль, скидається на те, що все у місті так влаштовано, щоб туристи скоріше прохо-
дили і не затримувалися. Справді важливо урухомити процеси відновлення, реставра-
ції та адаптації об’єктів культурної спадщини. У місті точно бракує туристично-
інформаційного центру і ознакування різними мовами. Але ж і самим уманцям                
на повсякдень точно потрібне доглянуте місто, добра опіка над пам’ятками, елементи 
індустрії гостинності – інфосервіси у сучасних цифрових форматах, міський транспорт, 
сквери і площі, велодоріжки й засоби індивідуальної мобільності на прокат, кастомі-
зовані тематичні екскурсії, кафе, заклади здорової їжі, готелі, конференц-зали, айден-
тика міста в сувенірній продукції, локальні смаколики і… такий побутовий мінімум, як 
громадські туалети. Отож цільовою аудиторією стратегічного перетворення міста 
слід бачити насамперед уманців, а вже тоді гостей Умані.

Містяни мають недостатньо нагод для просування своїх інтересів і громадської взає-
модії – як реальної, так і віртуальної: уманці дізнаються інформацію про міські заходи 
або один від одного, або в соцмережах. Слід відзначити малий рівень взаємної 
довіри містян та їхню надто високу (само)критичність. Молодь використовує пере-
важно інстаграм, люди старшого віку – Facebook. Популярна Facebook-сторінка відді-
лу туризму міськради «Умань туристична» орієнтована на потенційних гостей міста, 
аналогічної сторінки від відділу культури чи економічної політики для комунікації 
з уманцями не ведеться. Блогерів або інших впливових користувачів соцмереж, які 
б писали про культурно-креативний сектор в Умані, наразі нема. З понад ста зареє-
строваних в Умані громадських організацій люди часто не могли назвати жодної 
справді помітної і дієвої. 

2. Мала насиченість подіями

Це правда, що «Софіївка», «Стара Умань» чи Єврейський квартал нікуди не діваються 
і начебто не потребують додаткових «приманок». Однак для міста з амбіцією, яким 
Умань стає, цього категорично замало. Тому наступною точкою росту має стати 
ретельно продуманий календар міських подій і фестивальні заходи. Найуспішніші 
міські фестивалі, про які згадували, зокрема, у міській раді, організовує місцева аген-
ція «Умань-концерт» на чолі з уманкою Софією Чорномаз: це Фестиваль сиру і вина, 
музично-мистецький фестиваль «Шіді-Ріді», Фестиваль фарб «Holi Dance Uman». 

За умов, що склалися, орієнтуватися варто не тільки на власні фестивалі, а й на 
пошук резонансних мережевих подій та професійних симпозіумів чи хакатонів,              
а також молодіжних наметових зустрічей зі спеціальною розважальною та освіт-
ньою програмою, бажано міжнародних, які можна запросити до Умані одноразово. 
Нуртують ідеї розвивати насамперед молодіжний і срібний туризм середнього ціно-
вого сегмента, а до історичного та релігійного туризму додати акцент на зелений         
та реабілітаційний туризм. 

Умань уникально расположена, близко – Киев, Винница, Одесса. Здесь теоретически, 
если найти площадку, могли бы принять что-нибудь вроде «Вудстока». Раньше здесь был 
фестиваль «5 дорог» – байкеры, мотоциклисты, был очень мощный, но заглох, когда 
война началась.
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Наявність вищих навчальних закладів з супутньою інфраструктурою (гуртожитки 
тощо) наразі компенсує відсутність хостелів чи бюджетних готелів. Вкрай важливо, 
щоб місцеві середовища самі запустили серію культурних подій і програм для різних 
вікових груп та цільових аудиторій. Культурні оператори Умані зможуть тоді більшу 
частину року репрезентувати уманську культурну спадщину як наповнену життям 
та емоціями, туристичний сезон таким чином продовжиться, селфі розлетяться 
соцмережами, а число гостей, які повертаються до міста, суттєво зросте.

3. Низький рівень сервісів 

Відвідувачі Умані хотіли б бачити чистіше, дружнє до туристів місто з місцями для 
відпочинку, зручне у навігації та з чітким ознакуванням. За великим рахунком, і гості 
міста, і самі містяни називать і коментують ту саму проблему – занедбана інфра-
структура та низький рівень сервісів: нарікають на поганий стан доріг та міського 
транспорту, незадовільне обслуговування та невідповідну якість у секторі громад-
ського харчування, відсутність лавочок і громадських вбиралень, а також на хаотичну 
зовнішню рекламу, яка псує враження від міста, погано приховуючи аварійний стан 
історичних будинків у середмісті. Є запит на сучасний інфопункт або туристичний 
центр, і бажано, щоб у ньому спілкувалися, крім української, принаймні англійською, 
польською та івритом. Сфера послуг характеризується як застаріла, відстала, 
радянська. Натомість маркерами привабливості є гостинність уманців та рівень 
безпеки в місті.

Респонденти відзначили, що у влади немає бажання чи вміння підтримувати 
вже наявні ініціативи та місця, які створили або подарували уманці поза міською 
владою. До прикладу, світломузичні фонтани:

 

Потрібно змінити ставлення громади, музейників, працівників до тих, хто приїздить. Щоб 
не вважали, що туристи нікуди не дінуться, а гроші і так прийдуть за туристом.

Набережна зараз не доглядається – це проблема. 
Білі камінчики у фонтанах постійно крадуть бабусі 
собі в вазони, травичку між тротуарною плиткою 
треба прибирати, газончик поливати. В туалеті 
мають бути люди, які би контролювали, аби там 
не розпивали алкогольні напої і не курили. Цього, 
на жаль, немає. Кожна ідея хороша своєю щоден-
ною роботою. Мало купити машину, її ще треба 
кожен день заправляти.
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Оскільки в міському управлінні культури бракує розуміння можливостей монетизації 
культурно-креативного потенціалу міста, відсутня стратегія розвитку сектору, 
тут домінує залежність від бачення конкретних особистостей при владі, які мають 
хиткі позиції через постійні політичні баталії між двома таборами. На тлі децентралі-
зації така боротьба кланів за ресурси суттєво загострилася. Оскільки надходження 
від креативного контенту і сектору ККІ не дають негайного приросту місцевого 
бюджету, то й зацікавленість цією сферою надто мала. Здобутки сектору треба 
спершу спробувати описати в цифрах, второпно прокомунікувати та обґрунтувати 
їх непрямий вплив на продуктивність, підприємливість, конкурентоспроможність 
і спільний добробут уманців. Щоб це здійснити, необхідна співпраця відділу економіч-
ного розвитку з середовищами типу «Софа Хаб».

4. Хасидський квартал і репутаційні втрати 

Означимо певний парадокс. Коли гості міста та уманці нарікають на відсутність 
добрих готелів, треба згадати, що нові хороші готелі в Умані є. Коли туристи наріка-
ють, що нема де поїсти, це теж не вся правда, тому що є добрі заклади, в них є добра 
їжа, навіть кошерна. І якраз із цієї деталі випливає така проблема: у місті функціонує 
особливий район, побудований «своїми для своїх», де все ознакування на івриті, 
а доступ туди утруднений для нехасидів. У кращому разі його називають «малий Єру-
салим», в гіршому – «там, де хасиди». І візуально, і по суті цей квартал «виключено 
з обліку». Його взагалі не беруть до уваги в місцевій владі, коли мова заходить про 
баланс туристичної інфраструктури міста, малі підприємства тут не пораховані 
і не промарковані, й доходу Умані у вигляді податків не приносять.

З прикрістю треба констатувати, що уманці сприймають хасидів, а хасиди уманців, як 
інопланетян. Те, що багато років могло сприйматися за вияв міжкультурної і соціаль-
ної дистанції, зараз починає бути невирішеним конфліктом інтересів. Уманці погано 
ставляться до місцевих хасидів і єврейських паломників з цілого світу. Жоден із 
респондентів не висловився про них у позитивному ключі, натомість у кожного 
є кілька яскравих історій, що мають проілюструвати зверхність хасидів, ігнорування 
ними добросусідських правил співжиття чи українських законів.

Умань не просто була, вона знову є багатокультурним простором, з цим доведеться 
рахуватися кожній наступній владі. Неконтрольовано тут відбувся процес повторної 
етнічної стереотипізації. Якщо Умань не стане містом нової міжкультурної та міжрелі-
гійної толерантності, то вона може здетонувати гарячим конфліктом. До цієї пробле-
ми треба поставитися вкрай серйозно, самими лише засобами культурної дипломатії 
тут не обійтися.

Євреї приїжджають і не лишають ні копійки. Вони будують готелі на нашій землі, проте 
не платять ні податки, ні туристичний збір.
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Конфліктогенність культурного ландшафту Умані не обмежується протиставленням 
по лінії хасиди – українці, вона тільки поглиблює проблему клановості у боротьбі 
за владу і готовності ризикувати довгостроковими цілями заради короткострокової 
вигоди або переваги. Інша конфліктна історія трапилася наприкінці літа з Фестива-
лем сиру і вина. Міська влада напередодні планованого відкриття заборонила про-
водити захід і повідомила про це одну з організаторок вечірнім електронним листом. 
Понад 50 підприємців з товаром приїхали на фестиваль, на захід було попередньо 
продано близько 400 квитків. Піднявся протест, люди ходили в міськраду, перекри-
вали дорогу, дали негативний розголос ситуації в ЗМІ й соцмережах. У підсумку 
домоглися відкриття фестивалю, проте перший з трьох днів днів роботи було зірва-
но. Прямі збитки організаторів від такої поведінки й комунікації міськради склали 
150 тис. гривень.

Головна перешкода для розвитку культурних і креативних індустрій – принцип 
сезонної ренти з того, що нібито і так є.
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КАРТА МОЖЛИВОСТЕЙ УМАНІ,
ЯКІ СПРИЯТИМУТЬ РОЗВИТКУ МІСТА І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Унікальний
туристичний і

культурний бренд Розростання
громадської

взаємодії

Стати містом
толерантності

і базою медіації

Реставрація та
ревіталізація Краща співпраця

університетів 
і міста

1. Унікальний туристичний і культурний бренд

Явна перевага Умані полягає в тому, що ще з другої половини ХХ ст. вона вже була 
туристичним якорем і впізнаваним образом для цілого радянського простору та його 
сателітів. Інше питання, чи вдалося уманцям розвинути і поглибити цей образ за роки 
незалежності і чи стала Умань містом, куди хочеться приїхати не раз за життя, 
а більше. Не так просто поставити себе поруч із графом Потоцьким. Зосередившись 
на житті та виживанні, уманці радше пристосовувалися до змінених обставин. Тепер 
настає пора більш стратегічного, сміливого і далекоглядного думання. По-новому 
осмислений і виведений з тіні туризм та креативні галузі стануть імпульсом еконо-
мічного розвитку Умані (створюючи робочі місця, доходи, підприємницький клімат, 
конкуренцію ідей, інвестиції, міжнародну співпрацю). Умань може стати, і напевно 
стане, приязною та відкритою локацією в центрі України для культурних подій, креа-
тивних проєктів, творчих ініціатив.

Зараз першорядним завданням є створення Інфоцентру чи Центру туристичної 
інформації, який би розказував про Умань і уманців компетентно і цікаво, на різних 
платформах і в різних цифрових форматах. Самі уманці відповідальні за те, коли саме 
і як саме втілити цю можливість.
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2. Розростання громадської взаємодії

Досі уманці почуваються наче не вповні господарями свого міста. Щоб вони могли 
дієво пишатися своїм містом, вжиткувати і розвивати його у спільноті, а також актив-
но вивчати різнокультурне й екстремальне минуле свого міста, ключовим фактором 
стане розвиток горизонтальних мереж і громадських просторів, обговорень 
і слухань, конкурсного бюджетування проєктів з розвитку місцевої інфраструктури. 
Рівень людського і культурного капіталу для розвитку креативного підприємництва 
тут вищий, ніж деінде, але розпорошений і позбавлений доступу до прийняття рішень.

Жоден з респондентів не назвав впливової громадської організації в місті. В бібліо-
теці згадали ГО «Шлях добра», орієнтовану на переселенців і дітей з особливими 
потребами, Спілку інтелігенції Уманщини, Молодіжну раду, Лігу підприємців. У відді-
лі культури згадали об’єднання художників «АРТ-Умань» та літературне об'єднання 
«Літо». В 2019 році з Уманського районного бюджету (не міста) було профінансовано 
чотири громадські організації: ветеранів Другої Світової війни (районна організа-
ція), «Союз Чорнобиль України», міськрайонна спілка ветеранів Афганістану та 
Координаційний центр захисників Уманщини  – разом на суму 96 тис. грн. Як уже 
було підкреслено, щоби бути цікавими для приїжджих, слід постаратися стати ціка-
вими насамперед самим собі. 

Для розростання в доброму значенні, потрібні платформи для побудови довіри, 
вільного обміну досвідом та ідеями, вироблення спільних стратегій і цінностей. 
Потрібні також лідери громад, які не ставлять перед собою політичної мети, а розу-
міють і втілюють ідею спільного блага. І потрібні благодійники та прямі соціальні 
інвестиції. Початково такими платформами можуть ставати ОСББ, професійні об’єд-
нання, батьківські комітети, петиційні групи тощо. Далі хотілось би бачити імпакт-
інвестиції на взірець одеського «4City» чи франківського «Промприлад. Реновація».

3. Стати містом толерантності і базою медіації

Для Умані є тільки один спосіб перетворити свою слабкість на силу – очолити 
процес змін на краще у питанні співіснування більшого міста з «малим Єрусали-
мом». Мова має піти про інтеграцію, переговори, нові прозоріші домовленості 
на різних рівнях, зокрема на державному. Для аналізу і знешкодження накопичено-
го негативу варто вже відразу залучити міжнародну експертизу та фонди з вирішен-
ня конфліктів і медіації, зокрема з Європи та Ізраїлю. Школярі та студенти в Умані 
мали б проходити сучасний, людиноцентричний курс про свою малу батьківщину 
впродовж століть з фокусом на власній ролі як амбасадорів майбутнього, щоб 
відповідально і з повним розумінням долати стереотипи і конфліктну історичну 
спадщину в Умані. Крім того, потрібне тривале, поглиблене навчання з конфліктоло-
гії і медіації (тренінги, практикуми, наративні інтерв’ю). У такій складній системі 
недовіри та внутрішнього орієнталізму, яка характеризує сучасний стан нашої 
країни, ці навики і цей досвід стануть флагманськими.

Умань – город стотысячный, но устройство сознания здесь доиндустриальное.
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4. Реставрація та ревіталізація

Одна п’ята всіх пам’яток архітектури Черкащини зосереджена в місті Умані. Відпо-
відно до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, в Умані нараховується 
12 пам’яток архітектури національного значення (серед них ратуша, міська управа, 
колишні готелі «Європа» та «Новоєвропейський», Уманський державний краєзнав-
чий музей, Агротехнічний коледж), 150 пам’яток архітектури місцевого значення, 
близько половини з яких перебувають у незадовільному стані. Самі містяни наріка-
ють на сірість міста, але досі в Умані немає жодної приватної чи громадської ініціа-
тиви з опіки, реставрації та ревіталізації культурної спадщини.

Старе місто розвивалося поступово, планомірно та системно. Два рази воно зазна-
ло майже повного нищення та відроджувалося на власних руїнах. У своїй найновішій 
реінкарнації ХІХ ст. Умань стала великим європейським купецьким містом, місцем 
торгів за українське збіжжя і транспортування його водночас на північ і на південь, 
до Києва і до Одеси: міський простір пам’ятає про це цілою вереницею готелів класу 
люкс з міжнародними брендами (як-от, «Ґрандготель», «Асторія», «Централь» та ін.), 
збудованими на межі ХІХ і ХХ ст., які своїм станом нагадують, що ними нема як 
пишатися, а пора братися за їх відновлення. Функціональна структура більшості 
з них понівечена. У такій ситуації деградації, в якій зараз перебувають пам’ятки 
місцевого значення, важливо на рівні міста обґрунтувати їх цінність, а далі випрацю-
вати комплексну модель ревіталізації. Потрібно партнерство у золотому трикутнику 
влада – бізнес – громадський актив заради управління просторовим розвитком 
свого міста. Ключова ціль ревіталізації – соціально-економічний розвиток. Окрім 
реставрації та реконструкції цінної історичної забудови, важливо подбати про залу-
ченість уманців до процесу ревіталізації, спрямованого в майбутнє, формування та 
експертний супровід громадської думки про те, що і для чого оберігати як спільну 
культурну спадщину і як обживати тимчасово занепалі простори.

Чи не більшою проблемою за відсутність місцевих коштів на утримання пам’яток стає 
непрофесійне оновлення чи реставрація. Тому те, що значна частина пам’яткового 
фонду в Умані досі не відновлена, може бути перевагою в тому сенсі, що їх ще не знищи-
ли перебудуванням, і вони втратили привабливість, але не втратили автентичності. 
Та якщо в найближче десятиліття не почати їх рятувати, вони будуть втрачені остаточно.

Розуміння того, що культурні і креативні індустрії мають бути у фокусі міської ревіталіза-
ції, що для того, аби видатна спадщина не розсипалася, а зажила новим повним життям, 
потрібно винаходити нові сенси і нові функції для старих будівель, тільки підкреслює 
цінність і незамінність сектору ККІ для перспективного сталого розвитку Умані.
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5.  Співпраця університетів і міста

Університети і коледжі не просто розміщені у місті, вони є його невід’ємною части-
ною, а місто з усіма своїми насущними проблемами є їхнім постійним супроводом, 
інтелектуальним викликом і живою лабораторією. Коли місто буде мати чіткішу 
і добре скомуніковану Стратегію розвитку до 2030 року, коли позбудеться комплек-
су шорттермізму, то й місцеві виші зможуть вступити у продуктивну співпрацю 
з ключовими напрямами розвитку свого міста. Початок такій поглибленій співпраці 
можуть покласти круглі столи, де місто декларує, яка фахова підтримка 
та які саме спеціалісти будуть запотребовані, бізнес підтримує, а університет відгу-
кується, оновлює програми, створює нові, переглядає профілі випускників, залучає 
міжнародних експертів та консультантів, надає менторську підтримку проєктам, 
бо розуміє, що йдеться про спільне майбутнє. Коли люди бачать сенс у своїй роботі, 
вони працюють більше і продуктивніше.
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Побачити як ключовий капітал для розвитку і творчого благоустрою міста уманців, їхні 
ідеї та інтереси, а не наявних та потенційних туристів. 

Прокомунікувати новий міський конкурс бізнес-планів «Банк молодіжних ініціатив» 
та чітко сфокусувати його на секторі ККІ. Запропонувати щорічний пітчинг оригінальних 
ідей місцевому бізнесу. Створити міжсекторний акселератор.

Управлінню культури спільно з управлінням економічного розвитку ініціювати співпра-
цю з міськими активістами та зовнішніми експертами щодо політик і стратегій перетво-
рення Умані на подієве місто.

Створити міське бюро ревіталізації Умані, яке б готувало охоронні об’єкти в аварійному 
стані до надання в оренду чи приватизації, наглядало за дотриманням умов експлуата-
ції та реставрації, здійснювало оцінку витрат на реставрацію, а також збитків капіталі-
зації, завданих неправильним оновленням.

Розширити чинну систему податкових та кредитних пільг для підприємців, що працю-
ють за КВЕДами креативних індустрій, або ширше – у секторі ККІ.

Докласти зусиль для вирівнювання ситуації з Єврейським кварталом. Започаткувати 
міжнародну програму взаємного визнання і зближення. 

Створити чітке замовлення місцевим вишам на кадри для місцевих культурних інсти-
туцій, креативних індустрій, сфери туризму, галузі HORECA, які мають знання мов 
(англійської, івриту, польської тощо), культурного менеджменту та дизайн-мислення. 
Цілеспрямовано залучати студентів Умані до культурного та підприємницького життя 
міста.

Доопрацювати і прийняти експертну Стратегію розвитку туризму та екосистеми 
паломництва до 2030 року. У цій стратегії закласти добрий фундамент, щоб туризм 
та суміжні галузі стали сприятливим ґрунтом для розростання культурного та креатив-
ного підприємництва.

Рекомендації  щодо розвитку міста 
за рахунок креативних індустрій
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Шостка: місто 
незакінченої конверсії
Населення – понад 75 000 осіб



Шостка – місто обласного значення на Сумщині, що виникло на однойменній притоці 
Десни. Містоутворювальним став побудований тут у кінці XVIII ст. Шосткинський 
артилерійський пороховий завод, який виробляв стратегічні боєприпаси – селітру, 
бездимний порох та освітлювальні ракети – для багатьох воєн Російської імперії, 
зокрема війни з Наполеоном, Кримської кампанії, Японської війни та Першої світової 
війни. 

Шостка має добру локацію на перетині важливих автомобільних, залізничних 
і водних шляхів. Місто може стати питомою частиною культурного ребрендингу регіону 
«Сіверський край – північне серце України». Шостка була місцем запеклих стратегічних 
боїв за часів УНР, коли більшовики розграбували і висадили пороховий завод у повітря.

У 1924 році Шостка отримала статус повітового міста, а в 1931-му тут запрацювала 
фабрика кіноплівки – одне з ключових досягнень радянської індустріалізації 
та модернізації, поряд із Дніпрогесом чи ХТЗ; вона й визначила напрям подальшого 
розвитку міста, включно з відкриттям хіміко-технологічного дослідного інституту. 
Виробниче об'єднання «Свема» випускало кіно-, фото- та магнітну плівку для всього 
СРСР та було пов’язане з заводом хімічних реактивів і двома секретними заводами 
військового призначення – «Звєзда» та «Імпульс». Шостка стала центром трудової 
міграції з усього навколишнього регіону, особливо під час розкуркулення та колекти-
візації. Водночас військові заводи були об’єктом прискіпливої уваги НКВС. 
За даними редколегії видання «Реабілітовані історією», на Шосткинщині 
у 1930–1940-х роках було репресовано понад 1200 осіб. Під час нацистської окупації 
понад 8 тис. молодих людей було вивезено на примусові роботи до Німеччини, пере-
важно на пороховий завод «Айбіа» поблизу Лібенау. В рамках тренду з відновлення 
місцевої ідентичності і локального патріотизму тут діє меморіально-освітній комп-
лекс «Родинна пам’ять», ідею якого підтримало МЗС Німеччини.
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Після розвалу Радянського Союзу «Свема» поступово втратила свій ринок збуту, стала 
неконкурентною в умовах цифрової технологічної революції і у 2011 році збанкрутува-
ла. Від колишніх промислових гігантів на околицях міста залишилися руїни цехів 
і недобудованих промислових споруд. Зараз більш як половина доходу міста надхо-
дить від малих і середніх підприємств харчової промисловості, чверть – від хімічної 
та нафтопереробки. 

З містом і його околицями пов’язані біографії гетьмана Івана Скоропадського 
(у місці його поховання в Гамаліївському монастирі поблизу Шостки засновано Дер-
жавний історико-архітектурний заповідник «Державотворці Сіверщини»), Пантелей-
мона Куліша, Сидора Ковпака.

З 2016 року у Шостці відкрито Офіс розвитку громади. Шостка брала участь у міжнарод-
ній програмі з розвитку малих міст Smart City, проте досягнення в цьому напрямі значно 
скромніші, ніж, наприклад, у Дрогобича. В Шостці діє активна громадська організація 
переселенців «Потрібні люди». На території Шосткинського і Глухівського районів екоак-
тивісти хочуть створити регіональний ландшафтний парк «Верхньоесманський». У 2019 
році на розвиток і утримання галузі культури було спрямовано 25 616 тис. грн.
 
У Шостці функціонує 12 закладів культури: дитяча школа мистецтв, дві музичні школи, 
сім бібліотек, Центр культури та дозвілля, Краєзнавчий музей.  Ключові події креативно-
го сектору за минулий рік: фестиваль камерної та класичної музики, Всеукраїнський 
конкурс дитячого академічного співу «Поліська рапсодія», обласний фестиваль хорео-
графії «Поліські візерунки», «Кулішеві читання» до 200-річчя Пантелеймона Куліша, 
свята на честь річниці перемоги у Другій світовій війні, 99-річчя 
з дня народження тричі героя Радянського Союзу І. М. Кожедуба, Дня міста, пленер 
та інші, на проведення яких було витрачено понад 750 тис. грн.

У залах музею, оновлених до відзначення 200-річчя Пантелеймона Куліша, створено 
одну з небагатьох в Україні 3D-кімнату в стилі мистецтво-в-цифрі. Фахівці IT-центру 
розробили для музею Куліша відеолокацію, де відео транслюється в кімнаті допов-
неної реальності. Наприкінці 2019 року в місті відкрився 3D-кінотеатр.

У центральній міській бібліотеці працює Со-Working Shostka та інформаційний центр, 
який надає можливість молоді проявити себе у сфері ІТ-технологій. У центрі облаш-
товано 12 робочих місць з комп’ютерами, підключеними до інтернету. Є 3D-принтер, 
зручні меблі, зона для відпочинку. Для підтримки талановитої молоді міська рада 
заснувала стипендію в галузі мистецтва «Обдаровані діти». Для популяризації 
сучасного мистецтва працює Аrt-центр, в якому відбуваються виставки робіт худож-
ників, в основному місцевих.

Треба розуміти, що упродовж більш ніж двох століть це місце, а потім і місто асоцію-
валося з виробництвом порохових зарядів, сигнальних мін і зарядів вибухової речо-
вини. Шостка була важливим пунктом спершу в російській імперській, а згодом 
у радянській системі ВПК. (Коли ми попросили шосткинців, що брали участь  
у фокус-групі, запропонувати сувенір, який би найкраще відображав характер міста, 
одним із варіантів був патрон). 
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А в перші десятиліття української незалежності військове виробництво втратило 
своє стратегічне значення та ринки збуту. Це негативно позначилося на всій життє-
діяльності міста і закріпило настрій ностальгії за радянським часом. Виробничі лінії 
у 2006 році працювали лише на 5% потужності, цехи і склади загорялися, майно 
розкрадалося. Водночас тут проводилися важливі розробки з утилізації застарілих 
та надлишкових боєприпасів за програмою НАТО. Значна частина виробництва 
заводів «Звєзда» та «Імпульс», а також НДІ хімічних продуктів були і залишаються 
засекреченими. Їх значення і престиж знову зросли з початком російсько-україн-
ської війни. Саме старі й нові заводи та прилеглі режимні об’єкти суттєво збільшу-
ють площу міста: при населенні в десять разів меншому, ніж, скажімо, у Львові, 
Шостка займає практично таку ж територію.

Варто взяти до уваги і той аспект, що фактично кожен п’ятий з містян в той чи інший 
час працювали на державних об’єктах з підпискою про нерозголошення. Тому 
загальна атмосфера і тип соціальних зв’язків у Шостці сильно відрізняються від 
інших міст та містечок у регіоні – люди тут більш закриті, дуже дисципліновані 
і схильні до послуху, ініціативи виявляють мало, соціальна дистанція значна, стосун-
ки між владою і громадою будуються за пізньорадянським типом: порядок денний 
і громадську думку диктують великі підприємства, а рольова модель, яку вже багато 
років втілює чинний мер, – це роль «бацька», на взірець сусідньої Білорусі.
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Ось розпис проблем, над якими варто пильно попрацювати, бо їх багатолітнє ігнору-
вання є причиною навколишньої стагнації:

1. Місто, що досі сприймає себе як робітниче селище

У нас місто було побудоване як робітниче селище, були збудовані три величезні 
заводи, люди почали ближче поселяться до заводів, так і вийшло, що побудувалося 
місто. Тобто, спочатку воно не будувалося як місто, а як робітниче селище.

КАРТА ПРОБЛЕМ ШОСТКИ,
ЯКІ ГАЛЬМУВАТИМУТЬ РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Місто чи 
робітниче 
селище? Культура 

як «консерва» Образ 
мера-«бацьки»

Майбутнє — 
в минулому

У самій Шостці й досі домінує образ міста-заводу. Сучасні мешканці вважають, 
що в 1970–1980-х роках місто було на піку можливостей для самореалізації. Шост-
кинці не претензійні, їхня повсякденна самосвідомість така: керівництво підпри-
ємств вирішує всі питання, а самі вони лише достосовуються до наперед заданих 
обставин. Вони б залюбки поміняли свободу на комфортне існування. Містяни, 
що сумують за колишньою величчю, не задумуються, які обставини викликають 
потребу в продуктах їхнього виробництва (холодна і гаряча війна), а тільки мріють 
відродити колишні потужності. 

Оскільки початки ідентичності міста шосткинці пов’язують із робітничим селищем, 
то цим у непрямий спосіб визнають, що Шостці як місту чогось бракує. У колишніх 
радянських робітників не варто випитувати, в чому це «щось» полягає, бо у них 
ніколи не було досвіду повномасштабного міського життя і самоврядування. Пере-
важно вони звикли жити за суспільним договором, згідно з яким вони обслуговува-
ли завод, а завод обслуговував їхні базові потреби. Ніхто нікуди не виїжджав, 
не порівнював умови життя та праці в Шостці з іншим життям і, відповідно, 
не уявляв, що буває інакше.

Це промислове місто без промисловості. Шостки немає. Це хімічне місто, союзного 
значення було місто. Ну як ще можна піднятися?

3. Образ мера-«бацьки» й авторитарність управління

Медійно і реально у місті домінує мер. Це продовження радянської традиції, коли 
партноменклатура і директори підприємств були єдиними публічними особами. 
Такий стан справ сприймається містянами як звичний, а влада вправно це вико-
ристовує. Противаги обмаль, бо обмаль соціально-політичних ініціатив, і люди, які 
втратили майже все, бояться ризикувати, щоб не втратити останнє:

Усі зміни, які запропонує мер або якими він зацікавиться, буде втілено. Якщо ж йому 
якась ініціатива не цікава, то реалізувати її буде вкрай складно. Маємо типовий при-
клад високої концентрації влади і ресурсів, одноосібного прийняття рішень і ство-
рення китайських скриньок/матрьошок замість розбудови нових якісних просторів 
та інституцій. Сам спосіб, у який мера хвалять за зроблене, також показовий:
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Фактично, люди, котрим зараз 40+, розказують це вже зі спогадів своїх батьків 
і дідів. І все ж таке сприйняття вкрай живуче: якщо місто – не місто, а тільки залиш-
ки, то й мешканці ототожнюють себе більше з тим, що було, ніж з тим, що мало 
би ставати натомість.

У місті є річка Десна, довкола міста – хвойні ліси, багата природа, прекрасні краєви-
ди, в тому ж таки радянському періоді в околицях міста працювала низка дитячих 
і юнацьких таборів, однак містяни не розглядають ландшафт і природні ресурси 
як потенціал для розвитку міста. 

Мешканці Шостки не особливо бачать, що місто може заробляти на своїй історичній 
спадщині. Кажуть, що ситуація, ймовірно, поліпшиться, коли відбудують та відкри-
ють для огляду монастир у Гамаліївці. Про постіндустріальний туризм на об’єкти 
радянського періоду, про використання їх як локацій для сезонних фестивалів 
і форумів, про нове і цікаве навіть для закордонних відвідувачів опрацювання цієї 
спадщини у фокус-групах, без нагадування, не звертають уваги, а в експертних 
інтерв’ю про таке не йшлося взагалі. А це тому, насамперед, що недіючі заводи пере-
бувають у дуже занедбаному стані, а до діючих не мають доступу ні жителі міста, 
ні туристи.

Вплив місцевої влади на розвиток міста оцінюється неоднозначно. Влада є дієвою 
в одних питаннях (як-от ремонт доріг, впорядкування й озеленення території міста) 
та бездіяльною в інших, важливих для шосткинців (як-от вирішення проблеми недо-
фінансування закладів дошкільної та шкільної освіти). 

Як свідчать результати дослідження, шосткинці слабо генерують ідеї для напов-
нення креативної ніші. У свідомості жителів міста зберігся стереотип про те, 
що основою розвитку та прогресу є саме військове виробництво, а не сфера культу-
ри. Говорячи про поступ, вони насправді хочуть повернути колишню військову 
потугу. Шосткинці хотіли б іти вперед з головою, абсолютно поверненою назад.

2. Майбутнє – в минулому

Шостка викликає у своїх мешканців загалом позитивні асоціації, вони з легким 
серцем називають місто своїм домом, відчувають з ним добрий зв'язок, готові 
дбати про нього, жити тут, ростити і вчити своїх дітей. Шосткинці підкреслюють, 
що їм притаманна порядність – «працювати і жити на совість». Та коли доходить 
до розважань про майбутнє Шостки, то кожна візія розвитку так чи інакше відсилає 
до того, що було:

Наше місто було промисловим. Був військовий завод – його нема. Капсульний, який 
був, – його половина залишилася. Було місто – залишилися залишки.
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3. Образ мера-«бацьки» й авторитарність управління

Медійно і реально у місті домінує мер. Це продовження радянської традиції, коли 
партноменклатура і директори підприємств були єдиними публічними особами. 
Такий стан справ сприймається містянами як звичний, а влада вправно це вико-
ристовує. Противаги обмаль, бо обмаль соціально-політичних ініціатив, і люди, які 
втратили майже все, бояться ризикувати, щоб не втратити останнє:

Усі зміни, які запропонує мер або якими він зацікавиться, буде втілено. Якщо ж йому 
якась ініціатива не цікава, то реалізувати її буде вкрай складно. Маємо типовий при-
клад високої концентрації влади і ресурсів, одноосібного прийняття рішень і ство-
рення китайських скриньок/матрьошок замість розбудови нових якісних просторів 
та інституцій. Сам спосіб, у який мера хвалять за зроблене, також показовий:

Старі рамки тяжіють і гальмують прийняття нових рішень. Інтерв’юери звернули 
увагу на багатонадійний проєкт «Сіверщина – північне серце України». За цим про-
єктом, Шостка мала б виступати як транспортний хаб, де туристи зупинялись 
би на кілька діб, щоб звідси виїздити на денні екскурсії в різні історичні центри Сум-
щини. Проте інтерв’ю з малокомпетентним керівником відділу культури і туризму 
наводить на сумнів, що це вдасться правильно організувати.

Проблема некомпетентності керівників є системною, вона має приклади у багатьох 
містечках, де керують анахронічні місцеві еліти і де для проактивної молоді немає 
пропозицій, пов’язаних із плануванням власного майбутнього. Однак у Шостці вона 
виявилася уособленням інших проблем.

Трудно говорить о перспективах. У руля города один и тот же человек 20 лет. 
Мы привыкли к определенному стилю руководства. […] А как другие будут действо-
вать, которые, возможно, придут ему на смену, – я не знаю. Можно говорить, что эти 
направления развития держатся на конкретных персоналиях.

Наш мер — людина прогресивна, він каже: бібліотека – то минуле, і тому хоче, щоб тут, 
окрім бібліотеки, був і коворкінг, і музей Куліша, й інтернет-центр, щоб ми давали 
інформацію різного типу. Коворкінг, ІТ-центр – це все ми, але по структурних докумен-
тах ми – бібліотека.
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4. Культура як «консерва»

У міських управлінців і чиновників від культури немає відчуття часу і розуміння, 
що треба змінюватися разом з ним. Вони хочуть зацементувати своє минуле. 

І влада, і малий бізнес слабко усвідомлюють, чим важливі й корисні ККІ у секторах 
дизайну, освіти, туризму, саморозвитку, книгорозповсюдження і читання, колекціо-
нування, інноваційних публічних просторів, навчання мистецьких практик і підтрим-
ки хобі, гастрономії, ремесел, локальних медіа та соцмереж, робототехніки, техноло-
гічних та інших стартапів. Тут просто відсутня концепція стійкого розвитку окремих 
людей, громад, секторів економіки, міста. Домінує риторика зберігання традицій, 
хоча, зважаючи на факт, що попередня економічна і політична формація остаточно 
розпалася, незрозуміло, як і, головне, з якою метою консервувати її друзки. 
У Шостці є підприємливі люди, які працюють у секторі ККІ, однак вони між собою 
мало знайомі, а їх зусилля розпорошені або здійснюються дистанційно. Містяни 
залучені до культурних та креативних ініціатив украй мало. 

Серед респондентів забракло і сучасного розуміння креативного потенціалу:

Что касается (приоритетных направлений развития) культуры, то мы попытались 
сохранить и приумножить то, что было наработано за времена СССР и независимости. 
В наше время это большой плюс.

У нас був потенціал, коли працювали дослідні інститути, коли промисловість була на 
рівні міжнародних стандартів, – тоді і був креатив. А зараз – це видобуток грошей 
просто.
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З наведеного аналізу ясно, що у місті назріли зміни. Щоби громада Шостки могла 
рухатися назустріч цим змінам більш усвідомлено і хоч трохи керувати супутніми 
ризиками, варто замислитися над розвитком і втіленням таких ідей. 

1. Чітка стратегія міста і відповідальні люди

Без чіткої візії та конкретного бачення її покрокового втілення місто висить у пові-
трі, не знаючи, хто що має робити. Локальний патріотизм і бажання працювати 
разом на благо міста у Шостці є. Зважаючи, що на найближчих місцевих виборах 
у міську раду зайдуть нові люди, з новим мисленням, було б добре консолідувати 
зусилля, створити ініціативну групу у трикутнику влада – бізнес – громада і випра-
цювати Стратегію розвитку міста до 2030 року з урахуванням наявного культурного 
та креативного потенціалу. Є сенс створювати такі ініціативні групи й локально – за 
районами, щоб мешканці вчилися добросусідства і взаємодії. Принципово важливо 
для поступового втілення такої стратегії – добре прокомунікувати її і в Шостці, 
і назовні.

2. Зелений/постпромисловий туризм

У Шостці та в її околицях є величезний потенціал розвитку такого туризму. 
Для початку можна зосередитися на киянах, оскільки з Києвом є добре сполучення, 
а далі поширювати зацікавлення цією дестинацією каналами, що висвітлюють тему 

КАРТА МОЖЛИВОСТЕЙ ШОСТКИ,
ЯКІ СПРИЯТИМУТЬ РОЗВИТКУ МІСТА І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Чітка стратегія міста і 
відповідальні люди

Розвиток індустрії 
подій

Пізнання креативних 
індустрій на базі 

наявних інституцій 
та співпраця бізнесів

Зелений/ 
постпромисловий

 туризм

Покращення 
комунікації та зв’язків 
медіа з ГО та малим 

творчим бізнесом
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локального туризму. Це варто синергійно поєднати з національним проєктом «Сівер-
щина – північне серце України». Щоб урухомити такий культурний продукт, потрібні 
стартові інвестиції, ґрантова підтримка відповідних агенцій і допомога міста. Зосе-
редитися варто на активному водному відпочинку, виживанні у дикій природі, 
а також створенні описових матеріалів, ознакуванні, екскурсіях напівзруйнованими 
заводами. (Якщо не очолити і не загосподарити цей процес, то незабаром Шостка 
отримає нелегальний «темний» туризм, як це відбувалося з руїнами ЧАЕС п’ятнад-
цять років тому).

3. Розвиток індустрії подій

Це важливий напрям у розвитку міста. У Шостці вже є декілька фестивалів регіо-
нального значення, пов’язаних із виконавською майстерністю (класична музика, 
хорове мистецтво, хореографія). Варто започаткувати ще якийсь щорічний діяльніс-
ний фестиваль, пов'язаний з історичною реконструкцією чи мілітарі-туризмом. 
Місцеві митці, краєзнавці і театральні костюмери могли би до цього долучитися. 
Часову лінійку можна розкривати від війни з Наполеоном, Кримської кампанії, Япон-
ської війни, Першої світової, через громадянську до Другої світової та інших, у яких 
шосткинський порох ставав запорукою воєнної переваги. Вкрай важливо, щоб фес-
тиваль розвивав простір гостинності, але орієнтувався не лише на приїжджих, 
а давав поштовх і самим містянам пізнавати локальну історію та перипетії доль 
місцевих людей війни і миру. 

4. Пізнання креативних індустрій на базі наявних інституцій та співпраця 
бізнесів

Культурні інституції у місті є, вони діють, але мало розуміють свою сучасну роль 
і нові функції. Важливо використати цю якісну базу для подальшого розвитку і між-
секторної взаємодії, а саме – пізнання креативних індустрій (воркшопи, зустрічі 
з експертами, митцями, історії успіху, проведення мотиваційних днів та пітчингів най-
кращих ідей тощо). Є локації і центри для цього, залишилось втілювати ідеї 
і підштовхнути місцевих дієвців.

5. Покращення комунікації та зв’язків медіа з ГО та малим творчим бізнесом

Шосткинцям, у силу їхніх соціальних та культурних особливостей, конче потрібне 
мережування та visibility їхніх поодиноких і поки що малознаних ініціатив. 
Facebook-групи, сайт «Шостка.INFO» та локальні соцмережі Instagram можуть пожва-
вити партнерство між ГО та медіа для висвітлення і ампліфікації важливих справ і 
подій, а ймовірно, і для створення крос-секторного партнерства. Місцеві ЗМІ, блоги 
та соцмережі теж можуть ширити розповіді про нові бізнес-проєкти, пов’язані з креа-
тивними індустріями, зокрема соціально відповідальними. Важливо робити систем-
ні кроки, щоб поліпшилася ситуація малого бізнесу, який щось створює, 
а не працює лише як «купи-продай».
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Сфокусувати інтелектуальні ресурси, управлінські ідеї та фінансові стимули на пошуку 
нової економічної бази для рідного міста. Взяти за зразок подібні східнонімецькі 
та польські міста, колись центровані на військовій промисловості.

Скликати ініціативну групу у трикутнику влада – бізнес – громада і з допомогою київ-
ських та міжнародних експертів напрацювати Стратегію розвитку міста до 2030 року 
з урахуванням наявного культурного та креативного потенціалу.

Вибудувати комунікаційну кампанію серед шосткинців про вплив індустрії подій 
та сектору креативних індустрій на економіку міста і рівень сатисфакції містян. 
Ширити розповіді про нові бізнес-проєкти, пов’язані з креативними індустріями, 
зокрема соціально відповідальними.

Розвивати розумну індустрію подій. Зважаючи на виразну ідентичність міста, оперту 
на колишній славі виробника переможної зброї, започаткувати ще якийсь щорічний 
діяльнісний фестиваль, пов'язаний з історичною реконструкцією шпигунських техно-
логій чи мілітарі-туризмом по тематиці Холодної війни. Разом з тим, робити несподіва-
ні репутаційні кроки, наприклад, відкрити у Шостці престижний міжнародний центр 
з відбудови миру і справедливості, спланувати і провести у місті форум миротворців 
за підтримки ООН,  Європейської комісії, Шведського інституту та ін.

Зробити свій проактивний внесок у проєкт «Сіверщина – північне серце України» 
з програмою підтримки зеленого туризму.

Очолити і загосподарити наразі напівлегальний туризм закиненими об’єктами колиш-
нього радянського ВПК. Використати увесь легендарний смисл плівки «Свема» і ство-
рити «антидиджитал» ретрофестиваль старих носіїв візуальної та звукової інформації. 
Оголошувати міжнародні та українські конкурси і проводити пленери для створення 
публічних просторів з колишніх режимних об’єктів. Стати флагманом у цьому плані 
для цілої України і пострадянського простору.

Рекомендації  щодо розвитку міста 
за рахунок креативних індустрій
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Міста Дрогобич, Миргород, Умань 
і Шостка досить схожі за розміром         
і кількістю містян та мають чітке пози-
ціонування, яке пов'язане чи то з їх істо-
ричною спадщиною, чи то – з недале-
ким минулим. Так, Шостка – це «Свема» 
(завод-монополіст у часи СРСР з вироб-
ництва кіноплівки), Миргород – місто-
ярмарок, Умань – юдейське паломни-
цтво, Дрогобич – соляна фабрика. 
Разом з тим, саме ця чітка визначеність 
створює певну замкнутість та обмеже-
ність у сфері розвитку креативних інду-
стрій. І міста цього кластера долають її 
по-різному. 

Спільною проблемою для всіх міст клас-
тера є відтік молоді. Міста мають недо-
статньо освітніх можливостей, а струк-
тура ринку праці не сприяє працевлаш-
туванню молоді. Тож вона шукає 
кращих можливостей для самореаліза-
ції і переїжджає у більші міста. 

Спільною рисою для цих міст є вдале 
географічне розташування (вони можуть 
бути включенні у мережу туристичних 
маршрутів, мають добре транспортне 
сполучення), а також прагнення нарощу-
вати туристичний потенціал. Про туризм 
говорять як про основний напрям у сфері 
креативних індустрій. Дрогобич, окрім 
цього, має ще й добре розвинуті smart-
технології щодо управління містом, а його 
мешканці активно залучені до життя міста.

У Дрогобичі, Миргороді, Умані і Шостці 
сильна місцева влада. Органи місцево-
го самоврядування досить добре розу-
міють, що туризм може допомогти 
економіці міста, працевлаштуванню 
громадян, і воно може стати привабли-
вим не лише для туристів, а й для меш-
канців міста. Однак, уявлення про креа-
тивні індустрії переважно обмежене 
темами відновлення історичної спадщи-
ни та туризму. Позитивом є те, що влада 
у цих містах здатна ініціювати діалог та 
координувати розвиток сфери креатив-
них індустрій. 
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Комунікативне
резюме

І креативні середовища, і заклади куль-
тури мусять чітко розуміти свої аудито-
рії. З огляду на відтік молоді, варто 
думати про створення культурних про-
дуктів не лише для цієї групи, але 
й шукати інші цільові групи. 

Відсутнє або недостатнє залучення 
молоді до стратегічних процесів плану-
вання та розвитку міст. Молодь потре-
бує належного працевлаштування, 
а це може бути і самозайнятість, і робо-
та/підприємництво у сфері креативних 
індустрій. Важливо включати молодь 
у діалог щодо напрацювання стратегій 
міст, а також створювати простори 
та освітні програми, бізнес-інкубатори 
для розвитку креативного та підприєм-
ницького мислення. 

Головні повідомлення пов'язані з істо-
ричною спадщиною міст чи досягнення-
ми з минулого.

Влада міст мислить і діє короткостроко-
во, застосовуючи ad hoc комунікацію;    
насамперед використовують те, що 
лежить на поверхні та вже приваблює 
туристів. 

Тренди у розвитку 
креативних індустрій 
у містах кластера

Поверхове ставлення до історичної 
спадщини, подекуди кічеве її викори-
стання. Оскільки туризм є важливою 
складовою економіки цих міст, вони 
намагаються наростити цю галузь 
досить швидко, що призводить не до 
осмислення ролі цієї спадщини, а до її 
тут-і-тепер використання. 

Орієнтація на розвиток просторів та 
неформальної освіти. Цікаво, що 
неформальна освіта орієнтована на 
виробництво аудіо- та візуального про-
дукту, просування продуктів у соціаль-
них мережах. У містах кластера ство-
рюються хаби, переважно за ініціати-
вою міської влади та відповідно до 
загальнонаціонального тренду. 

Поліграфія та створення візуальних 
продуктів опинилися у тренді завдяки 
розвитку рекламного ринку та зручно-
му розташуванню міст. Передовсім це 
стосується Дрогобича та Умані, однак      
у Шостці та Миргороді теж є потенціал. 
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кластер індустріальних міст з рекреаційним потенціалом



Бердянськ: 
місто людей, які творять 
море можливостей
Населення – понад 110 000 осіб



Бердянськ знаходиться на півдні Запорізької області, на північному узбережжі Азов-
ського моря, виник на місці козачих та рибальських поселень, які з'явилися тут 
у середині XVI ст., статус міста отримав у 1836 році. Розвивався на базі морського 
порту. На лиманах є унікальні цілющі грязі. 

У Стратегії розвитку до 2027 року зафіксовано таке бачення міста: 

курорт високого рівня оздоровчих послуг і сімейного відпочинку;

інвестиційно привабливий центр конкурентоспроможного бізнесу й морської логістики;

екологічно безпечне місто, комфортне для проживання та різноманітного здорового 
дозвілля;

місто якісних і доступних послуг з ефективною системою управління та можливос-
тями самореалізації громадян. 

Культурний ландшафт міста

Бердянський художній музей ім. І. І. Бродського. Музей відкрито у 1930 році спочатку 
як картинну галерею при краєзнавчому музеї, яка згодом стала окремим музеєм. 
Сьогодні у фондах музею нараховується понад 4,5 тисячі  витворів мистецтва, серед 
яких: живопис, скульптура, графіка, прикладне мистецтво. Ось що про фонди музею 
говорять учасники інтерв’ю:

За фондами Бердянський художній музей може входити до десятки найкращих 
в Україні. Події, які відбуваються там, можуть висвітлювати журналісти рівня тих, хто 
висвітлює «Мистецький арсенал».
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Художній музей знаходить способи заробітку та приваблення відвідувачів, проводя-
чи курси з арт-терапії, творчі обговорення. Також він надає свій майданчик іншим 
організаціям та установам для проведення їхніх заходів: тут можуть вміститися 
до 150 осіб. Одним із постійних партнерів музею є антикафе «Час Є!».

Бердянський краєзнавчий музей засновано у 1929 році. Тут зібрана одна з найбільших 
в регіоні колекцій скіфських та половецьких кам’яних скульптур, відтворено інтер’єр 
української селянської хати ХІХ ст., інтер’єр болгарського будинку 50-х років ХХ ст. 
Зали краєзнавчого музею знайомлять відвідувачів з життям Бердянська від періоду 
його заснування до сучасності: становлення міста, період Кримської війни, реформа 
1861 року, Азовське козаче військо,  громадянська війна 1918–1921 рр., період НЕПу, 
Голодомор, репресії 30–50-х рр. ХХ ст. та інше. На сайті міської ради вказано, що музей 
інноваційний, практикує різноманітні форми роботи: музейні спектаклі, пересувні 
виставки в супроводі екскурсій, історико-музичні програми³. Музей має філії. Одна з 
них – меморіальний будинок-музей Петра Шмідта, відкритий у 1980 році. В цьому 
будинку з 1876-го по 1886 рік мешкала родина начальника міста і порту Петра Шмідта. 
Це пам’ятка історії місцевого значення. У дворі музею діє експозиція під відкритим 
небом – суднові якорі та ланцюги із затоплених в період Кримської війни кораблів, 
ліхтарний стовп, який освітлював місто в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., гранітні катки, 
надгробні плити, перевезені із зруйнованого єврейського кладовища. Філіями Краєз-
навчого музею є також Музей історії міста та музей «Подвиг». Музей історії міста 
відкрито 17 вересня 2005 року, а музей «Подвиг» – 5 травня 1985 року, до 40-річчя 
перемоги у Другій світовій війні. Тут є експозиції про Другу світову, війну в Афганістані, 
а також про Революцію гідності та війну на сході України.

Бібліотеки. У розділі «Дозвілля» на сайті міської ради (тут немає розділу «Культура») 
вказані бібліотеки. Центральна бібліотека Бердянська має 10 філій. У 2017 році вона 
взяла участь у програмі «Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем ВПО та 
постраждалого від конфлікту населення в Україні» за підтримки Міжнародної організа-
ції з міграції, запропонувавши власний проєкт «BRD: Море ідей – море можливостей!». 
Це дало можливість переосмислити роль бібліотек, тепер тут діють курси комп’ютер-
ної грамотності «З ІТ на ТИ» для людей третього віку, проводяться різного роду заходи 
неформальної освіти, IQ-перерви, арт-брейки.

У музеї 7000 картин... Тут є державний фонд – хотілося б бачити більше уваги до нього 
з боку держави. <...> Якщо інші музеї можуть похвалитися залами, то бердянський 
музей може похвалитися іменами: Коровін, Саврасов, Айвазовський, Тружанський, 
Куїнджі. З інших міст приїздять екскурсії, щоби побачити ці роботи. Бродський збирав 
колекцію ХІХ ст. на свій смак. У музеї найбільша колекція М’ясоєдова. Роботи з цих 
фондів виїздять [на виставки – інтерв’юер] за кордон¹.

¹ Тут і далі – цитати за матеріалами проведених інтерв’ю
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Керівники та керівниці більшості з установ культури розглядають їх як майданчик, де 
жителі міста можуть віднайти і розвинути свої творчі здібності. За баченням відділу 
культури, містяни це роблять через участь у творчих колективах, організацію виста-
вок, концертів, вечорів творчості. Комунальні ж установи, які намагаються заробля-
ти на операційну діяльність, – це міський Палац культури (найбільша сцена міста, де 
виступають як всеукраїнські, так і локальні виконавці), який 2019 року заробив 
1,1 млн грн, половина з яких – від гуртків, та Художній музей імені Ісаака Бродського.

Влада опікується також фестивалями: з квітня по жовтень 2019 року міський відділ 
культури організував у Бердянську 29 заходів. Міська рада надавала підтримку 
також фестивалю ковалів «Сталева хвиля», який організовувала не міська рада, 
а ініціативна група. Сектор промоції курорту та туризму виділив кошти на рекламу, 
а відділ культури відправляв колективи для виступів.

Громадські простори та середовища

Перше Антикафе Бердянська «ЧАС Є!» – це громадський простір, заснований коман-
дою активістів, які прагнуть робити місто кращим. Засновники обрали декілька тем 
та інструментів: соціальне підприємництво (власне антикафе/коворкінг), урбаністи-
ка, мистецтво, читацький клуб та ін. Учасники інтерв’ю підкреслюють, що цей простір 
творить та випробовує нові інструменти, а потім їх переймають інші заклади.

Структура [закладів культури в місті – інтерв’юер] доволі велика…, де наша творча 
спільнота може відображати свою творчу, культурну потребу. А те, що ми маємо на 
увазі під креативними індустріями, ми називаємо нашими музеями.

Проведення квестів уже розповсюдилося на місто. Бачу, що люди вже цим активно займа-
ються. А все це пішло від Антикафе. Чудово, бо чим більше цього буде, тим якісніше. 

Після 2015 року почали з’являтися якісь креативні ідеї, фестивалі та простори. <...> 
Зараз з’явилося кафе «Катран», де щочетверга проводять концерти. Виходить, що 
багато хто дивиться на заходи в Антикафе – і переносить ці формати до себе. Просто 
там більші масштаби: там і кінопокази проходять, і для дітей майстер-класи, і живопис 
з’явився. У рестораторів є схожі заклади – «Happy Place» i «Village».

Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ). Цей заклад не лише 
виступає як освітній простір, а й впливає на сферу креативних індустрій.

Причому ця установа виступає не як централізований організм, від імені якого 
мовить і діє лише адміністрація. Тут є чимало середовищ, часом цілком незалежних 
одне від одного, які впливають на культурний порядок денний міста.
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Зокрема, науковці впливали на процеси декомунізації Бердянська, розкривають 
історичну мапу міста:

Активними є не лише викладачі, а й студенти, які організовують театралізовані нічні 
екскурсії своїм університетом. Вони пропонують незвичайні пізнавальні прогулянки 
Бердянськом (наприклад, розробили інтерактивну екскурсію міським цвинтарем).

Викладачі та студенти БДПУ у 2018 та 2019 році організовували HistoryFest на терито-
рії свого навчального закладу. Його мета – популярно розповідати про історію у фор-
маті TedX (наприклад, були лекції «Як розпізнати відьму», «Що ховається у темряві»).

З огляду на те, що місто є туристичним, дуже багато подій та фестивалів відбуваються 
саме у відпочинковий сезон. Однак, останнім часом ці фестивалі звертають увагу на 
містян як на цільову аудиторію. Серед фестивалів: «Pianoday» (до Всесвітнього дня піані-
но), «Family Day», «Smart children» (ГО «Разом»), «Fashionda»y (організовують місцеві диза-
йнери), «Топ-топ» (фестиваль дитячої творчості), «Сталева хвиля», «Азовська хвиля», 
«Інстафест» (організовували підлітки для підлітків), «Равлик-фест» (фестиваль анімації). 

Один із найуспішніших фестивалів – «Сталева хвиля», який організували представ-
ники Бердянського машинобудівного професійного ліцею. Ось що про нього розпо-
відають в інтерв’ю:

Вони відкривають багато нових історичних сторінок міста, зокрема, історію анархізму, 
діяльність консулів різних країн, історію Голодомору. Етнічною історією зацікавлені 
національні громади (особливо болгарська, єврейська, польська, грецька)… і популя-
ризують свої традиції та культуру.

Головна мета фестивалю, напевне, – популяризація робочих професій, а потім уже 
розважальна (адже Бердянськ – курортне місто), і також – розвиток культурної спад-
щини України. Фестиваль завжди щось лишає після себе [скульптури], щоби людям, 
які приїжджають відпочивати, було цікаво, щоби їхній відпочинок був насиченим. На 
«Сталевій хвилі» немає пивних ларків, немає де посидіти, там працюють руками, 
можна влаштувати пікнік. У нього мета – не відпочити, як у кафе, а показати інший 
відпочинок, показати, як працювати руками, як можна відпочивати без алкоголю.

Але це відбувається в межах катедри, університету. Їх організовують студенти-істори-
ки, які дуже прагнуть робити щось нове й цікаве. Паралельно, вони перебувають 
в молодіжному відсіку ради при виконкомі [молодіжна рада, яка, зокрема, пропонує 
міській раді різні проєкти, наприклад, публічних просторів – інтерв’юер]. На сьогодні 
хтось із них збирається в депутати. Може, ситуація буде покращена з часом.
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Чотири минулі роки «Сталеву хвилю» організовували на території БМПЛ. Цьогоріч 
(у 2020) його планували, за підтримки міської ради, провести на Приморській площі, 
щоб залучити відпочивальників. Однак через карантин цей задум не був здійснений.

«Равлик-фест» – теж точка росту для креативних індустрій. Фестиваль має цікавий 
інструмент – створення анімаційних роликів – і використовує його як для активізації 
суспільства, так і для розмови про інклюзію, права людини, урбанізм. 

Середовище індустрії моди об’єдналося навколо події «Berdyansk Fashion Day». 
Ця креативна індустрія активно комунікує з великим бізнесом, залучаючи його 
в ролі спонсора до своїх подій. Засновниця переконана: щоб бути столицею моди, не 
потрібно бути мегаполісом. У комунікації вона використовує стильний візуал, намагаєть-
ся використовувати глобальні сучасні тренди, зокрема, належне ставлення до довкілля.
 

Як комунікують заклади та простори? 

Комунікація комунальних та громадських заходів є досить схожою за ключовими 
повідомленнями: всі намагаються доносити ідею про цінність активізму, заклика-
ють до участі в житті міста, говорять про важливість змін, про повагу до людини 
та про культури як інструмент самореалізації. Крім того, культуру розуміють як 
інструмент для кращого позиціонування міста та інструмент для зменшення моно-
полії муніципалітету на публічний простір. Суттєво утруднює комунікацію відсут-
ність незалежних медіа. Тому головним каналом комунікації є соціальні мережі. 

Художній музей досить помітний у публічному просторі міста, він активно спілкуєть-
ся зі своїми відвідувачами, запрошує молодих митців. Комунікація ведеться навко-
ло подій, виставок, вистав. У музеї відбувається багато заходів неформальної 
освіти; команда музею розуміє, що не лише сам твір мистецтва є цінністю та продук-
том, але й процес його творення. 

Краєзнавчий музей теж активний у соціальних мережах, однак поки що для нього 
головними є відвідувачі, але не спільнота. Музей використовує багато нових мето-
дів (квести, музейні вистави) та за стилем комунікації ще тримається патосу (напри-
клад, гра-квест для дітей називалася «Запорізьке козацтво – гордість української 
нації»). Зберігається звичний радянський спосіб святкування Дня перемоги та вша-
нування героїв. Цей музей активний і як майданчик для популяризації історії міста — 
він співпрацює з науковцями, використовує теми мультикультурності. 

Більш дружньою до аудиторій є комунікація громадських та бізнес-проєктів. І хоча 
тут теж присутній подієвий підхід, аудиторію вже трактують як співтворця. Вплив 
молодіжних та студентських аудиторій позначається у використанні зрозумілої 
мови, якісного візуального контенту.
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Ще один аспект ідентичності – багатокультурність (її потенціал для розвитку міста 
спільнота недооцінює:

Люди, що творять море можливостей

Перешкоди для розвитку креативних індустрій передовсім пов’язані зі структурою 
економіки міста. Переважну частину міського бюджету творять місцеві олігархи, 
а значить користуються преференціями від міської вдали. Це, в свою чергу, впливає 
на формування непрозорих правил гри, обмеження можливостей для розвитку 
малого підприємництва, зокрема у сфері креативних індустрій. Іншою перешкодою 
є слабкість комунікації між середовищами міста та владою, передовсім з відповідни-
ми департаментами та управліннями міської ради. Хоча немає прозорих правил гри, 
багато людей, середовищ таки пробують змінити громаду і місто. Та рано чи пізно 
вони починають конкурувати за ресурси або ж стають нішевими та замикаються 
у своїй «бульбашці». Донедавна місто приділяло значну увагу курортному та туристич-
ному потенціалу міста. Саме на гостей міста була орієнтована більшість заходів та 
фестивалів, сувенірних крамничок, закладів харчування, розваг, які працювали пере-
важно в обмежений час курортного сезону. Та й міська влада приділяла більше уваги 
інфраструктурі приморського району. 

Мешканці як аудиторія креативних індустрій

Містяни курортного міста від карантину постраждали. Передовсім це пов’язано з тим, 
що туристів протягом цього сезону було значно менше, багато заходів було скасова-
но, а тому місцеві підприємці, заклади культури, громадські активісти стали пригляда-
тися до місцевих мешканців. А ті мають декілька серйозних запитів, відповісти на які 
можна й інструментами креативних індустрій. Запити стосуються: театру, спортивної 
інфраструктури, просторів (парків та скверів), площ (зокрема, дружніх для велосипе-
дистів), неформальної освіти у сфері ведення бізнесу, інформаційних технологій тощо.

Та одна з найбільших потреб – це потреба переосмислення ідентичності міста. Меш-
канці часто шукають її у порівнянні з Одесою, називають себе «малою Одесою». 
Бердянськ – це місто-курорт, з великим спектром лікувальних можливостей. Але 
поряд з тим Бердянськ є «містом, яке стає меншим»/«містом, з якого їде молодь:

Бердянськ – маленьке місто, раніше було, напевно, близько 130 тисяч населення, 
зараз хоч би 100 набралося.

Молодь їде звідси. Взагалі виїжджає з цього міста.

У нас є болгарське співтовариство, італійське співтовариство, німецьке співтовари-
ство. Єврейське. Польське на Азмол було².

²  За матеріалами фокус-груп
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У місті є запит на формування історій про місто, однак не лише як наукового дискурсу, 
а й на популярному рівні, як бачення мешканців міста. 

Досить сильним є запит на впорядкування міста відповідно до сучасних урбан-
тенденцій. Йдеться про сучасні простори, парки, велосипедну інфраструктуру, архітек-
туру, мурали. Це не лише спосіб для індустрій, але й комунікації та партисипації у місті. 
Вже сьогодні у місті є середовища, які експериментують з цими інструментами: відбу-
ваються лекції, майстерні з культурного урбанізму.

Містяни готові платити невеликий додатковий податок на розвиток культурної сфери:

Водночас окремі учасники груп вважають більш доцільним допомагати безпосеред-
ньо культурним інституціям. Це мотивуватиме їх працювати краще: 

Містяни очікують більшої комунікації та ангажованості від закладів культури, зокре-
ма й комунальних, щодо створення культурного та освітнього продукту. Вони очіку-
ють простої комунікації, зокрема через месенджери. 

Містяни, як аудиторія, можуть бути співтворцями креативних індустрій. Якщо їх залу-
чити, то можна долати і виклики непрозорості правил та монополії великого бізнесу 
в місті. Це довгий шлях, який передбачає розбудову довіри, неформальної освіти, 
зокрема, у сфері бізнесу, урбаністичні проєкти з врахуванням думки містян. 

Індустрія вражень

Теплий емоційний зв'язок з містом потрібно плекати як у туристів, так і в мешканців. 
Сприяти цьому може розвиток та формування ринку закладів харчування з місцевим 
колоритом, пов’язаних з рибальством та етнічними культурами. Великі можливості 
в цьому має також індустрія моди, меблів, дозвілля – парки, атракціони, квест-
кімнати тощо, а також індустрія вражень. 

Індустрія вражень – це не лише парк розваг, це можливість отримати нову навичку, 
емоцію, можливість відчути себе актором театру чи балету, прогулятися на яхті, поне-
сти вахту на маяку, відчути себе дизайнером одягу. Фактично, середовища для 
творення вже є, і навіть є можливості здобувати ці враження. Не вистачає стратегії 
блакитного океану (щоб прагнути не взаємопоборюваності, а співпраці середовищ), 
належної комунікації, публічності та підтримки одне одного.

Це ж буде поліпшення нашого міста, ми ж тут живемо. Ми будемо цим користуватися, 
це наше.

Я б допомагала Антикафе. Тому що я бачу результат, вони намагаються, вони люблять свою 
справу. А платити комусь, який мені скаже потім: ой, знаєте, не вийшло. Кому це треба?
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Бердянськ – місто, що має доступ до моря, а водночас прагне бути індустріальним. При 
цьому значна частина підприємств і нерухомості перебувають у руках олігархів. 
Це стримує появу малого та середнього бізнесу, у тому числі й у сфері креативних інду-
стрій. Вплив великих підприємців зумовлює акцент на ремонтах просторів, а не на фор-
муванні спільнот та активності громадян. 

Середовища у сфері креативу та культури мають обмежений доступ до ресурсів 
та аудиторій, а це зумовлює конкуренцію і збільшує дистанцію між ними. Цікаво 
спостерігати, як у Бердянську робляться спроби подолати дистанцію та недовіру, 
зокрема, між громадськими та комунальними закладами. Однак це потребує сталої 
комунікації, а також сильного голосу в громаді. 

Фрагментованість середовищ спричинює «рвану» комунікацію з владою, якій (комуні-
кації) не вистачає сталості та послідовності. Як правило, це епізодичні прохання щодо 
підтримки фестивалів. Натомість розвиток креативних індустрій потребує цільової та 
постійної комунікації; і середовища, і влада повинні підходити до креативних індустрій 
як до пріоритетного напряму розвитку міста. 

Море визначило туристичний потенціал міста. Така орієнтація створила більшу увагу 
до туристів; містяни, натомість, мають нагоду долучатися до подій. Культурні події 
відбуваються під час туристичного сезону. Це зумовлює іншу проблему: нерівномірний 
розвиток інфраструктури у сфері культури, більшість просторів (формальних/нефор-
мальних) знаходяться у приморській зоні. 

КАРТА ПРОБЛЕМ БЕРДЯНСЬКА,
ЯКІ ГАЛЬМУВАТИМУТЬ РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Фрагментованість 
середовищ та 
конкуренція між 
ними

Значна увага 
розвитку 
приморських 
районів – місць 
перебування 
туристів

Орієнтованість 
на туристів, 
а не на містян

Монополізація 
економіки міста 
великими олігарха-
ми та непрозорі 
правила гри

Відсутність сталості 
та послідовності 
у сфері креативних 
індустрій,  а також 
в комунікації 
з владою
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КАРТА МОЖЛИВОСТЕЙ БЕРДЯНСЬКА,
ЯКІ СПРИЯТИМУТЬ РОЗВИТКУ МІСТА І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Позитивне ставлення 
до культури та

креативних індустрій
Саме час на 

розмову про нову
ідентичнсть міста

Індустрія вражень

Урбанізм, 
культурний урбанізм,
архітектура та міська 

інфраструктура

Культура — не лише 
дозвілля: розвиток 
мультикультурності 

театру

Місто має можливості для розвитку вже хоч би тому, що культурні продукти мають 
попит у містян, які позитивно ставляться до креативних продуктів та індустрій. Пози-
тивне ставлення сформувалося завдяки наявним громадським просторам, які уріз-
номанітнюють дозвілля та створюють додаткові можливості у сфері неформальної 
освіти. Що може подолати ці виклики? Відповіді варто шукати у розвитку культурно-
го урбанізму, розвитку сучасного театру, нової якості дозвілля. 

Індустріальна спадщина Бердянська, його курортний та рекреаційний потенціал, 
сучасні умови та нові контексти – все це багатий матеріал для розмови про ідентич-
ність міста. Ця розмова може увиразнити креативні середовища, дати поштовх для 
розвитку креативного потенціалу міста. Додаткові можливості для переосмислення 
ідентичності криються у мультикультурності міста, дослідженням якої займаються 
місцеві науковці та краєзнавці. 
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Важливою складовою креативних індустрій є комунікація вражень. Містяни не менше 
за туристів потребують вражень, емоцій, відкриттів. У цьому напрямку може йти пошук 
спільної мови і зближення між містянами і туристами. Недопрацювання влади у сфері 
стратегічного планування та креативних індустрій тягне за собою відсутність уваги до 
роботи з потенціалом мешканців у сфері культури та дозвілля. Натомість середовища, 
які з’являються у місті, приносять море можливостей та потребують підтримки.

Комунікаційні рекомендації:
самоорганізація спільнот у сфері креативних індустрій (організаторів фестивалів, 
просторів, навчальних закладів, підприємців у сфері послуг, закладів культури тощо) 
для проговорення та переосмислення нової ідентичності міста; напрацьовану ідею 
активно комунікувати з містянами та просувати у публічний порядок денний;

напрацювання спільної адвокаційної кампанії щодо програми розвитку креативних 
індустрій в місті;

просування спільних меседжів щодо креативних індустрій (зокрема, у сфері туриз-
му, ІТ, мистецтва, фестивалів та неформальної освіти) як нового джерела натхнення 
для міста; 

надання переваги творенню спільнот, а не просто проведенню подій;

створення комунікаційного майданчика (яким може бути як платформа онлайн, 
так і офлайн) для періодичних зустрічей середовищ для обміну планами, ідеями, 
щоб підсилювати один одного, куди можна запрошувати і представників влади; 

орган місцевого самоврядування може активніше використовувати конкурси 
проєктів у сфері креативних індустрій, більше прозорих правил та інструментів 
у взаємодії з креативними середовищами.

NOTA BENE. 

Місто Бердянськ має добрий потенціал для розвитку туризму, орієнтованого 
на різні групи гостей міста (як дорогий лакшері-туризм, так і економний). А це фор-
муватиме попит на продукт у сфері креативних індустрій. Мешканці міста мають 
запит на культуру та креативність, однак поки що місто потребує більшої роботи
у сфері творення місцевого ринку креативності, більшої співпраці у цій сфері різних 
середовищ міста, роботи над залученням мешканців до життя громади.
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креативні середовища досить слабкі і не завжди мають ресурс, аби належно 
комунікувати свою діяльність;

відсутність майданчика для спільної роботи підприємців, культурних активістів 
у сфері креативних індустрій та представників влади; чудовим виходом було 
б створення спеціалізованого медіа, яке б опікувалося сферою культури та креа-
тивних індустрій; це допомогло б налагодити зв'язок між «бульбашками»;

недостатня включеність та просування активностей, подій, продукту міста 
на регіональному та національному рівнях;

місто має досить багато середовищ та активних людей, можливо, варто розвивати 
спільно з владою «Спільнокошт» – локальну платформу у сфері креативних індустрій.

Комунікаційні виклики:
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Маріуполь: місто сильних 
людей, які можуть більше
Населення – понад 440 000 осіб



У офіційному документі «Маріуполь: Стратегія розвитку 2021» місто називають куль-
турною столицею Приазов’я. При цьому місто позиціонується не як частина Донбасу, 
а як місто з великою історією і  великими культурними амбіціями¹. Водночас у цьому 
документі не йдеться про креативні індустрії чи культуру як складові економіки. 

Інтерв’ю з представниками влади та громадським середовищем все ж дали підстави 
для висновку, що існує розуміння креативних індустрій як способу формування 
унікальних продуктів у сфері туризму, культури, інтелектуального капіталу та іннова-
цій. Ані представники влади, ані працівники культури, ані підприємці терміном «креа-
тивні індустрії» не послуговуються. Разом з тим у документах та інтерв’ю з експерта-
ми маємо досить багато відсилок до того, що є потенціалом міста у сфері креативних 
індустрій: історична та культурна спадщина міста, наявність культурної та громад-
ської інфраструктури (простори та хаби), туристична привабливість міста.

Ландшафт міста у сфері культури

У місті є заклади культури різних форм власності – державні, комунальні, приватні,    
а також ті, які місто прийняло у зв’язку з війною на сході країни. Культурний ланд-
шафт міста творять: філармонія, театри, коворкінги та хаби, клуби, навчальні заклади, 
музеї, галерея, громадські простори. 

Філармонія. Маріупольська камерна філармонія була відкрита у вересні 2018 року за 
рішенням міської ради  та підтримкою Міністерства культури. Це перший в Україні 
заклад такого типу. Філармонія об’єднала під своїм дахом три муніципальні оркестри – 
камерний оркестр «Ренесанс» (головний диригент – заслужений діяч мистецтв Украї-
ни Василь Крячок), оркестр духової та естрадної музики (головний диригент Василь 
Шакула), оркестр народних інструментів (головний диригент Юлія Чайн). З 2018 року 
філармонія проводить фестиваль музичного мистецтва «Mariupol Classik», у якому 
беруть участь музичні колективи філармонії та артисти з різних міст України². 

¹ Стратегія Маріуполя
²  З сайту Маріупольської міської ради 
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Незалежний театр авторської п'єси «Концепція», заснований у 2019 році, вирізняєть-
ся камерною моделлю, запрошує до роботи акторами усіх бажаючих, експеримен-
тує з театральним матеріалом. 

Народний театр «Театроманія» створений у січні 2011 року як театральний клуб, 
автор і реалізатор ідеї – молодий режисер та актор Антон Тельбізов. За дев’ять років 
існування колектив зумів здобути статус «народного», поставити понад 20 вистав 
для дітей та дорослих, підготувати до вступу на акторські спеціальності не одне 
покоління юних акторів і акторок, взяв участь у численних фестивалях і конкурсах.

Маріупольський Театр ляльок «Арлекіно» має тривалу історію, як комунальний 
заклад діє з 1997 року. При Театрі ляльок у 2010 році створена Перша театральна 
школа-студія і Дитяча академія театру і кіно, в якій займається понад 80 осіб від 3 до 
25 років. Кваліфіковані педагоги викладають у школі такі дисципліни, як акторська 
майстерність, сценічна мова та рух, вокал, хореографія тощо. При школі працює 
театр юного глядача «Персонажі». Творчий колектив театру завжди радий зустрічі 
з маленьким і дорослим глядачем.

Театр «ДрамКом» – це аматорський колектив, членів якого об'єднує безмежна 
любов до театрального мистецтва і бажання подарувати улюбленому місту ще одну 
можливість побачити якісні вистави, не виїжджаючи за межі Маріуполя.

Перший недержавний театр Маріуполя «Terra Incognita: свій театр для своїх» – театр, 
що існує як громадська організація – відкрився у 2019 році. Театр сучасного спряму-
вання тяжіє до постмодерну і так званого «мислячого» театру, шанує класику.

У рамках просвітницького проєкту існує «Мистецький Хаб ВО (видатні особистості)». 
Усі творчі і технічні співробітники беруть участь в проєктах на благодійній основі.

У місті діють два музеї, які є комунальними закладами: Маріупольський краєзнав-
чий музей і його дві філії та Музей історії та етнографії греків Приазов’я.

Міський центр сучасного мистецтва і культури ім. Архипа Куїнджі заснований у 2004 
році та об'єднує в собі виставковий зал і музей медальєрного мистецтва. Місія 
Центру – знаходити, вивчати, колекціонувати і популяризувати творчість таланови-
тих художників сучасної України. Експозиція представлена творами різноманітних 
стильових напрямів живопису і графіки, декоративно-прикладного мистецтва 
і скульптури, таких як безпредметність і неокласика, монументалізм і камерна 
лірика, соцреалізм і поставангардний живопис. Інформаційні зони, фото-, відео- та 
текстові матеріали дають змогу відвідувачам отримати повне уявлення про сучасне 
мистецтво України ХХ–ХХІ ст.

У місті діють навчальні заклади сфери культури: музичні школи та школа мистецтв,    
а також вищі навчальні заклади: Маріупольська філія Національної академії образот-
ворчого мистецтва та архітектури, Маріупольський коледж мистецтв. 

У місті дев’ять комунальних клубних закладів та установ, 15 філій бібліотек. 

Комунальне некомерційне підприємств «Екстрим-парк» був відкритий у 2003 році за 
підтримки Металургійного комбінату ім. Ілліча, З квітня 2016 року переданий у влас-
ність міста. Парк розрахований на сімейне дозвілля, має багато атракціонів, фуд-корт. 
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Мені здається, крім «Від Себе», у Маріуполі серед незалежних медіа ще «Новости Дон-
басса», але вони працюють трошки в іншому полі.

У нас є три великих канали, два з яких належать людям, близьким до «Метінвесту» та 
дві великі газети, одна з яких залежна від «Метінвесту». Серед незалежних можу 
відзначити 0629 та «Від Себе». 

Культурно-туристичний центр «Вежа», заснований у 2018 році, має на меті розповідати 
містянам та гостям про місто, бути майданчиком для мистецьких та освітніх подій.

Громадські простори

Мистецька галерея «ТЮ» постала у 2016 році. Засновниками платформи «ТЮ» є пере-
селенці з Донецька, це арт-простір для низового контркультурного, андеґраундного 
напряму. Зі слів засновниці Діани Берг, це не дуже просто монетизувати³. Фінансово 
підтримують міжнародні фонди та партнери. 

Хаб «Халабуда» заснований у 2016 році командою фотографів та діє як коворкінг, 
антикафе та центр неформальної освіти. Здійснює комерційні та громадські проєкти 
(благодійно або за кошти донорів).

1991 Маріуполь — простір для навчання та розвитку локальних ІТ-ініціатив, створений 
2019 року, позиціонується як місце зустрічі інноваторів, молодих талантів, активних 
громадян, місцевої влади, бізнесу та інвесторів.

Медіаринок Маріуполя

Це достатньо великий за обсягами аудиторії та кількістю акторів медіаринок. Зокре-
ма, тут є декілька телевізійних каналів, як-от ТВ7, МТБ, «Сигма», сайти MRPL.CITY 
(заснований групою МТВ), 0629.com.ua, «Від Себе» (лайфстайлове медіа), «Mariupol 
TV», газети «Приазовский рабочий» та «Вечерний Мариуполь». Крім цього, місто 
покривають своєю діяльністю медіа усієї Донецької області: «Новости Донбасса», 
UA:Донбас, «Восточный вариант». Однак, значна частина активних мешканців міста 
вважає, що більшість медіа мають управлінську чи клієнтелістську залежність від 
керівництва міста та найбільшої бізнесової групи (власником заводів «Метінвест» 
є Рінат Ахметов). З інтерв’ю:  

³ З матеріалу видання «ШоТам?: Як «скрєпи» тріщать в Маріуполі: історія арт-платформи «ТЮ»
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Сьогодні жодне локальне медіа не має навіть окремого розділу «Культура». Годі й гово-
рити про журналістів, здатних системно і професіонально оглядати цю галузь. Наразі 
в Маріуполі немає медіаплатформи для подій культури, мистецтва. Більшість медіа нале-
жать «Метінвесту», тому інформаційний фон Маріуполя складається на 80% з досягнень 
компанії та висвітлення діяльності міськради, яка де-факто є частина корпорації. Всі інші 
теми висвітлюються суто епізодично або в контексті діяльності корпорації.

Минулого року була серія матеріалів про катакомби, будинки, легенди Маріуполя, адже 
є потреба розповідати жителям про місто, люди багато чого не знають. <...> Загалом, 
люди не особливо цікавляться культурою. Фестивалями – так, а чимось меншим – не 
цікавляться; люди не хочуть чогось знати із культурної сфери, зворотнього зв’язку від 
них немає після матеріалів на цю тему.

Ми намагаємося підтримувати нішеві культурні проєкти, низову культуру не тільки на 
рівні анонсів чи висвітлення заходів, які відбуваються у місті. Ми робимо інтерв’ю про 
вплив культури в цілому на міський простір, матеріали, що відслідковують зв’язок між 
культурою як такою та культурою міською і загальноукраїнською. Тобто, ми вважає-
мо, що культура – один із чинників впливу на те, що в Маріуполі активно розвиваються 
всі інші напрями соціального життя.

Обговорення культурних процесів у місті не є пріоритетною темою для майже всіх 
локальних медіа. Почасти це пояснюють особливостями місцевого медіаринку: 

Однією з причин такого ставлення до теми творчості, культури, історії називають 
особливості інтересів аудиторії:

Водночас деякі медіа все ж намагаються розглядати культурний капітал Маріуполя 
як фактор розвитку міста:

Як бачимо, приватні заклади та ініціативи, зокрема кафе, авторські перукарні, 
громадські організації та простори почали створюватися з початком війни та окупа-
ції Донецької та Луганської областей. Новий контекст, у якому опинилося місто, 
зміна економічної моделі та втрата ринків у Російській Федерації, поява нових сусі-
дів – внутрішньо переміщених осіб, поширення історій успіху міст, які обрали туризм 
як стратегічний напрям розвитку – все це суттєво розширило креативний потенціал 
міста, породило потребу комунікації між мешканцями та ініціаторами креативних        
і культурних подій, владою та бізнесом. 
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...за шість років війни цей сегмент [активних громадян і креативного класу серед насе-
лення міста – інтерв’юер] не те що зріс – він з’явився. До 2014 року якщо були якісь 
культурні події чи активізм, то його не було дуже видно у міському просторі чи у ЗМІ. 
Це було дійсно індустріальне місто з морем, де культура – це свято на День металурга. 
Зараз є ком’юніті, яке займається різними напрямами в житті. Людей об’єднує любов 
до України, інтерес до різної культури, різного рівня.

Як зазначає один із мешканців міста

Поява креативного класу та індустрій поки не порушила серйозно монополія кому-
нальних закладів у цій сфері. Діяльність муніципальних інституцій координована 
владою, має досить малий простір для автономності, а в публічному просторі є кон-
центрованим виразом креативного потенціалу міста. Для розвитку креативних інду-
стрій це створює вузький коридор: комунальні заклади мають підтримку та стабіль-
не фінансування, що дає їм неконкурентну перевагу перед подібними ініціативами 
з приватної сфери; крім того, вони мають доступ до громадян через канали комуніка-
ції міста. Однак поява нових гравців буде впливати на цю мовчазну рівновагу. Поява 
нових медіа, нішевих проєктів, зміна ставлення до влади, бізнес-освіта для активних 
мешканців, самоорганізація креативних індустрій будуть змінювати цю ситуацію. 
Для розвитку сфери креативних індустрій важливо встановити нову рівновагу – 
змістити її на користь приватної ініціативи, підтримки підприємництва, включення 
до порядку денного тем культури та креативу, проведення просвітницької кампанії 
щодо креативних індустрій. 

Як комунікують заклади? 

Музеї мають сторінки у соціальних мережах. Мова достатньо офіційна, а комунікація 
перебуває на рівні інформування в односторонньому порядку про експозиції, тема-
тичні виставки тощо. 

Театри більш неформальні у своєму стилі спілкування, хоча використовують соціаль-
ні мережі головним чином теж не для побудови спільноти, а для інформування про 
події, анонси подій. 

Найбільш спільното- та клієнтоорієнтованими є коворкінги та хаби. Соціальні мережі 
не лише інформують про заходи, а й створюють історії, підтримують свої сторінки 
живими. 

Разом з тим, у комунікації не вживається слово «креативність» чи «креативний», 
багато уваги зосереджується на потенціалі розвитку, можливостях, які надає участь 
у тому чи іншому заході. 
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Таким чином, комунікація значною мірою є подієвою, залежною від заходів, які 
відбуваються на території закладів. Зауважмо, що кожен із згаданих закладів має 
потенціал як креативна індустрія, однак, щоб його реалізувати, заклад мусить зміню-
вати розуміння власної діяльності, її цінності, дбати про формування спільнот на 
основі цих цінностей, а також змінювати комунікацію, яка повинна бути менш фор-
мальною, а більш людиноцентричною, говорити історіями та сенсами, а не подіями.

Ідентичність Маріуполя та її дилеми

Для створення ціннісної канви міста важливо розуміти його ідентичність (окреслені 
ознаки, за якими містяни визначають «своє місто»). «Ідентичність виражає ідею 
постійності, тотожності»4. Це поняття у Маріуполі зафіксовано так: «Це торговельне, 
туристичне, промислове місто біля моря. У місті мешкає півмільйона людей. Мікс 
древніх культурних традицій надає особливого колориту міському середовищу»5. 

Однак тут криється і виклик для розуміння креативного потенціалу міста і можли-
вих креативних стратегій, зокрема виникають такі дилеми стосовно визначення 
ідентичності міста: 

     грецька чи козацька історія міста;
     індустріальне чи креативне місто;
     місто для громадян чи під впливом олігархів. 

Дилема 1. Грецький або козацький міт міста і його вплив на креативні індустрії

Сьогодні у Маріуполі базовими є три цінності, які його описують: воно сильне, розум-
не, надихаюче, – що зафіксовано у стратегії міста5. «Сильне» місто означає, що воно 
«зміцнює свої позиції лідера серед міст на сході України», підтримує ініціативи меш-
канців; «розумне» – що в ньому все належним чином організоване, впроваджують-
ся передові екологічні стандарти та європейські стандарти міського дизайну, інно-
вації; «надихаюче» – що в ньому діють найкращі практики розвитку місцевого само-
врядування, економіки, інфраструктури, соціального капіталу, що це дружнє, багато-
національне місто, яке цінує інтелектуальний капітал. 

Історія міста досі викликає дискусії між місцевими істориками. За однією з версій, 
заснування міста пов’язане з козацькою історією і форпостом Домаха Війська Запо-
різького, за іншою версією – місто заснували греки-переселенці з Криму. Сьогодні 
в місті є вулиця Грецька та Грецька площа, пам’ятник духовному лідеру надазов-
ських греків митрополиту Ігнатію, написи «Маріуполь» новогрецькою мовою. Влада 
міста, у порівнянні з керівниками, які були до 2015 року, на популярному рівні більшу 
увагу приділяє грецькому міту в житті Маріуполя6. 

4 З матеріалу Бориса Явора Іскри
5 Маріуполь: Стратегія розвитку 2021
6 За матеріалами експертних інтерв’ю
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У місті досить активна грецька національна меншина, зокрема, ГО «Центр Демос», 
у сферу діяльності якого входять соціокультурні події, захист прав людини. Один 
із учасників зазначив в інтерв’ю:

Один з опитаних вважає, що така увага влади до грецького міту є радше поверховою: 

Водночас на думку одного із спікерів, багатонаціональний склад населення міста 
не має особливого впливу на ідентичність містян:

Історія міста як козацького форпосту використовується менше, хоча екскурсоводи 
звертають увагу на цю складову. У місті присутній історично-культурний ландшафт, 
пов'язаний із цим періодом історії. Це створює можливості для переосмислення істо-
рії міста, пошуку нової ідентичності,  комунікації з містянами та гостями міста. Крім 
того, це простір для креативних індустрій – заходів неформальної освіти щодо історії 
міста, особливостей національних культур, для гастрономічних закладів, а також для 
прикладного та ужиткового мистецтва різних культур. Проговорення цих практик 
відкриває можливості для створення культурних резиденцій, розвитку креативного 
мислення. 

Маріуполь позиціонує себе як мультиетнічне місто. У нас понад 120 національностей: 
дуже сильна грецька федерація, німці, євреї – достатньо велика кількість національних 
меншин.

Влада використовує грецьку тему для творення нової ідентичності міста. Але в нас 
довкола Маріуполя – поселення, де говорять румейською та урумською мовами. 
У місті немає людей, які використовували б ці мови постійно, послідовно берегли свої 
грецькі традиції. Тож я не думаю, що маріупольці вважають Маріуполь грецьким 
містом. Із приїздом переселенців від 2014 року воно стало ще більше мультикультур-
ним. Хоча дата заснування міста пов’язана з греками, його ідентичність тяжіє до укра-
їнської, останніми роками дедалі більше.

Влада намагається використовувати грецьку тему, але особливо не заглиблюється в неї. 
Місцева грецька громада – самобутня, вона говорить двома мовами – румейською та 
урумуською, а не новогрецькою. <...> Минулого року під час одного з міських свят, що 
організувала влада, було лазерне шоу. Там хотіли показати заснування міста греками. 
Але показали античну Грецію, а не переселенців із Криму. Водночас місцеві жителі теж не 
дуже знають про місцевих греків. У сюжеті каналу «Інтер» людей на площі питали, які 
греки заснували місто, – так ніхто не міг відповісти.

131



Добрим інструментом для переосмислення ідентичності міста може бути створення 
усної історії мешканців міста, що створить додаткові можливості для включеності 
мешканців міста. З огляду на різноманітність театрів, вони можуть стати майданчи-
ком для формування новочасної історії, для комунікації з містянами та «якорем» 
для гостей міста. Створення екскурсій містом в усіх його районах, а не лише в істо-
ричній частині дасть імпульс для переосмислення історії, відкриття того, що було 
приховане за нібито очевидністю.

Дилема 2. Місто індустріальне чи креативне?

Усі опитані, говорячи про особливі риси Маріуполя, неодмінно згадували характе-
ристику «індустріальне місто». Два металургійних гіганти – Маріупольський мета-
лургійний комбінат імені Ілліча та Металургійний комбінат «Азовсталь» (входять до 
складу холдингу «Метінвест») займають територію розміром з невелике місто 
кожен (у 2019 році там працювало, відповідно, 14304 та 11081 працівників), в Маріу-
полі є також велика кількість інших промислових підприємств. Проте кожен із 
респондентів говорив про цю особливість Маріуполя у контексті потреби зруйнува-
ти монополію індустріальної теми в ідентичності міста, причому як у сприйнятті 
самих маріупольців, так і в сприйнятті інших громадян України. 

Індустріальність міста створює проблему забрудненого довкілля. Діяльність вели-
ких підприємств призводить до погіршення якості повітря, води тощо. Саме тому 
багато громадських активістів та містян намагаються позбутися цієї ознаки. У місті 
часто відбуваються заходи з захисту довкілля, при цьому використовуються куль-
турні інструменти для привернення уваги медіа, влади та мешканців.

У місті намагаються розвивати тренд привабливого для туристів, креативного 
міста: магнітом для туристів мало би стати море, а креативну сферу намагаються 
«перекрити» за допомогою підприємств у сфері ІТ. 

Для більш повного розкриття креативного потенціалу міста необхідно: 

мати стратегічне бачення побудови мультикультурного діалогу, що потребує залу-
чення усіх зацікавлених груп, зокрема підприємців, дослідників історії міста, пред-
ставників національних меншин, історичних товариств тощо;

залучити до цієї теми експертів та інтелектуалів, зокрема, підготувати програму 
наукових розвідок з історії міста, сучасні інтерактивні експозиції у музеях тощо;

мати органи місцевого самоврядування включені і готові приймати відповідні 
рішення;

мати незалежних модераторів стратегічних діалогів. 
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Цього року Маріуполь працює над Стратегією 2030. Туризм та розвиток міста як турис-
тично привабливого – одна із пріоритетних цілей у ній. Назва цієї стратегії – «Майбутнє 
біля моря». А майбутнє біля моря – це, в першу чергу, туризм. Туди закладено такі клю-
чові проєкти, як реконструкція основного пляжу «Піщанка», в якому, однак, є інфра-
структурні проблеми. Також містяни минулого року голосували за створення аквапарку. 
Стратегія не забуває про ЖКГ, про розвиток медицини, шкіл і так далі, але туризм –            
у пріоритеті, бо це продовження попередньої Стратегії: «Тут варто жити», «Тут 
варто навчатися». Щоб молодь не їхала з Маріуполя, її треба чимось приваблювати.

Функцію туризму виділили із департаменту культури, підприємством керує виконком, 
заступник міського голови. Це зробили, щоби не плутати виховання внутрішньої куль-
тури міста та просування міста9.

Ми ремонтуємо пляж «Піщаний», щоби люди могли приїздити та відпочивати.              
Ми також розуміємо, що не лише складова моря має бути цікава туристу, йому ще 
цікава інфраструктура міста: куди він може піти, де провести вільний час, як активно 
відпочити. Тому відновлюємо центр, історичну частину міста. <...>

Окрім літнього туризму, ми ще розглядаємо цілорічний туризм, пов’язаний з подіями, 
фестивалями. Ми категоризували фестивалі та свята за  категоріями А, В і С. Напри-
клад, А – національні, на які ми хочемо, щоби приїздили люди з усієї країни. Вони 
відбуваються щокварталу. Навесні, у квітні, це «ГогольFest» – фестиваль сучасного 
мистецтва, який ми проводимо з Владом Троїцьким, влітку це фестиваль поп-музики 
«MRPL City», восени ми робимо День міста та фестиваль класичної музики «Mariupol 
Classic», а взимку – Різдвяні свята, як це робить Львів, пропонуємо святкувати Різдво 
тут, приїжджати з довколишніх міст¹0.

У 2019 році міська рада ліквідувала відділ туризму та створила комунальне комер-
ційне підприємство (ККП) «m.EHUB»: m – Маріуполь, E – події, H – історія, U – урбаніс-
тика, B – бренд. Ця установа відповідальна за розвиток міста як туристичного центру, 
його промоцію, планування подій та змін у міському просторі для цього, а також про 
застосування історії міста у цьому контексті. Крім того, вона налагоджує співпрацю 
з місцевими ресторанами та готелями, проводить навчання та надає консультаційну 
підтримку підприємцям, які працюють у сфері туризму. Один з респондентів так 
розповідає про це:

Про те, який тип туризму обирають для міста у стратегічних планах розвитку, респон-
дент говорить так:
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ККП «m.EHUB» невдовзі планує запровадити сертифікати на проведення екскурсій 
Маріуполем.

Маємо факт, що на Маріуполь тисне його індустріальність. Альтернативою є туризм 
та розвиток ІТ. Та саме індустріальність потребує переосмислення у контексті креа-
тивних індустрій, тут може критися креативний потенціал, зокрема і для залучення 
туристів – як індустріальний туризм. Місто потребує програми ревіталізації закла-
дів, роботи з власниками, пошуком нової візії для індустріальних підприємств. 

У комунікації щодо цього напрямку варто перемістити акцент з внеску, який роблять 
заводи в економіку, до майбутнього цих заводів, їх нової функції у креативному світі. 
Комунікаційна стратегія повинна зняти дилему «індустріальність vs креативність»  
та відкрити креативний потенціал старих заводів. Ключовими повідомленнями 
можуть бути: «Нові можливості старих заводів», «Індустріальний туризм», 
«Для містян без шкоди довкіллю». 

Першими кроками на шляху до таких змін мали б бути:

Інструментами для комунікацїі можуть бути: створення карти з відображенням 
плану ревіталізації підприємств міста та його реалізації, онлайн-екскурсії цими 
підприємствами, відеоконтент. 

Дилема 3. Місто для громадян чи для олігархів? 

Мешканці відзначають, що індустріальний потенціал міста конвертується не лише      
у фінансовий капітал для його власників і робочі місця значної кількості людей. Його 
намагаються використовувати символічно та перетворювати на політичний капітал, 
інструмент контролю над міською владою. Між громадським активом та владою 
міста існує напруга. Яскравим прикладом є звернення громадських активістів до 
комісії з журналістської етики. Скарга подана у зв’язку з публікацією «На примор-
ском направлении» (21.07.2017 на сайті видання НВ у рубриці «Бизнес. Ребрендинг 
Мариуполя».  На думку заявників, «у статті є інформація, яка не відповідає дійсності, 
а також елементи т.з. «джинси». Претензії заявників стосуються того, 
що інформація, на їх думку, надана Маріупольською міськрадою та співробітниками 
«Фонду розвитку Маріуполя» (ФРМ), який, за оцінкою заявників, контролюється 
міськрадою та промисловою корпорацією «Метінвест».  

робота з власниками цих заводів; створення конструктивного тиску з боку меш-
канців, які потребують нового змісту та зміни ролі заводів; створення спільних 
майданчиків для публічних обговорень нових функцій старих підприємств; 

напрацювання візії з ревіталізації закладів;  активна робота з уже діючими фес-
тивалями;

відкриття заводських просторів для містян та гостей міста. 
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Складається враження, що у місті існують дві публічні реальності: одна  створена 
владою міста, другу творить громадський сектор. Ось як про це кажуть в інтерв’ю:

Частина інформації у статті не відповідає дійсності: 

а) «дорога до Маріуполя з Києва 10-12 годин» – замість 22-х потягом та жахливого 
автобусного сполучення навіть у межах Донеччини, 
б) «туристична інфраструктура» — у місті, де лише один сучасний хостел, погано 
розвинений готельний та ресторанний бізнес, забруднене викидами море та залізна 
дорога повз міські пляжі, 
в) «77% податків, що сплачують до міського бюджету металургійні комбінати» – 
замість альтернативної цифри 48%, 
г) «у місті не чутно війни», 
д) «маріупольський напрямок» АТО волевим рішенням маріупольських чиновників 
змінено на «приморський» тощо7. 

Один з опитуваних пояснює, що громадський сектор і приватні підприємці міста,        
не афілійовані з міською радою нинішньої каденції, творять власний креативний 
сектор. Разом з тим існують ризики, що представники громадського та креативного 
секторів можуть сформувати закриту бульбашку. Поки що містян не приваблює пер-
спектива підприємця і не дуже цікавить тема культурного продукту. Однак програми 
міжнародних донорів, нові освітні програми створюють запит з боку мешканців        
на збільшення впливу на місто. 

Адміністрація міста і ми [представники незалежного від влади громадського сектору – 
інтерв’юер] рухаємося паралельними шляхами та рідко перетинаємося. 
Вони – централізована структура. Ми – гнучкі та енергійні. Ми йдемо від запиту людей, 
вони – від поставлених задач.

Влада демонструє, що у міста з’явили-
ся додаткові можливості і перспекти-
ви. З початком війни кошти, що раніше 
йшли до Донецька, пішли до Маріупо-
ля. Парки реконструюють. У влади 
наче відкрилися очі, а у містян це 
викликає захват, вони вдячні. З іншого 
боку, часто щось змінюють надто 
швидко, прибирають історію, облашто-
вують без думки про те, як це вигляда-
ло раніше.

Після початку війни кількість універ-
ситетів у місті збільшилася, сюди 
переїхали деякі з окупованих терито-
рій. Є велика хвиля студентів, для 
яких Маріуполь не пов’язаний з інду-
стрією. Для них це місто великих 
можливостей. Незважаючи на те,          
що про це не замислюються багато 
українців, але маріупольці почали 
розвивати багато цікавих проєктів.

7  З рішення комісії з журналістської етики 
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Початок війни на сході країни став додатковим імпульсом для розвитку культури        
та креативних індустрій у Маріуполі. Збільшилася також різноманітність культурних 
продуктів і донорів, які цей продукт підтримували. Це, з одного боку, формувало 
попит на культурний продукт, а з іншого – не допомагало сформувати розуміння того, 
що за культурний продукт потрібно платити. І хоча культурний продукт для містян 
доступний, його цінність для них не є висока. Попит на нього варто розвивати.

Маріуполь – місто на березі моря, однак головна його цінність досі визначається кіль-
кістю великих індустріальних підприємств. З цього випливають  одразу три виклики: 

Важливим викликом для міста є змагання сектору малих підприємців та громад-
ських проєктів з владою. Органи місцевого самоврядування беруть до уваги пере-
довсім інтереси власників великих роботодавців, фактично стають сервісними орга-
нізаціями для великого бізнесу. Натомість малі підприємці у сфері креативних інду-
стрій залишаються сам на сам з різноманітними викликами, що породжує змагання 
з владою та навіть опонування їй.

місто перебуває під впливом олігархів – власників підприємств, які визначають 
публічний порядок денний, мають змогу вкладати в інфраструктурні комунальні 
об’єкти міста, однак не займаються розвитком спільнот та свідомого споживан-
ня культурного продукту; 

діяльність великих підприємств завдає шкоди довкіллю міста, і це перешкоджає 
розвитку рекреаційного потенціалу, що може дати додатковий поштовх для креа-
тивних індустрій; 

хоч змінюється структура економіки, підприємства міста втрачають ринки                 
і містяни добре розуміють потребу в переосмисленні іміджу міста, Маріуполь досі 
несе на собі тягар слави індустріального міста, що не дозволяє йому розвиватися 
як місту креативних індустрій. 

КАРТА ПРОБЛЕМ МАРІУПОЛЯ,
ЯКІ ГАЛЬМУВАТИМУТЬ РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Незадовільний 
стан довкілля, що 
погано впливає на
розвиток туризму

Вплив великого 
бізнесу на місто 

Змагання сектору
малих підприємців 
та громадських 
проєктів з владою Малий розвиток 

культурного 
проєкту 

Малий попит на 
культурний продукт 
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Завдяки появі внутрішньо переміщених осіб та підтримці донорів у міста з’явився 
шанс для розвитку нішевих проєктів. Пошук власної ніші, можливості роботи з фокус-
ною темою та вузькою цільовою аудиторією дає можливості для розвитку різнопла-
нових проєктів, зменшує конкуренцію та створює нові можливості співпраці між 
різними проєктами. 

З огляду на великий потенціал національної спадщини, місто має нагоди для пере-
осмислення ідентичності міста. Це дає можливість створювати нові екскурсії, робити 
місто привабливішим для мешканців. Особливої цінності надає мультикультурність 
міста. Однак важливо не просто декларувати ці речі,  а постійно підтримувати мульти-
культурний діалог. 

Сильна інфраструктура міста потребує наповнення новим змістом. З огляду на такий 
потенціал, місто може стати новим хабом для розвитку комунальних закладів, ство-
рення нових навчальних програм та роботи команд у комунальних закладах культури 
та громадських просторах. 

КАРТА МОЖЛИВОСТЕЙ МАРІУПОЛЯ,
ЯКІ СПРИЯТИМУТЬ РОЗВИТКУ МІСТА І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Потенціал 
національної 

спадщини Мультикультурність 
міста

Сильна 
інфраструктура, 

що потребує 
нових змістів

Нішеві проєкти, 
простори Розвиток ІТ у місті 

(кроснапрями з КІ 
та соціальна 

відповідальність 
бізнесу)
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Додатковою можливістю є розвиток у місті IT-галузі. Ця сфера часто є складовою 
креативних індустрій, а це означає, що ІТ-середовища мають досить потужний голос 
у громаді міста. Розвиток ІТ створює ще одну перевагу: цей бізнес часто привносить 
стандарти соціальної відповідальності, а це може бути додатковим ресурсом               
для креативних індустрій. 

Комунікаційні виклики у сфері креативних індустрій:

розбудова довіри до підприємництва, зокрема між креативними групами 
та містянами;

створення попиту на культурний продукт; 

посилення голосу підприємців сфери креативних індустрій у публічному порядку 
денному; 

ревіталізація індустріальної частини міста; 

публічне переосмислення ідентичності міста та містян;

зміна моделі комунікації – не інформування, а участь.

NOTA BENE. 
Креативні особи, підприємництво, яке з’явилося у Маріуполі, має зовсім коротку історію. 
Для розвитку креативних індустрій важливою стає комунікація підприємництва як 
позитивної практики, комунікація можливостей у сфері культури та креативу. Місто 
сьогодні досить сильно включене в національний порядок денний, цим також варто 
скористатися для просування теми культурних та креативних індустрій.
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Нова Каховка: місто, 
яке не поспішає 
Населення – близько 46 000 осіб



Нова Каховка – молоде місто, яке будувалося у 50-их роках ХХ ст. Воно планувалося 
як монофункційне, зводилося довкола величезного індустріального об’єкта – Кахов-
ської ГЕС, однак розвинулося як багатофункційне, поєднавши і промислові об’єкти, 
і прекрасну природу, і мистецьку (передусім музичну) атмосферу, і особливу архітек-
туру. Місто чудово вписується в регіон Херсонщини, адже поряд знаходиться запо-
відник «Асканія-Нова», історичні козацькі місця, вежа князя Вітовта. 

Існує версія, що це було перше будівництво, де працювали добровольці на безоплат-
ній основі, що зумовило багатоетнічний склад громади міста, переважно аполітичне. 

Новокаховчани (особливо середнього та старшого віку) здебільшого позитивно 
оцінюють якість проживання у місті («комфортно», «спокійно»). Трохи менш позитив-
ні оцінки – у представників молодшого покоління («бракує змін, розвитку»). Для них 
жити у Новій Каховці – це задовольнятись меншим з можливого. Отже, місто викли-
кає доволі широкий спектр емоцій у своїх мешканців: від радості, захоплення, відчут-
тя спокою та комфорту, до хандри, суму, зумовленого застоєм та відсутністю змін:

Захоплення від найпрекрасніших заходів сонця, які я бачила¹.

Радість від того, що можна добре відпочити на природі, і печаль через те, що все 
стоїть на місці… Роблять місто краще, але в основному розвитку нема ніякого…¹ 

У нас є на дитячому майданчику статуя – слон. Напевно, не одне покоління виросло 
на цьому слоні. І все як би ходиш і згадуєш своїх дітей, і відчуваєш себе в цьому місті 
легко і затишно¹.

¹   За матеріалами фокус-груп
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Культурний ландшафт міста 

Ось як він описаний у проєкті стратегії Нової Каховки: «Культурні потреби мешкан-
ців міста задовольняють: один міський Палац культури та чотири Будинки культу-
ри, чотири сільських клуби, 14 бібліотек, міський кінотеатр «Юність», Літній театр, 
Новокаховська дитяча школа мистецтв та Новокаховська музична школа, музей 
історії міста, картинна галерея ім. А. Ґавдзінського, літературно-меморіальний 
музей ім. А. Бахути. Розвиток туризму розглядається в контексті розширення турис-
тичної індустрії, до якої входять і суміжні галузі – торгівля, ресторанне та готельне 
господарство, транспорт, сфера обслуговування, індустрія розваг, культура, мисте-
цтво. Справжніми перлинами архітектури територіальної громади є міський Палац 
культури та Літній театр. Парк ім. С. М. Фалдзінського є пам'ятником садово-парко-
вого мистецтва у місті Нова Каховка»².

Новокаховська міська картинна галерея імені Альбіна Ґавдзінського – найпомітні-
ший із комунальних закладів. 

Із громадських ініціатив можна відзначити простір і заходи від ГО «Агенція регіо-
нального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» у створеній 
нею галереї. Також ця команда створила платформу «Це крафт» для промоції 
локальних виробників, 2019 року провела фестиваль «Чумак Фест», розробляє 
стратегії розвитку для ОТГ півдня Херсонської області. 

Яскраво виділяється робота Тетяни Євсеєвої, дослідниці міського простору Нової 
Каховки, гіда та розповсюджувачки знань про місто у професійних колах урбаністів 
і архітекторів. 

Слід згадати роботу компанії «Магия света», яка виготовляє промопродукцію 
(самостійно та на замовлення міської ради) про Нову Каховку та опосередковано 
допомагає залученню туристів до міста та довколишніх територій.

Комунікація у сфері креативних індустрій

Громадські середовища обізнані з поняттям «креативні індустрії», особливостями 
їх діяльності. Цього не можна сказати про міських чиновників. Тому комунальні 
заклади меншою мірою розуміють свій потенціал для культурних індустрій. 
Заклади культури займаються переважно проведенням подій (яких відбувається 
в місті не так уже й багато) та інформуванням про свою діяльність. 

Приватні ініціативи та громадські проєкти більшою мірою орієнтовані на залучення 
аудиторій, проведення подій, які можуть задовольнити потребу містян та гостей міста.

Місто має досить потужну історію фестивалів, однак це події-бренди, подій 
же для містян, подій вихідного дня не вистачає. Під час карантину їх стало ще 
менше. Це пов’язано з повільним темпом життя у місті, низькою конкуренцією 
подій та послуг. 

²   Проєкт Стратегії розвитку Новокаховської міської ради
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І, власне, коли ми збираємося гуляти – вибір у нас невеликий: або берег, або сидіти 
десь там на гітарах грати... Це досить нудно. 

Ще у нас є проблема для туризму – наше місто не здатне прийняти багато туристів. 
У нас немає великих готелів, костелів, ресторанів, кафе в достатній кількості³.

Тут нікуди особливо піти. І через це ти не черпаєш нового натхнення. В Києві, припусти-
мо, можна постійно ходити на якісь виставки, якісь нові... галереї художників нові відкри-
ваються постійно. А тут у нас є одна галерея, і вона вже стільки років не змінюється.

Хоч у місті досить багато комунальних закладів, мешканці не можуть знайти подій 
для себе: 

Мешканці скаржаться і на якість обслуговування у закладах громадського харчування, 
брак заходів для митців, відсутність інфраструктури для залучення туристів до міста.

Місто, яке не поспішає 

Мешканці міста не очікують швидких змін. Об’єднана громада лише сформувалася, 
місто втрачає індустріальний потенціал, а туристичний чи інший поки що не розвинув-
ся. Однак у місті чисте довкілля, тут затишно. Місто саме по собі унікальне, а цього вже 
немало для щасливого життя у ньому.

Для молоді цього може бути недостатньо, та й містяни все ж бачать можливості для 
зміни. Такими можливостями є: 

розвиток громадської публічної інфраструктури, яка включає в себе культурні 
послуги, заклади та заходи з неформальної освіти, заклади харчування, якісне 
дозвілля; 

медіа;

урбанізм – вироблення стилю міста, щоб мати впорядковану забудову, правила 
використання рекламних вивісок, якісні простори.

³   За матеріалами фокус-груп
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Прекрасна набережна. Зараз вона, звичайно, не в дуже хорошому стані, але якщо нею 
займатися, то буде добре4. 

Пустеля у нас є недалеко, біля Херсона... Олешківські піски4.

Послуги у сфері культури: 

І мешканці, і експерти бачать перспективу у розвитку крафтової сфери, в тому числі 
виноробства і пивоваріння, та закладів харчування. 

Неформальна освіта. Люди позитивно налаштовані щодо підприємництва, ІТ, тому 
мають запит на освітні послуги у цій сфері. Це може бути також мотивуючим факто-
ром для молоді залишитися жити у місті.

Сфера дозвілля потребує читацьких клубів, зміни експозицій мистецьких виставок, 
залучення нових авторів та митців. У місті для дозвілля бракує не лише культури, 
а й проговорення культури – аби мешканці могли обмінюватися рефлексіями щодо 
отриманого досвіду. Для цього місту потрібні читацькі клуби, клуби мело- та кінома-
нів, простори для спільного перегляду фільмів, а також медіа або ж соціальна 
мережа, де про це можна розповідати. Сферу дозвілля могли б збагатити май-
стер-класи з народних ремесел, живопису. 

Для комунікації цих можливостей варто скористатися з доброзичливого ставлення 
мешканців до міста, комунікувати затишок та можливість змін, гостинність та нові 
можливості рекреації. 

Урбанізм

Сфера дизайну та архітектури дуже важлива для Нової Каховки. Місто, що будува-
лося як цілісне, одним планом, сьогодні може втратити свою ідентичність. Воно 
мусить пристосовуватися до нових вимог якості життя, натомість страждає від над-
мірної, невпорядкованої забудови. Виправлення цієї ситуації потребує комунікації 
ідеї простору як місця творення спільнот, а це приведе до потреби в нових правилах 
гри, більшій відповідальності мешканців. Нова Каховка може розвиватися як рези-
денція для архітекторів та краєзнавців через свою унікальну історію. 

Також варто комунікувати внесок громадян у розвиток міста, зміни власними 
зусиллями.

Нові туристичні маршрути 

Передовсім Нова Каховка чудово вписується у територію для дозвілля, має сприят-
ливі природні умови: річка, система островів поблизу узбережжя, пустеля поблизу 
міста, заповідник «Асканія-Нова». 

4    За матеріалами фокус-груп
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У нас археологічний пам'ятник дуже 
знаменитий – Кам'яна Могила4.

У нас є тачанка, цікаве місце, пам'ят-
ник революції4.

Конкуренція є, але вона нечесна, неправильна. Однак хай буде такою, головне, щоби 
люди якось розуміли самі, що це [архітектура міста – інтерв’юер] цінність. Тоді вони 
берегтимуть. Спочатку інформація, потім розуміння, а тоді вже захист. От ми зараз 
десь на першій стадії, десь на другій, але до третьої не дійшли.

У нас ще дуже красива система островів на березі Дніпра4.

У самому місті у нас багато туристичних баз, де можна взяти напрокат човна, каяки, 
яхту. Можна прогулянки на яхті влаштовувати, прямо з нашого міста4.

Фрагментованість середовищ. В одному інтерв’ю звучала теза про те, що публіч-
ний простір розділений: малі підприємці та громадський сектор мають один порядок 
денний, а зовсім інший порядок денний має влада. Досить показовою була ситуація 
з напрацюванням бренду міста: було два варіанти, однак не було належного діалогу. 
Є бренд, який затвердила міська влада, однак, громадськість неохоче сприймає 
його.  Ще більше загострює проблему те, що серед приватних та громадських ініціа-
тив теж мало комунікації. Один із опитаних висловив таку думку:

Разом з тим комунікація все ж існує: влада міста запрошує підприємців та громад-
ськість до участі в розробці стратегій, туристичних маршрутів, організації культурних 
заходів. Але громадськість сприймає такі розмови як нещирі, як бажання особистої 
вигоди влади та чиновників.

Нова Каховка має цілу низку культурних, історичних та архітектурних пам’яток 
(до яких належить забудова у центральній частині міста). Ось як це бачать містяни: 

Місто має потенціал і для індустріального туризму: діючі виноробні, гідроелектро-
станція – прекрасна база для промислового туризму.

КАРТА ПРОБЛЕМ НОВОЇ КАХОВКИ,
ЯКІ ГАЛЬМУВАТИМУТЬ РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Недостатньо 
розвинута сфера 
дозвілля та 
задоволення потреб 
громадян

Фрагментованість 
середовищ 

Відсутність бачення
креативних індустрій
на рівні влади

Відсутність діалогу 
між владою та 
середовищами КІ
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Можливості у сфері креативних індустрій передовсім пов’язані з розширенням кон-
тексту та більшим включенням міста у регіональний ландшафт, з одного боку, 
та формуванням власного локального ринку послуг у сфері культури, з другого. 
На обидва виклики відповідатиме розвиток крафтового ринку і робота над ідентич-
ністю та історією міста, формування хабу для архітектурних резиденцій. Для меш-
канців міста важливо, щоб розвивалися освітні та культурні послуги, простори 
для рефлексій над культурним досвідом (а це можна робити не лише у комунальних 
закладах, але й у кафе, кінотеатрах тощо). Для гостей міста важливо, щоб ідентич-
ність та унікальність міста представлялися насичено і цікаво; необхідно також пра-
цювати над індустріальним туризмом, рекреаційними можливостями.

КАРТА МОЖЛИВОСТЕЙ НОВОЇ КАХОВКИ,
ЯКІ СПРИЯТИМУТЬ РОЗВИТКУ МІСТА І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Урбанізм та 
формування 
стилю міста Розвиток 

рекреацій

Промисловий
туризм

  Якісне 
дозвілля Неформальна

освіта
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Комунікаційні рекомендації: 

активно комунікувати бренд затишного міста та можливостей рекреації;

напрацьовувати зворотній зв’язок з мешканцями та гостями міста;

використовувати культурні інструменти для збору та опрацювання потреб меш-
канців міста; 

активніше використовувати регіональні медіа як канал комунікації про місто.

Комунікаційні виклики: 

Розуміння унікальності міста, розроблена ідентичність та її комунікація; 

Обмежені ресурси та кадровий потенціал самих проєктів так і бюджету міста; 

Включеність Нової Каховки у регіональний контекст, що дасть можливості для 
розвитку сфери туризму. 

NOTA BENE. 

Передумови для розвитку креативного потенціалу у Новій Каховці є. Це: історія 
та географія, фестивальна історія та потенціал, можливості інтеграції у геогра-
фічний контекст, запит мешканців міста на розвиток культурних послуг, індустрі-
альне виробництво з потенціалом туризму. Сильними викликами є взаємодія 
між середовищами та владою міста, недостатня залученість мешканців 
та інформованість влади та середовищ про запит містян. Для розвитку потенці-
алу міста у сфері креативних індустрій місто потребує більшої присутності 
в обласних програмах та стратегіях. 
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Слов’янськ: місто 
прихованих романтиків
Населення – понад 110 000 осіб



Стратегия города была разработана еще до 2016 года, но не была принята, к сожале-
нию, поскольку общественность не участвовала в ее принятии, и она, в итоге, оста-
лась только на бумаге. С 2014 года мы пользуемся региональной стратегией 
Донецкой области, просто другого выхода пока нет. На сегодня мы приступаем 
к разработке плана местного экономического развития города¹ .

Це нестандартний підхід до вирішення стандартного завдання.²

Дати щось нове, чого не було раніше.²

Місто з цікавою історією; місто, яке в 2014 році встигло побувати під окупацією Росії, 
звільнитися та почати розвиватися в нових умовах. Місто, на яке падає відблиск 
слави знаменитого Святогорська і курорту, а водночас місто індустріальне, економі-
ка якого зав’язана на роботі кількох підприємств (ТОВ «Ізопласт», ПАТ «Бетонмаш», 
ПАТ «Слов’янський машинобудівний завод», ПрАТ «Кераммаш», ПАТ «Зевс-Кераміка»).

Слов’янськ – багатокультурне місто, тут представлені громади турків, ромів, поляків, 
вірмен, болгар, грузинів, греків, євреїв. Хоча мешканці міста вважають цей факт 
позитивним для громади Слов’янська, більшість не акцентує на цьому чиннику як на 
важливому. 

Місто неодноразово повідомляло про те, що має стратегію розвитку, однак самого 
документу у публічному доступі знайти не вдалося. Управлінці орієнтуються на регіо-
нальну Стратегію розвитку Донецької області до 2027 року.  Пряма мова:

Як і багато міст сходу України, Слов’янськ отримав поштовх до розвитку у зв’язку 
з війною. Спалах громадської активності, пов’язаної з волонтерством та допомогою 
армії, проблемою внутрішньо переміщених осіб, міжнародними проєктами та донора-
ми, – спричинили, зокрема, появу нових активістів та середовищ. 

Креативний потенціал мешканці міста розуміють як спроможність генерувати 
нестандартні рішення, пропонувати інноваційні підходи. Пряма мова: 

¹  За матеріалами експертних інтерв'ю
²  За матеріалами фокус-груп
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Команда  ГО «Місто-сад» створила для парку бренд, графічний дизайн, навігацію 
та архітектурний план. Також ми провели воркшоп, на якому діти Слов’янська само-
стійно вигадали свій дитячий майданчик, а наші архітекторки на його основі створили 
унікальний простір³. 

Культурний ландшафт міста

Комунальне підприємство «Парк культури та відпочинку "Шовковичний"» – один 
із громадських просторів, за відновлення якого взялася громада. 

Для підтримки парку створено «Клуб друзів», до якого входять містяни, що займа-
ються фандрейзингом, розвитком парку. 

Комунальний заклад «Центр культури та довкілля м. Слов’янська» був досить помітний 
у культурному та публічному просторі. На його території діяли арт-простір «Happy Hub» 
та Дім культури – це був спосіб адаптації закладу до нових контекстів, прояв прагнення 
бути сучасним та привабливим. Однак наприкінці квітня 2020 року заклад досить 
сильно постраждав від пожежі, у місті тривають дискусії щодо його майбутнього. 

Центральна бібліотека ім. М.М. Петренка (комунальний заклад) швидко змогла 
стати публічним простором, тут був центр волонтерства. 

В культурному ландшафті Слов’янська – комунальні заклади «Центр дитячої 
та юнацької творчості м. Слов’янська», «Станція Юних техніків м. Слов’янська», 
школа мистецтв та інші заклади освіти.

Комунальний заклад «Слов’янський краєзнавчий музей» засновано в 1970 році 
згідно з наказом Міністерства культури України. Розташований музей у купецькому 
особняку (84100, вул. Банківська, 31, м. Слов'янськ), побудованому наприкінці ХІХ ст. 
Для відвідувачів експозицію відкрито в 1974 році. Це один з перших музеїв, який, 
згідно з рішенням Міністерства культури, облаштував експозицію, присвячену  захис-
никам від російської агресії. Сучасна експозиція налічує близько 30 тис. експонатів4.

Громадські простори 

Платформа спільних ініціатив «Теплиця»  – це відкритий простір для громадських 
ініціатив, місце розвитку; команда цього простору – одна з перших, хто почав органі-
зовувати українські літературні вечори, концерти, тепер проводить багато курсів для 
молоді, зокрема, фотокурси5.

Ресурсний центр громадянського суспільства «Друкарня» розпочав роботу у вересні 
2019 року. Це простір обміну ідеями та діалогу між активними громадянами6. «Дру-
карня» має на меті посилити екологічну активність людей у цьому регіоні, розширити 
партиципацію громадян, розвинути міжнародні обміни. 

³  З матеріалу онлайн-видання «Місто-сад» про парк Шовковичний
4  З матеріалу порталу «Рідна країна» Слов'янський краєзнавчий музей 
5  З Facebook-сторінки Платформа Ініціатив «Теплиця»
6  З сайту Центру громадянського суспільства «Друкарня»
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Коворкінг «TOP PLACE»7 – майданчик для розширення можливостей, проведення 
заходів, показів кіно, настільних ігор тощо. Основна діяльність коворкінгів – це орга-
нізація дозвілля, культурних подій, неформальна освіта. 

Серед бізнес-просторів – кав'ярня «Просто кава», яка організовує культурні, зокрема 
літературні, заходи, а серед креативних індустрій – керамічні майстерні.

Публічна комунікація закладів Слов’янська 

Краєзнавчий музей. Комунікація, послідовна й ритмічна, здійснюється через 
Facebook. Команда музею досить добре розуміє свою роль у місті, працює з історією 
міста. Зазначимо, що команда музею бачить історію міста як індустріальну. Серед 
останніх подій – виставки, які стосуються архітектури міста, історії підприємств. 
Комунікація ведеться в офіційно-діловому стилі, містить як анонси, так і інформацію 
про самі події. 

Натомість Центр культури та довкілля, а також Дім культури та «Happy Hub» більшою 
мірою орієнтовані на школярів та їхніх батьків. Для комунікації використовуються 
флешмоби, багато фото. 

Громадські та приватні простори комунікують більш неформально, орієнтовані 
головним чином на молодь. Комунікація послідовна, однак містить досить багато 
анонсів подій, а оповідей про самі події мало. 

Заклади культури та деякі коворкінги у своїй комунікації розуміють цінність своїх 
послуг, покликані їх монетизувати, шукають цінність послуг для споживачів. Нато-
мість музей, бібліотеки та деякі інші простори мають на меті радше не послугу, 
а надання інформації, просвітництво, більше включення громадян, що не завжди 
розуміється як послуга. Особливу увагу заслуговує центральна бібліотека м. Слов’ян-
ська, яка проводить різного роду заходи, формує читацьку спільноту міста, збирає 
у себе авторів, комунікує не лише тексти, а й сенси.

Приховані романтики

Проблеми у сфері креативних індустрій виникають від недостатнього або хибного 
розуміння креативних індустрій. І мешканці міста, і експерти та підприємці, і влада 
розуміють сферу КІ досить обмежено; фактично, культуру та креативність у місті 
асоціюють лише з керамікою, просторами та курортом.

Кераміка 

За даними управління економічного та інвестиційного розвитку м. Слов’янська, 
в керамічній галузі задіяні близько 300 підприємців і підприємств (загалом у місті 
близько шести тисяч приватних підприємців та 385 підприємств). Міські чиновники 
навіть планували розробити бренд Слов'янська як «міста кераміки»8. Такий імідж міста 
підтримують і його мешканці: «Слов'янськ відомий своїми керамічними виробами»9.

7 З Facebook-сторінки TOP PLACE - Coworking&Event простір
8 За матеріалами експертних інтерв'ю
9 За матеріалами фокус-груп
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Кажуть, що ми посудники, але бренду міста не існує. Нас знають по посуду, 
і приїжджають люди закуповувати його.

Місцеві вже «наїлися» слов’янської кераміки. Напевно, це може бути цікаво іншим 
людям – у нас в кожній сім’ї ці вироби є і тому вже не мали попит.¹0

Однак неналежна комунікація, незавершеність процесу стратегування та просування 
бренду породжують і інше ставлення до кераміки:

Місцеві мешканці вже перенасичені місцевими керамічними товарами, не готові купува-
ти більше. Разом з тим керамічні вироби можна купити на Привокзальному ринку, 
відсутні крамнички у центрі міста, майже немає сучасної керамічної сувенірної продукції. 

Кераміка займає значну частину на ринку праці, з нею асоціюється місто, однак лише 
одиниці сприймають виробництво керамічних виробів крізь призму креативних інду-
стрій. Існує й інший виклик: на підприємців, зайнятих у цій сфері, можуть чинити тиск 
великі підприємства, примушуючи виконувати їхні замовлення. Звідси – одноманітний 
перелік товарів, обмежена креативність, неможливість розбудовувати нові ринки.

Рекомендації щодо комунікації кераміки як креативної індустрії: 

Щоб розвивати потенціал КІ у сфері кераміки, необхідні такі передумови: 

бачити в кераміці не лише утилітарну цінність – посуд, а й культурний продукт, відпо-
відно про це комунікувати;

комунікувати з місцевими мешканцями та назовні історію гончарства, культурну 
цінність, інтегрувати кераміку в історію міста;

ділитися досвідом з іншими містами щодо кераміки, гончарства, створювати у місті 
майданчик для спілкування підприємців, дослідників, експертів цієї сфери.

¹0   За матеріалами експертних інтерв'ю 

самоорганізація підприємців у сфері кераміки;

навчання підприємців сфері креативних індустрій;

створення крос-проєктів, що може принести нову якість продукції;

залучення підприємців до процесу розробки бренду міста;

створення нових ринків, просування керамічної продукції назовні (національний 
простір, закордон).
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Вся земля, на которой находится курорт, – в аренде. Они не платят аренду уже 
26 лет и не отказываются от той, которой не пользуются, держат, не отдают городу, 
а город не может туда вкладывать средства, пока это не коммунальная собствен-
ность. Аренду не платят, а заработанное уходит «Укрпрофздравнице».¹¹

У нас є курорт, якого не існує, залишки якісь.¹²

Славкурорт. Грязі лікувальні, славиться на весь світ наш курорт.¹²

У нас багато солоних озер, які використовуються як для лікування, так і для рекреацій.¹²

Курорт та рекреація

Місто розташоване серед чудової природи, має позитивну історію рекреації завдяки 
існуванню бальнеогрязевого курорту. Однак на момент дослідження вся рекреація 
«застрягла» через «складні відносини» зі «Слов’янським курортом», що підпорядкова-
ний ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Мешканці цю історію бачать так:

Рекреація бачиться як потенційна точка росту. З огляду на те, що відновити діяльність 
курорту фактично неможливо через питання власності, фінансів тощо, варто розглядати 
потенціал рекреації через сферу креативних індустрій. Для цього потрібно розвивати 
сферу гостинності через приватний сектор (можливість зупинитися, оренда житла, сфера 
харчування), культурні події, публічні простори та медичні оздоровчі послуги. 

Це потребує серйозного стратегічного підходу, синергії багатьох середовищ, спроможно-
сті мистецького середовища творити культурний продукт, який буде так само приваблю-
вати до Слов’янська, як і можливість оздоровитися та відпочити.  Сьогодні комунікація 
рекреації досить слабка. 

Рекомендації щодо комунікації:

¹¹   За матеріалами експертних інтерв'ю
¹²   За матеріалами фокус-груп

посилення ключових  повідомлень: чому варто приїжджати до Слов’янська? 
кого місто хоче бачити? що можна отримати у місті? наскільки розвинута інфра-
структура? 

підбір легких форматів для запрошення та поширення інформації про рекреаційні 
можливості міста (відео, репортажі, успішні історії про заклади);

присутність м. Слов’янськ на відповідних майданчиках національного рівня 
у сфері гостинності та рекреації. 
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У нас цілком достатньо і дат, які ми можемо підтягти сюди. От з приводу князя Ігоря, 
який тут недалеко воював. Якщо ми правильно побудуємо ситуацію, то зможемо реаль-
но приводити сюди капітали. Що робить, наприклад, Ізраїль? Вони навколо одного шма-
точка плитки створюють неймовірний ажіотаж. Це все реально. Бажання жителів міста 
створити такий історичний аспект призведе до того, що місто буде цікавим для відвіду-
вачів. Особливо що стосується історичної спадщини – вона у нас дуже велика. Через 
нас за останнє століття пройшли три війни, і ми можемо тільки цими війнами залучати 
сюди людей, які будуть сюди вкладати гроші. Тим більше, що зараз буде створюватися 
музей російсько-української війни, і вже іноземці починають квитки купувати, щоб відві-
дати цей заклад.¹³

¹³   За матеріалами фокус-груп

Історія, музика, література, простори та інші (не)визначеності 

Місто Слов’янськ, окрім кераміки та рекреації, славиться тим, що тут поет-романтик 
Михайло Петренко створив поезію «Дивлюсь я на небо». Мешканці згадують 
цей факт, однак він цілком відсутній в комунікації. А вірш цей добре передає настрій 
містян, їхні почуття до свого міста і яких креативних продуктів вони потребують. 
Це – романтизм. На фокус-групах та в індивідуальних інтерв’ю мешканці позитивно 
оцінюють потенціал свого міста, висловлюють бажання залишатися тут і надалі, 
відчувають з ним сильний емоційний зв'язок. 

Разом з тим місту бракує підтримки та продуктів у сфері архітектури, музики, театру. 
Історія та архітектура міста мають потенціал для розвитку туризму. Варто розвивати 
екскурсійний напрям для мешканців та гостей міста, розробляти квести тощо. 
Мешканці бажають знати більше та вважають, що місто може заробляти на таких 
історичних темах: 

похід князя Ігоря (історичні реконструкції);
мультикультурне минуле;
війни ХХ століття;
видатні особистості, які жили чи працювали у Слов’янську;
російсько-українська війна.

Передумови: 

створення стратегії розвитку рекреаційного кластера, в тому числі підтримка 
органами влади приватного підприємництва у цій сфері;

синергія культурних та громадських середовищ, сфери гостинності та оздоровлення;

спільні повідомлення, які підтримуються та комунікуються усіма учасниками 
процесу. 
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Іноді відвідую концерти. Раз на півроку напевно. Але це не в місті Слов'янську.

Я коли їду з міста, рази чотири на рік обов'язково буваю в театрі. На виставки ходжу, коли 
приїжджаю в якесь велике місто, у Франківську, у Львові.

Сильний потенціал для розвитку має література: на це вказує досвід бібліотек 
та громадських просторів. Наразі це індустрія подій – зустрічей з авторами та літера-
торами. Однак наявність попиту на ці події означає, що місто має потенціал як місце 
для літературних резиденцій (в поєднанні з рекреаційними можливостями міста 
та історією), літературних майстерень (написання, ілюстрація, видавництво, пере-
клад), для популяризації читацьких клубів.

Архітектура та урбаністика

Завдяки міжнародним проєктам місто вже має успішні кейси у сфері громадських 
просторів та урбаністики – парк «Шовковичний» та парк «Мрія». Про архітектуру 
міста також треба говорити, передовсім про її збереження та про її цінність, адже 
в архітектурі закладений потенціал нової точки притягання як для мешканців 
Слов'янська, так і для гостей міста. Такі практики сучасного мистецтва, як мурали 
і графіті, мають у Слов'янську потенціал для розвитку і можуть стати способом кому-
нікації ідентичності міста, його творчого потенціалу. У місті є декілька вілл, які потре-
бують впорядкування. Мешканці бачать можливості їх використання у сфері креа-
тивних індустрій, зокрема для облаштування виставок. 

Слов’янчанам не вистачає власних театрів, концертів та виставок. Тут є можливість 
формувати новий запит та потребу на культурний продукт. За матеріалами 
фокус-груп, жителі Слов’янська відвідують концерти і виставки поза межами міста, 
оскільки в самому місті цих заходів дуже мало.

Зважаючи, що лідером у сфері виставок є краєзнавчий музей, самі містяни пропону-
ють декілька можливих вдосконалень у цій сфері: 

Осучаснення роботи музею: інтерактивні виставки, мультимедійні екрани. 
«Якщо це для дітей – щоб було більш сучасно, мультимедійно, з екранами, щоб 
самим можна було прочитати, аудіо, відео».

Місто потребує розширення функцій музею: переходу від традиційної демонстра-
ції експонатів до створення майданчика для спілкування мешканців міста. 
«Я хотів би, щоб музей виходив за рамки самої музейної роботи. Повинні бути плат-
форми для збору людей за інтересами в самому музеї, і це привело б музей на 
вищий рівень».

Розширення тематики експозицій і виставок, наприклад: виставка рідкісної 
книги, воскових фігур. 
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Добре, мабуть, що є такі хаби. Але ми маємо проблему: там одні і ті ж люди. Якби ж це були 
точки збору, куди б доєднувалися нові люди. А так, з’явився другий хаб – люди з першого 
розділилися між двома, з’явився третій – люди між двома розділились на три хаби і так 
далі. А у підсумку більше [активних, задіяних] людей не стало. Щось пішло не так.¹4

¹4   За матеріалами експертних інтерв'ю 

Простори, хаби, коворкінги

Важливе місце в житті міста займають простори/коворкінги/хаби – платформа 
ініціатив «Теплиця», відкритий мультифункціональний простір «Монополія Крона», 
коворкінг «TOP PLACE» при ньому та громадський простір «Друкарня». «Теплиця» 
й «Друкарня» засновані за фінансової підтримки закордонних організацій, «TOP 
PLACE» профінансували USAID та місцевий бізнесмен Віктор Левіт. Усі локації 
пропонують можливості з неформальної освіти (тренінги, лекції, майстер-класи), 
творчості, саморозвитку. «Теплиця» з’явилася першою серед хабів у місті, почала 
гуртувати довкола себе активних людей, продукувати ідеї та допомагати реалізову-
вати соціальні проєкти, організовувати кінопокази та запрошувати театральні 
колективи з-поза Слов’янська. «Друкарня» – наймолодша серед просторів; зосере-
джена на екологічних ініціативах, почасти локальній історії, мистецтві й культурі. 
«TOP PLACE» – коворкінг, місце для проведення конференцій, тренінгів, включений 
у структуру комплексу «Монополія Крона» (до якої також входить open-air площадка 
для проведення концертів, фестивалів, де виступали Ляпіс та «Бумбокс»). 

Ці простори пропонують сьогодні найбільше можливостей для дозвілля та самороз-
витку. Проте є важливе зауваження від респондента:

Як бачимо, місто має багато просторів, однак культурний продукт, який вони проду-
кують, досить типовий. Натомість містяни мають значно ширший запит, та й місто 
має чудовий потенціал у сфері історії, архітектури, мистецтва та урбаністики. 

Аби краще комунікувати креативний потенціал та креативні індустрії, варто: 

більше апелювати до локальних ідентичностей містян, їхнього теплого ставлен-
ня до рідного міста;

комунікувати креативні індустрії як вияв сучасного міста (з можливими техноло-
гічними досягненнями);

використовувати та будувати спільноти навколо закладів та заходів, засновува-
тися на лише на інформуванні, але й на взаємодії учасників, створювати та про-
живати історії відвідувачів та відвідувачок подій. 
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Один з головних викликів полягає в тому, що поняття «креативні індустрії» поки що 
не має місця у публічному дискурсі, органи місцевого самоврядування не мають чітко-
го розуміння ані самого терміну, ані потенціалу креативних індустрій для життя міста. 

На можливість для розвитку креативних індустрій сильно впливає місцевий контекст – 
культурний, економічний, політичний. А це призводить до фрагментованості та конкурен-
ції середовищ. Це має наслідком і те, що у місті немає консенсусу щодо можливого 
розвитку креативних індустрій та міста загалом; відповідно, у місті відсутні тяглість та 
послідовність стратегічного розвитку.

Попри те, що місто має декілька просторів, це не призводить до зростання аудиторій/ 
клієнтів. Усім підприємцям цієї сфери варто працювати над формуванням та популя-
ризацією продуктів креативних індустрій. Слов’янськ потребує більшої уваги 
до власної архітектурної спадщини, зараз багато що з архітектурної спадщини недо-
оцінене та не зберігається належно. 

Передумови: 

опрацювати ідентичність міста, запити громадян, особливу увагу звернути 
на людей віком 30+, вони можуть бути як споживачами, так і творцями нової історії;

взаємодія між культурними середовищами та просторами, розвиток культури соці-
альної відповідальності бізнесу щодо підтримки аматорських та професійних колек-
тивів у сфері літератури, театру, музики, що може стати стартовим капіталом для 
розвитку креативних індустрій;

цілісне бачення розвитку просторів та сенсів у сфері економіки та культури.

КАРТА ПРОБЛЕМ СЛОВ’ЯНСЬКА,
ЯКІ ГАЛЬМУВАТИМУТЬ РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Відсутність 
розуміння КІ 
серед менеджерів 
органів місцевого 
самоврядування

Обмежена 
кількість аудиторій/ 
клієнтів у сфері КІ

Відсутність тяглості 
та послідовності 
щодо розвитку міста

Занепад 
архітектурних 
спадщин

Подрібненість 
сектору КІ, висока 
конкуренція

Вплив політичного 
контексту та 
конфліктність 
в середовищах
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Найважливіший ресурс для розвитку кожного міста – його мешканці, а мешканці 
Слов’янська мають дуже тепле ставлення до свого міста. Цей зв'язок варто підтри-
мувати продуктами креативних індустрій. Окрім того, містяни висловлюють запит на 
культурний продукт. 

Збагатити культурний продукт і дати поштовх розвитку міста може мультикультур-
ність міста. Місто Слов’янськ має чудові можливості для виникнення проєктів на 
перетині сфер, наприклад, культури, кераміки, рекреацій. У таких проєктах з’являєть-
ся додана вартість і додаткова привабливість і для мешканців, і для гостей міста.

У місті присутня досить велика спільнота керамічного кластера. Це може стати 
вихідною точкою для розвитку середовищ та просування можливостей креативних 
індустрій. 

Важливою перевагою міста, що відкриває нові можливості, є наявність у ньому 
декількох ефективних громадських просторів – парків, коворкінгів. Розвинута інфра-
структура дає можливість зосередитися над змістами, підготовкою попиту, роботою 
над цікавим культурним продуктом. 

КАРТА МОЖЛИВОСТЕЙ СЛОВ’ЯНСЬКА,
ЯКІ СПРИЯТИМУТЬ РОЗВИТКУ МІСТА І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Наявність 
керамічного 

кластера Мультикультурність 
міста

Крос-проєкти
 у сфері кераміки, 

рекреацій,
 мистецтва

Розвинута 
інфраструктура 

громадських просторів 
та комунальних закладів

Позитивне ставлення 
містян, запит на 
культурні продукти
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NOTA BENE. 

Слов’янськ має значний креативний потенціал, добре розвинуту громадську інфра-
структуру, однак є фрагментованим. Владі та громадським середовищам 
не вистачає цілісного розуміння розвитку цього потенціалу та розвитку креативних 
індустрій. Разом з тим, містяни мають позитивне ставлення до підприємництва, 
усвідомлюють потребу змін та неможливість відновлення індустріальності міста. 
Щоб розвивалася сфера креативних індустрій, відчутно не вистачає майданчика 
для обговорення креативних індустрій та побудови діалогу між підприємцями, 
владою, митцями  та громадськими середовищами, осмислення історії та сучас-
ності міста, партисипативних практик та діалогу між середовищами та містянами. 

Комунікаційні виклики:

розширення аудиторії (середовища активних) та створення попиту на культурний 
продукт;

стратегічна та цілісна інформаційна кампанія для органів влади, підприємців 
та культурних/громадських середовищ про креативні індустрії, їх вплив 
на розвиток міста, зокрема, просування прикладів успішних креативних бізнесів;

постійна робота майданчика для комунікації та налагодження горизонтальних зв’яз-
ків між різними середовищами.
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Висновки до кластера індустріальних міст 
з рекреаційним потенціалом: 
Бердянськ – Маріуполь – Нова Каховка – Слов'янськ



Висновки до кластера індустріальних міст 
з рекреаційним потенціалом: 
Бердянськ – Маріуполь – Нова Каховка – Слов'янськ



У сфері креативних індустрій ці міста мають багато спільного. Передовсім у них 
добре розвинена муніципальна інфраструктура. Тут є краєзнавчі музеї, картинні гале-
реї, будинки культури, бібліотеки. Важливим викликом для Маріуполя, Слов'янська 
і Бердянська більшою мірою, для Нової Каховки меншою, стала поява внутрішньо 
переміщених осіб. Саме вони та волонтери змусили переосмислити суть публічних 
просторів, передовсім бібліотек.

Наступна спільна риса – індустріальний спадок. Кожне з міст успадкувало з радян-
ського минулого певний спосіб організації економіки та місцевого життя: є підприєм-
ства, на яких працюють мешканці, культурне життя теж обертається навколо цих 
підприємств. Зі здобуттям незалежності України підприємства змінили власників, 
однак спосіб організації життя міста особливо не змінювався. Культура залишалася 
«нагородою» за роботу на підприємстві та життя у місті, а отже, в мешканців не було 
й думки, що за культурні продукти та послуги треба платити.

Креативні індустрії – сфера, що потребує підприємницького хисту. Важливо, що меш-
канці цих міст позитивно ставляться до малих підприємців, цінують тих, хто розви-
ває власну справу, однак охочих братися за відкриття власної справи не надто 
багато. Громади потребують розширення горизонтів у сфері креативного та підпри-
ємницького мислення. 

Ще одна особливість: небагато містян та представників органів влади обізнані про 
креативні індустрії. Винятком є Маріуполь: тут органи місцевого самоврядування 
активно працюють над концепцією креативних індустрій. Спільною рисою для всіх 
міст є низький рівень співпраці між середовищами та міською владою, а також 
всередині культурно-креативних середовищ. Фрагментацію цього середовища поси-
лює брак ресурсів та необхідність конкурувати за прихильність влади, яка, у свою 
чергу, перебуває під впливом власників великих підприємств. Трохи по-іншому 
виглядає ситуація у Бердянську – тут середовища обмінюються ідеями та інструмен-
тами у сфері креативних індустрій. 
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Рекреація vs індустрія 
Міста прагнуть знайти альтернативу 
індустріальному спадку, бо добре 
розуміють, що економіка вже ніколи 
не буде такою, як колись. Альтернати-
ва цьому в більшості міст бачиться 
у сфері рекреації, бо вони мають для 
цього потенціал.

Публічні простори

Міста прагнуть створити нові практики 
дозвілля, простір для неформальної 
освіти тощо. Для цього переосмислю-
ються функції міської інфраструктури 
(будинків культури, бібліотек), створю-
ються нові публічні простори (ковор-
кінги, хаби, антикафе тощо). Крім 
влади, такі нові простори ініціюють 
громадські організації та середовища.

Краєзнавство та туризм 

Міста прагнуть привабити туристів, 
і це розбудило інтерес до історії та 
ідентичності міста, до культури, муль-
тиетнічного потенціалу громад.  

Тренди у розвитку 
креативних індустрій 
у містах кластера

Публічні простори та креативні середо-
вища мають обмежену аудиторію, 
а тому потребують чіткішого позиціону-
вання власного продукту, розвитку та 
збільшення аудиторії. 
    

Діалог з місцевою владою, як правило, 
ведеться з позицій недовіри, має корот-
котривалі часові горизонти, переважно 
стосується проведення міських заходів. 

Середовища креативних індустрій 
досить фрагментовані. Комунікація спо-
радична, а не стратегічна. Хоча міста 
мають потенціал для формування креа-
тивного кластера, вироблення спільних 
позицій, спільної адвокаційної кампанії.

Комунікація між суб'єктами креативної 
індустрії та їхньою аудиторією переваж-
но відбувається, як на дорозі з односто-
роннім рухом: суб'єкти інформують 
свою цільову аудиторію, а от зворотно-
го зв'язку, діалогу, а відтак і можливо-
стей для спільного формування порядку 
денного – недостатньо. 
  

Комунікативне 
резюме
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Кам’янець-Подільський – Мукачево – Олександрія – 
Острог: кластер «Лідери і початківці»



Кам’янець-Подільський – Мукачево – Олександрія – 
Острог: кластер «Лідери і початківці»



Кам’янець-Подільський: 
місто, де все є, але 
чогось немає
Населення – понад 98 000 осіб



Кам’янець-Подільський – місто обласного підпорядкування, центр Кам’янець- 
Подільської ОТГ, один із головних центрів історичного регіону Поділля.

Кам’янець-Подільський розташований на Подільській височині. Через місто протікає 
річка Смотрич, утворюючи петлю русла і каньйон на відстані 20 км від її впадіння           
у Дністер. Це південна частина Хмельницької області, з горбистою місцевістю, 
численними ярами та нерівностями.

«Півострів територією 121 га, створений петлею, є старовинним історико-культурним 
комплексом – Старим містом. На його території розташовані унікальні архітектурні об’єкти, 
які відображають культуру народів, що проживали у Кам'янці-Подільському», – зазначено 
у Паспорті міста, опублікованому на офіційному сайті Кам’янець-Подільської міської ради.

Кам’янець-Подільський – один із найвідоміших туристичних брендів в Україні і одне   
з найбільш відвідуваних іноземцями українських міст. Кам’янець-Подільська форте-
ця очолює рейтинги пам’яток країни і регіону й однозначно сприймається як символ 
цілого Поділля.

Почавши одним із перших розвивати креативні індустрії ще тоді, коли вони в Україні 
так не називались і не були офіційним визначенням виду економічної діяльності, 
Кам’янець-Подільський досяг певного рівня успіху, але зараз опинився у кризовій 
фазі, що природно на лінії росту.
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1. Відсутність тяглості у пріоритетах розвитку міста

Поганою традицією для українських міст є повна залежність міської політики 
від світогляду і позиції міського голови. Нерідко напрацьовані стратегії розвитку 
і обґрунтовані пріоритети попередників ідуть під ніж або просто ігноруються наступ-
ним очільником міста. Попри те, що мобільність і адаптивність міської політики 
до змінних умов – явище позитивне, часто за цим криється ревниве небажання 
бачити і розвивати здобутки попередників. Або й інші, ніж у колишнього мера, власні 
інтереси. Страждають від цього конкретні сектори економіки, сфери розвитку міста, 
середовища й ініціативи.

Типовою ілюстрацією такого сценарію є ситуація в Кам’янці-Подільському. 
Більшість респондентів починала розмову з порівняння попередньої і теперішньої 
політики міста щодо розвитку креативних індустрій і туризму.

Позиція, висловлена представниками міської влади, впевнена й однозначна: креа-
тивні індустрії і туризм є одним із пріоритетів у політиці міста. Слова підтверджують 
фактами, які важко заперечити. Пряма мова:

КАРТА ПРОБЛЕМ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО,
ЯКІ ГАЛЬМУВАТИМУТЬ РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Тінізація
сектору Відсутність 

тяглості у 
пріоритетах 
розвитку міста

Брак медіації 
у вирішенні 
конфліктних 
питань

Сегментованість, 
роз’єднаність 
середовища

У нас активна галузь туризму: послуги активного відпочинку, екскурсоводи, рестора-
тори, готельєри. В місті існує координаційна рада, куди входять не тільки керівники, 
але й підприємці. Кам’янець-Подільський позиціонує себе як місто фестивалів. Саме 
туристичний бізнес став для цього опорою.

Якщо б туристів не було, ця сфера не розвивалася б. Почали розвиватися хостели. 
Пару відкрилося тепер, але досі дозволу на роботу хостелів нема (карантин), і невідо-
мо, як вони з того вийдуть.
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Натомість співрозмовники з бізнес-середовища креативних індустрій і середовища 
менеджерів культури озвучили іншу точку зору на процеси у місті. Всі респонденти, 
крім представників влади й муніципальних структур, твердо переконані, що за каден-
ції нинішнього мера місто сильно пригальмувало в розвитку туризму, зокрема 
й у фестивальному секторі. Найбільш динамічний та успішний період у цьому напря-
мі, на їхню думку, тривав із середини 2000-х до початку 2010-х. Пряма мова:

Крім критики тенденції до згортання фестивального руху в Кам’янці-Подільському, 
наведена пряма мова кидає світло ще на дві вкрай важливі проблеми. 

Одна з них – неготовність людей платити за культурний продукт, задавнена звичка 
до безкоштовності культури.

Друга проблема – це зосередженість фестивалів і культурних подій лише в історич-
ній частині міста, що створює певну сегрегацію між мешканцями і туристами, 
між містом, де живуть люди, і містом, куди приїздять туристи. Водночас у Кам’янці-
Подільському були дуже успішні приклади винесення  фестивалю з історичної части-
ни міста. Пряма мова:  

З метою підтримки кам’янецьких стартапів у місті створено стартап-клуб «It Castle». 
Стартап-клуб – це спільнота, яка об’єднує людей, які хочуть поширити свій бізнес 
не заради комерції, а заради розвитку ідеї та талантів.

У Кам’янці-Подільському практично вмерли фестивалі. Я маю з чим порівняти. 
На початку 2000-х проводилися фестивалі масштабу «Terra Heroica». Це був масштаб-
ний, доступний для всіх фестиваль. Ціле місто було охоплене. Містом ходили рекон-
структори, було багато локацій. Зараз жоден фестиваль неможливо з тим порівняти. Ні 
за масштабами, ні за змістовним насиченням. Така моя точка зору як журналістки, яка 
висвітлює це багато років. Тепер це комерційні фестивалі: «Республіка», «Форпост». 
Вони розраховані на відвідувача, який купує квиток. Суто в стінах фортеці. Але в місті 
фестивалю не відбувається. Це як закритий концерт. Був ще «Технопарк кам’яного 
періоду». Був масштабний оперний фестиваль, але без підтримки ентузіазм рано 
чи пізно закінчується.

Усі вісім років «Республіка» ставила в центрі Старого міста велику безкоштовну сцену 
для розвитку локальної спільноти, плюс ми намалювали за гроші фестивалю в 
новому, а не Старому місті, 50 муралів, що змусило піти туриста в нове місто до 
локальної спільноти, ми створили вперше туристичний маршрут новим містом.
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Слід зазначити і певну схильність мешканців Кам’янця-Подільського до патерналіст-
ських настроїв: вони очікують від влади підтримки кожної своєї/чиєїсь діяльності, 
а самі не готові підтримати якесь явище чи подію, придбавши квиток. Пряма мова:  

Називаючи приклади успішних креативних бізнес-ініціатив, респонденти ніби доріка-
ють владі, що це зробили бізнесмени, а не місто. Пряма мова:  

Про зміну пріоритетів міської влади один із респондентів говорив детальніше:

Опитувані пояснили таке швидке внутрішнє гальмування фестивального бізнесу 
тим, що туристична галузь за час попереднього сприяння все ж не встигла сформу-
вати достатню фінансову, інфраструктурну, організаційну подушку, щоб діяти авто-
номно, без підтримки міської влади. Пряма мова:

Істотною перепоною для подальшого розвитку представники індустрії вважають 
і теперішню кадрову політику міської влади щодо управлінців у сфері туризму. Пряма мова:

При університеті хор раз у рік робив концерт на католицьке Різдво. Акапельно протя-
гом двох годин. Дуже класно. Якби їм фінансування, якби їх зробити муніципальни-
ми… Якби хтось прийшов з міської влади і сказав: молодці!.. Ні, не прийшов. І оскільки 
це все на ентузіазмі, останні два роки такого концерту вже нема.

Цього року дівчата зробили проєкт різдвяного сувенірного містечка – це організува-
ла не влада, а готельєри. В нас є переселенці, які виграли ґрант (фактично, швейні 
машинки), і зараз майстриня шиє костюми, які використовують всі, хто проводить 
костюмовані заходи, екскурсії. Вона вивчає історію міста, періодику. Поки вона 
не приїхала, цим ніхто не займався.

Змінився міський голова, який поставив у пріоритет ремонтовані дороги, тротуари, 
вдарився в комуналку. Він сказав, що фестивалі – це шумно, клопітно, дорого. 
Ще кілька років по тому люди дзвонили в готелі, екскурсоводам. Запитували, коли 
в нас той чи той фестиваль. І ще хотіли їхати, але потихеньку воно зачахло.

Щоб туризм почав повноцінно заробляти, треба було більше часу. Цей локомотив 
ще не настільки розігнався, щоб він міг їхати самостійно.

Говориться, начебто, що ми за туризм. Але з того ж таки міськвиконкому витісняють-
ся люди, які є моторами, в яких є ідеї, які щось роблять. Їх легенько виштовхують. А 
підтягуються люди, які… – негарне слово, але… тупі. Вони не мають думки, не стежать 
за трендами. Роблять по-совдеповськи. І не можна сказати, що вони проти. Але це не 
ті люди, які здатні.
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2. Сегментованість, роз’єднаність середовища

Вирішити проблему тяглості у пріоритетах розвитку міста почасти заважає сегменто-
ваність середовища культурних індустрій, його роз'єднаність.

Відсутність або мінімальна кількість інституціалізованої спілки/об’єднання/мере-
жі/асоціації тих, хто працює у секторі креативних індустрій, істотно послаблює 
їхні позиції, не дає можливості адекватно представляти інтереси своєї галузі 
на різних рівнях.  Пряма мова:

Така роз’єднаність, відсутність корпоративної, цехової солідарності, окрім усього 
іншого, значно збільшує ймовірність маніпулювання учасниками, уможливлює рей-
тингування у доступі до ресурсів, породжує нездорову конкуренцію замість співпраці 
та взаємодоповнення. Пряма мова: 

Протидіяти повторенню ситуацій зі зміною пріоритетів міста не на користь креативним 
індустріям можна, по-перше, створенням розгалуженої мережі/асоціації учасників секто-
ру, по-друге – лобіюванням інтересів індустрії через її включення до Стратегії розвитку 
міста через безпосередню участь представників індустрії у місцевому самоврядуванні.

Колаборації, синергії між бізнесом, владою, науковими інституціями, на превеликий 
жаль, немає. Кожен живе сам по собі, виживає сам. А цю синергію треба створювати 
і підтримувати. Діалог має бути постійний, а не раз на рік чи два.

Оскільки я займаюся друком на текстилі, то спробувала зайти й на ринок сувенірної 
продукції (в центрі – два величезні сувенірні ринки з ятками і кілька сувенірних мага-
зинчиків). Можу робити екологічні торбинки, футболки. Але виявилося, що продавці, 
які там гендлюють, ставлять майстрам настільки невигідні умови (100% накрутки), 
що мені набагато вигідніше просто виконувати конкретні замовлення людям (спортс-
менам друкую і іншим), аніж намагатися зайти на сувенірний ринок.

Я спілкувалася з дівчатами-майстринями, вони теж кажуть, що це хіба ставати 
і самим продавати. В цих продавців є багато ширпотребу з Китаю, з Карпат, трохи 
зі Львова. Кам’янецького продукту – гарного, ексклюзивного – на сувенірному ринку 
не купити. Все – ширпотреб, який продавці можуть дешево купити, дорого продати.
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3. Брак медіації у вирішенні конфліктних питань

Конфлікт інтересів є органічною частиною будь-якої діяльності. Креативні індустрії, які 
працюють з творчими людьми, часто втручаються у міські простори, задіюють їх, ство-
рюють продукти, видимі для великої аудиторії, оперують юридичним поняттям «автор-
ське право», рано чи пізно стикаються з конфліктними ситаціями різного ґатунку.

Наведемо приклад із Кам’янця-Подільського, типовий і характерний для багатьох  
(а радше для всіх) міст України. Йдеться про конфлікт довкола інвестиційного проєк-
ту «Будівництво оглядової канатної дороги в каньйоні річки Смотрич по периметру 
Старого міста Кам’янця-Подільського». Загальна довжина маршруту 5157 м, трива-
лість поїздки 30–45 хв. Орієнтовна вартість будівництва до 10 млн доларів. 
У 2017 році проєкт здобув перемогу в «битві стартапів» від інвестиційної платформи 
«Startup.Network». Пряма мова:

Про необхідність такої споруди у Кам’янці-Подільському говорили представники 
бізнесу, ГО. Пряма мова:

У каньйоні треба було встановити межі. Ми замовили роботу, передбачили кошти з 
бюджету, щоби чітко зрозуміти, де є історична земля, яка не може бути використана 
під такі проєкти, а де – можна. Більше того, в комплексі передбачався туристичний 
розвиток самої території. Вичистити річку Смотрич, зробити її більш наповненою, 
поставити шлюзи, щоби була на території бази вся інфраструктура: кафе, тенісні корти 
і т. д. Але, на жаль, активісти сказали, що ми зіпсуємо природу. Вони подали в суд. Ми 
виграли суд, але ж майже три роки судилися, тому зупинилися на етапі, коли мали 
приїхати технічні працівники, вивчати геодезію і т. д. Воно на паузі, ми сподіваємося, 
що зможемо рухатися далі.

Кам’янець ніколи не зрівняється зі Львовом чи Києвом за пам’ятками архітектури. 
Тут по-іншому, інша архітектура та атмосфера. Плюс тут каньйон річки, але він не 
працює. Природний потенціал Кам’янця не використаний. Я зустрічала намагання 
використати його, створити тут інфраструктуру, але місцеві активісти не розібралися 
і підняли галас, що йде руйнація природи.

Це вже третя спроба облагородити каньйон. Перший, дещо схожий інвестиційний 
проєкт намагалися впровадити ще 2007 року. Та кожного разу активісти підіймали 
галас і проєкти зупинялися, інвестори йшли.
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4. Тінізація сектору

Як зазначено в Аналітичній доповіді «Економічна привабливість української культури», 
сфера культури та креативних індустрій характеризується доволі високим рівнем 
тіньової діяльності. При цьому підкреслюється, що тіньова частина кожної галузі має 
різні масштаби та особливості.

Відхід у тінь зумовлений об’єктивними та суб’єктивними факторами і не корелюється 
з масштабами бізнесу. У схемі можуть бути задіяні як невеличкі підприємства, 
майстерні, так і великі за масштабами і оборотами. 

Респондент так охарактеризував ситуацію з тіньовою часткою сектору у Кам’янці-
Подільському:

Така цифра практично нічого не говорить, окрім того, що виявляє наявність тіньової 
частини сектору. Для повноцінного аналізу потрібні порівняльні цифри: скільки було 
у попередній період, скілька закладів є загалом, яка динаміка виходу з тіні тощо. 

За даними Департаменту гуманітарної політики Кам’янець-Подільської міської ради, 
загалом у місті працює понад 500 ресторанів і кафе.

Подолання явища тіньової економіки загалом, і в креативних індустріях зокрема, 
рівною мірою залежить як від загальнодержавної економічної політики, так і від 
політики місцевого самоврядування. Цілковито викоренити тінізацію, як і корупцію, 
неможливо; натомість метою має стати максимальне зменшення частки тіньової 
економіки у секторі.

Головна перешкода для розвитку креативних індустрій – змінність, несталість 
пріоритету для політики міста від виборів до виборів.

Не є завданням цього дослідження вивчати позиції обох сторін, ставати на чийсь бік. 
Нам важливо показати, наскільки вагомою і потрібною була б роль медіаторів у подібних 
конфліктах, присутність третьої, незаангажованої сторони, яка допомогла б знайти опти-
мальне рішення, враховуючи інтереси всіх сторін.

Практика медіації в культурі дедалі поширюється, і представникам креативних індустрій 
варто до неї звертатися для вирішення конфліктів на ранніх стадіях, а не лише традицій-
но користуватись юридичною допомогою на стадії позовів і судів.

Офіційно ми маємо близько 80 закладів, які вже вийшли з тіні і справно платять 
податки у туристичний збір.
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1. Дієва система збору економічних статистичних показників у межах сектору

Дослідження показало, що однією з найбільших проблем у проведенні аналізу стану 
і розвитку креативних індустрій є повна відсутність або дуже невеликий обсяг 
статистичних даних.

Як зазначено в аналітичній доповіді «Економічна привабливість української культури», 
«попри загальновизнану важливість сфери культури та індустрій, сьогодні відсутні 
точні оцінки економічних масштабів сфери ККІ у різних вимірах, що утруднює оцінку 
внеску цього сектору в національну економіку. Тому сьогодні на національному 
та міжнародному рівнях активно ведуться пошуки методів та інструментів таких 
оцінок». 

Водночас, попри тимчасову відсутність специфічних інструментів для оцінювання 
впливу і розвитку креативних індустрій, існують традиційні системи економічного 
і статистичного аналізу, які можна і треба застосовувати щодо творчих видів еконо-
мічної діяльності. 

КАРТА МОЖЛИВОСТЕЙ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО,
ЯКІ СПРИЯТИМУТЬ РОЗВИТКУ МІСТА І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Розкручений 
туристичний і 

культурний бренд

Мистецькі 
навчальні заклади Якісний людський 

капітал, живе 
середовище

Дієва система 
збору економічних

 статистичних 
показників 

у межах сектору
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Порівняно з іншими містами, охопленими цим дослідженням, Кам’янець-
Подільський вигідно вирізняється тим, що респонденти оперують конкретними циф-
рами, – а це свідчить про наближений до системного збір інформації. Пряма мова:

Оперують цифрами і керівники музейних установ. Пряма мова: 

У Паспорті міста зазначено, що у Кам’янці-Подільському працює 1680 малих підпри-
ємств з середньообліковою чисельністю працюючих 4392 особи. 

Питома вага надходжень від підприємств малого бізнесу до бюджетів усіх рівнів 
становить 27,58%.

У Кам’янці-Подільському зареєстровано 6739 підприємців – фізичних осіб.

Немає виокремлених даних, яку частку в цих цифрах становлять креативні індустрії. 
Із запровадженням в Україні переліку видів економічної діяльності, що належать до 
креативних індустрій, такі цифри мали б з’явитися.

У місті здійснюють діяльність у галузі креативних індустрій близько 530 суб’єктів 
середнього та малого підприємництва. Близько 1700 робочих місць. Найбільш пред-
ставлені такі галузі, як інформація та телекомунікація, діяльність у сфері реклами, архі-
тектури, інжинірингу, геології та геодезії. Також чільне місце займають представники 
сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку.

Ресторани і харчування – це близько 1000 працюючих (офіційно). Готелі – 560 або 580. 
Сувенірне містечко, музейний сектор – близько 80 працівників, але з екскурсоводами 
та всіма дотичними – близько 120.

Музей-заповідник пропонує широкий спектр платних послуг. Основне – вхідний 
квиток на об’єкти. Фортеця – 60 грн повний квиток, 40 – дитячий та студентський. Інші 
об’єкти – менше. 300 гривень – екскурсія містом, 200 грн – екскурсія фортецею. 
Є попит і на вечірні екскурсії.

Невелика частина прибутку художнього відділу – це виставкова зала, де виставля-
ються художники. На це є прайс. Судячи з того, що черги – на пів року вперед, то за 
ціною/якістю воно нормально.

Мені дуже хотілося бачити музей як самодостатню установу і щоб до нашої думки 
прислухалися. Я бачу, що виходить. Ми змогли в три рази підняти надходження і фінансо-
во почуваємо себе добре, як ніколи. Ми робимо експозиції, купили трактори для музею.
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Наприклад, у Кам’янці-Подільському уже є дані про надходження до бюджету міста 
від креативних індустрій станом на 2020 рік. Пряма мова:

Міська рада Кам’янця-Подільського запровадила податкові пільги для підприємців 
на час основної фази карантину. І це дуже позитивне явище. Пряма мова: 

Наразі наявних фінансових та інших статистичних показників бракує для глибокого 
аналізу роботи сектору креативних індустрій. Хорошим поштовхом для наповнення 
бази даних було б створення в управлінській структурі міста окремого відділу, який 
займався б розвитком галузі і збирав максимально широкі статистичні дані 
про вплив креативних індустрій на економічний і соціальний розвиток міста.

2. Розкручений туристичний і культурний бренд

Як уже зазначалось, небагато міст України можуть настільки обґрунтовано говорити 
про загальноукраїнську і міжнародну славу міста, як Кам’янець-Подільський.

У Кам’янці-Подільському розташовані 169 пам’яток архітектури, 31 пам’ятка історії, 
72 пам’ятки природи і вісім пам’яток археології.

До календаря фестивалів Кам’янця-Подільського на 2018 рік увійшло близько 
30 подій, у 2019-му – 50 подій. На 2020 рік було заплановано 40 фестивальних подій 
(що підтверджує зміну пріоритетів політики міста). Форс-мажорний 2020 рік скоригу-
вав подієвий календар міста, але івентова пам'ять і потенціал чекають можливості 
реалізовуватися знову. 

У 2018 році Кам’янець-Подільський відвідало майже мільйон туристів, що вдвічі 
більше, ніж у 2015 році. 

У 2019 році Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник уклав 
угоду з компанією «Київстар» на послуги Big Data з травня по жовтень 2019 року. 
Це дало змогу здійснити детальний аналіз туристичних потоків у місті. Враховува-
лись такі критерії, як: кількість унікальних туристів; розподіл за статтю та віковими 
категоріями; область переважного місцезнаходження туристів; країна походження 
туристів; середня тривалість перебування (днів) у місті.

У поточному році ситуацію з наповненням дохідної частини бюджету міста ускладни-
ло запровадження карантину на території України. Орієнтовна частка надходжень 
складає близько 15%.

Цього року у зв’язку з коронавірусом першу групу ми зняли від усіх податків з березня 
по червень. Якщо КВЕДи суб’єктів господарювання не підпадали під механізм звіль-
нення, то в індивідуальному порядку люди розглядалися як підприємці, й вони теж 
мали можливість пільг. Загалом бюджет недоотримав 23 млн гривень.
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За отриманою статистикою, у квітні 2019 року Кам’янець-Подільський відвідало 
90 736 туристів, за той же місяць у 2018 році – 91 792 туристи. Зменшення кількості 
туристів корелюється з описаною вище проблемою зміни пріоритетів у політиці 
міста і зменшенням уваги до туристичної галузі. 

Найбільше туристів приїжджає до Кам’янця-Подільського з Хмельницької, Київської, 
Тернопільської та Чернівецької областей, що свідчить про перевагу внутрішнього туризму.

Середній вік туристів, які найчастіше відвідують Кам'янець, – 20–39 років, переважа-
ють чоловіки. Отже, можна говорити про недостатню кількість пропозицій для сімей-
ного і дитячого туризму.

Абсолютна більшість туристів перебувала в Кам’янці упродовж 1–3 днів (72%), 
15% туристів перебували в місті 4–7 днів і 13% – вісім і більше днів. На жаль, «Київ-
стар» не надає даних про кількість осіб, які перебували в місті лише один день. 
Ця категорія включена в ширшу групу – 1–3 дні. А це не дає змоги чітко встановити 
кількість власне туристів і кількість екскурсантів у місті.

Серед іноземних туристів переважають жителі Польщі, Естонії, Туреччини, Італії, 
Росії. Більшість іноземців (91–95%) перебувають у місті упродовж 1–3 днів.

Таку технологію обрахунку кількості туристів застосовували в 2019 році, окрім 
Кам’янця-Подільського, лише Львів і Тернопіль. Вона була б дуже корисна для всіх 
міст, охоплених дослідженням, оскільки дає чітке розуміння про ринки для креатив-
них індустрій.

Варто зазначити, що в Мукачево облік кількості туристів у місті ведуть за кількістю 
відвідувачів замку Паланок, що значно звужує статистичні дані.

Кам’янець-Подільський активно використовує промоційні кампанії і рекламу 
для просування свого креативного продукту. Пряма мова:

У нас є стаття популяризації. Сюди входять декілька довідників: довідник активного 
відпочинку, послуги дитячого туризму, путівник «Смачна карта» (у 2018 році заявили, 
що це рік гастрономічного туризму). Цю продукцію ми веземо на туристичні виставки.
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3. Мистецькі навчальні заклади

Згідно з Паспортом міста, у Кам’янці-Подільському працює п’ять мистецьких шкіл 
для дітей (дві школи мистецтв, одна художня, одна музична, одна хорова).

Є також вищі навчальні заклади з мистецьким спрямуванням: 

З формальної точки зору, в міста є великий підготовчий кадровий ресурс для розвит-
ку креативних індустрій. Однак, щоб зрозуміти, як це працює в реальності, потрібні 
цифри і дані. Скільки випускників працевлаштувалось за фахом? Скільки з них 
у Кам’янці-Подільському? Скільки у сфері креативних індустрій? Яка середня заробіт-
на плата у галузі? Скільки випускників зареєстрували власний бізнес? 

На час проведення дослідження таких даних у відкритому доступі не було. І навряд 
чи вони є у закритих джерелах. Потрібне фахове дослідження, яке дасть змогу оціни-
ти, чи використовується і як використовується потенціал ВНЗ для розвитку креатив-
них індустрій у Кам’янці-Подільському. Про співпрацю міста і мистецьких шкіл:

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка – кафедра 
образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів 
мистецтва, кафедра музичного мистецтва, журналістика

Коледж будівництва, архітектури та дизайну

Професійний художній ліцей

Коледж культури і мистецтв

Ми маємо в Кам’янці-Подільському коледж культури, де навчаються художники, плюс 
художня школа, якій недавно було 50 років. Є кафедра образотворчого прикладного 
мистецтва, де теж студенти малюють і вдосконалюють свій фах, є кафедра реставрації. 
Тому в нас у Кам’янці багато художників. За традицією, вже понад 10 років проходить 
виставка «Кам’янецька весна». Кожен художник Кам’янця, хто причетний (або тут наро-
дився, або приїхав і тут працює), приносить на цю виставку одну свою роботу. Неза-
лежно, чи ти заслужений, чи член спілки, чи аматор, чи студент, чи учень. Цієї весни, 
у зв'язку з особливими умовами, виставку перенесли й вона відкрилася 16 липня.

У нас є п’ять мистецьких шкіл. Музична школа ім. Фадея Ганіцького, дитяча художня 
школа, дитяча школа мистецтв (хореографія, театр, вокал), дитяча хорова школа 
й унікальна установа – такої в Україні більше нема! – Навчально-виховний комплекс – 
загальноосвітня школа №9, яка працює в одній структурі зі школою мистецтв.
Мистецькі школи охоплюють близько 2000 дітей. Це найвищий показник по Хмель-
ницькій області, близько 19% серед усіх дітей шкільного віку.
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4. Якісний людський капітал, живе середовище

За Паспортом міста, у Кам’янці-Подільському зареєстровано 276 громадських органі-
зацій. Навіть якщо припустити, що чинних і дієвих з них тільки 1/5, – це непоганий 
показник активності мешканців. 

У Кам’янці-Подільському є кілька центрів, довкола яких гуртуються активісти, фахів-
ці, бізнеси, медіа, творяться середовища.

Серед таких центрів – ініціативи, спрямовані на загальну громадянську активність, 
розбудову громадянського суспільства. Пряма мова:

Другим центром творення середовищ, ініціатив і реалізації креативних бізнес-проєктів 
є Кам’янець-Подільський музей-заповідник.

Керівник музею говорить про креативні індустрії в ключі екскурсійних послуг, май-
стер-класів з народних ремесел, виготовлення і продажу сувенірної продукції. 
Що цілком зрозуміло, бо це ті сектори, які безпосередньо стосуються його роботи. 
Пряма мова:

Як уже зазначалося, музей-заповідник – це успішна і фінансово самодостатня інсти-
туція, що активно співпрацює з креативними індустріями і є для них притягальним 
центром для реалізації. 

Ще одним активним середовищем, довкола якого гуртуються ремісники, екологи, 
урбаністи, є ГО «Агенція сталого розвитку "Астар"».

Зараз у Кам’янці дуже активізувалася всеукраїнська ініціатива «Активна громада» 
від Інституту «Республіка». Багато різних проєктів. Передусім – це розбудова громадян-
ського суспільства. Мета – до 2025 року залучити ще хоча б 1% громадян до реалізації 
тих проєктів, до впровадження реформ. У цьому плані проводяться навчання, вебіна-
ри. Теми найрізноманітніші. Найцікавіші, як на мене, – це як писати про проєкти, щоби 
притягувати кошти донорів. Місто на проєкт дає завжди 10% співфінансування.

Найперше: на території заповідника підприємці орендують приміщення під магазини, 
де продають сувеніри.

Цікавий, хоч і доволі традиційний проєкт «Жива фортеця». Від початку він планувався 
як підтримка для майстрів народних ремесел. Ми хотіли привабити до фортеці людей, 
які самі роблять сувеніри, і щоб вони мали можливість не лише продавати їх, а й проде-
монструвати сам процес виробництва. Ми з ними робили договори про співпрацю. 
Це гончарі, зокрема. І ще є «Кам’янецька зброярня», вони роблять сувеніри, дитячу 
зброю, виготовляють луки і стріли. Продають їх і далеко за межами України.
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Агенція активно співпрацює з творчими людьми, гуртує їх довкола своїх проєктів.
Пряма мова:

Наявність живого міського середовища активістів є живильним ґрунтом для 
креативних індустрій, її кадровим потенціалом, джерелом наративу і символічного 
капіталу міста. 

Хмельниччина – зелене серце України. Ми хочемо об’єднати під брендом креативних 
індустрій та циркулярної економіки і екологічну складову, і культурну, й економічно-про-
світницьку для дітей. Ми запаковуємо сюди співпрацю з кількома компаніями: 

1) компанією «Арті», яка відшиває спортивний одяг; обрізки від нього ми хочемо пере-
творювати у ляльки, сувенірку; 

2) «Рута» працює з картоном, поліграфією і папером. Ми будемо забирати й переробля-
ти залишки;

3) «Smart Agro Trend» працює з вівцями і біогумусом. Ми хочемо зробити в каньйоні 
річки Смотрич «сади Семіраміди», де б гарно росла зелень на основі якісного овечого 
біогумусу.

Хенд-мейд – не дуже окупна штука, тому нас підтримують люди, які приносять 
чи синтепон, чи тканину, чи фурнітуру. Олег Демчук побачив, що ми використовуємо те, 
що викидається, і включив нас у проєкт «Хмельниччина – зелене серце України». 
Ми можемо стати частиною циркулярної економіки. Наприклад, швейники нам переда-
ли тканину – дівчата з неї пошили іграшки, спортивні костюмчики.
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при розробці Стратегії розвитку міста передбачити розвиток креативних індустрій 
як одну із стратегічних цілей і забезпечити сталість її втілення;

запровадити систему збору статистичних даних для аналізу впливу фестивалів та 
інших подій, бізнесів, які можна віднести до креативних індустрій, на економіку міста;

у рамках повноважень місцевого самоврядування розширити чинну систему 
податкових та інших пільг для підприємців, що працюють за КВЕДами креативних 
індустрій;

налагодити постійні комунікаційні канали між усіма учасниками процесу, включно 
із ЗМІ, онлайн-формати, соціальні мережі тощо;

створити Центр розвитку креативних індустрій як місце зустрічей, генерації ідей, 
роботи команд;

мотивувати викладачів мистецьких шкіл шляхом підвищення їх кваліфікації 
підтримувати і розвивати в учнях креативність, інтерес до експериментів, іннова-
цій, нестандартного мислення і «неканонічної» творчості;

залучати до вирішення конфліктних ситуацій у сфері креативних індустрій професій-
них медіаторів для конструктивного виходу з проблемних ситуацій з врахуванням 
інтересів міста і всіх сторін.

Рекомендації  щодо розвитку міста 
за рахунок креативних індустрій
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Мукачево: місто на 
західному українському 
фронтирі
Населення – понад 86 000 осіб



Мукачево – місто в Закарпатській області, один із двох центрів Ужгородсько-
Мукачівської агломерації. 

Розташоване на заході України, поблизу кордонів з Угорщиною, Румунією, Словаччи-
ною і Польщею.

Місто є транспортним вузлом міжнародних залізничних і автомобільних магістралей, 
через нього проходять автомобільні траси Київ – Будапешт – Відень і Київ – Прага 
та залізничні магістралі Москва – Київ – Будапешт – Белград – Рим і Москва – Київ – 
Братислава – Прага – Відень.

Місто займає досить велику, щільно забудовану територію на стику відрогів вулканіч-
них Карпат і Закарпатської низовини, вздовж річки Латориця.

Помірний клімат, природні багатства межі передгір’я Карпат і Панонської долини, 
водні ресурси річки Латориця зробили місто надзвичайно привабливим для люд-
ських поселень.

Історія міста налічує понад 1100 років з часу першої писемної згадки. Мукачево, 
яке виникло на перехресті торговельних шляхів, завжди було багатоетнічним містом 
і слугувало домом для розквіту багатьох культур.

Розташування міста за перевалом і гірським хребтом створило умови для формуван-
ня певної окремішності й специфічного стилю життя Мукачево.

Однак загальноукраїнські економічні проблеми спокійно подолали гірські хребти 
і є болючими проблемами Закарпатського регіону. Водночас Закарпаття стикається 
із значною кількістю проблем та загроз, які не характерні для інших частин держави. 
На думку експертів, підприємницька активність, ініціативність та схильність населен-
ня до бізнесу тут вища, ніж в інших регіонах України. В області працює велика кіль-
кість підприємств. Але багато з них залишаються «в тіні», а отже, не беруть участі в 
наповненні бюджету. Високий рівень підприємницької активності сприяє розвиткові 
малого і середнього підприємництва в містах Закарпаття. У постіндустріальну епоху 
особливого значення набувають креативні індустрії як нові джерела наповнення 
міських бюджетів, створення робочих місць, росту рівня життя мешканців.

Креативні індустрії – відносно нова точка росту для міст України. Однак уже на старті 
цей вид діяльності великою мірою залежатиме від сформованої у місті економічної 
та політичної культури, рівня суспільних комунікацій, рівня життя мешканців та їхніх 
очікувань щодо свого майбутнього у місті.
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1. Бандитизм і рекетирство

Серед найбільших проблем у місті мукачівці називають бандитизм і рекетирство. 
Розквітнувши буйним цвітом у 1990-ті роки і злившись в один бізнес із контрабан-
дою, організована злочинність міцно закорінилася у місті й контролює практично 
весь підприємницький сектор. Не є і не буде винятком ФОП чи ПП з діяльністю 
у сфері креативних індустрій. Все залежатиме від рівня успішності. При першому 
ж натяку на прибуток доведеться або платити «подать», або позбуватися бізнесу, 
інколи з важкими наслідками. Пряма мова:

Рекетирство породжує страх і відлякує молодь від підприємницького і творчого мис-
лення. Або змушує ставати частиною злочинної системи і мати «дах». Пряма мова:

Недостатньо 
розвинута сфера 
дозвілля та 
задоволення 
потреб громадян

КАРТА ПРОБЛЕМ МУКАЧЕВО,
ЯКІ ГАЛЬМУВАТИМУТЬ РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Бандитизм 
і рекетирство

Низький рівень 
культури дозвілля, 
відпочинку

Кланово-олігархічне 
управління містом

Занедбана 
транспортна 
інфраструктура

Слабка комунікація 
між учасниками 
процесу

Відсутність 
професійних 
середовищ (мереж, 
асоціацій) у сфері 
культури та 
підприємництва

Фрагментарне 
уявлення про 
креативні індустрії

Трудова міграція, 
відтік інтелектуальної 
еліти

Якщо ти стаєш успішним, до тебе приходить одна з охоронних фірм (легальний спосіб 
діяльності бандитів) і каже платити. Як ні, то тобі спочатку палять двері, а потім 
в якийсь момент по тобі стріляють з гранатомета. Таке от стартап-середовище.

Два дні тому в Аквапарку стріляли... Знають у нас і гранату повісити людям на ворота: 
«Щоб ти знав, но-но-но». Це всіх нас турбує, це страшно.
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Загалом рекет придушує малий і середній бізнес, а саме він мав би стати базою для 
розвитку креативних індустрій.

Трапляються і перестрілки між великими злочинними формуваннями. Наприклад, 
стрілянина у Мукачево за участі «Правого сектора» у 2015 році. Ніхто так і не був 
покараний, а це свідчить про те, що злочинні групи мають надійні тили у верхніх еше-
лонах влади. Учасники опитування зазначали, що в місті спостерігається конверген-
ція влади та криміналітету, а в загальну схему включені й правоохоронні органи. 
Найбільш тривожну тенденцію в криміналізації міста озвучив один із респондентів:

Оце оптимістичне закінчення: «Але є і з гітарами» – дає надію і шанс на зміну моделі 
успіху в Мукачево з кримінальної на креативну.

2. Кланово-олігархічне управління містом

Тісно пов’язана з проблемою криміналітету проблема багаторічного кланово-олігар-
хічного управління містом.

Це явище глибоко закорінене у ментальності мешканців. Патерналізм, відчуття при-
сутності «доброго батька» дає їм почуття стабільності й захисту, а з іншого боку – 
знімає відповідальність та притуплює відчуття необхідності на щось впливати, 
у чомусь брати участь.

Вивчена безпорадність стала природною рисою. Люди схильні бачити і говорити про 
позитиви від «феодального» володіння містом. За результатами фокус-групи можна 
зробити висновок, що мешканці помічають постійний розвиток міста і пов’язують 
це з діяльністю місцевої влади, зокрема чинного міського голови, а також з діяльніс-
тю місцевого бізнесу. Пряма мова:

Це питання моделі самореалізації. Наркотики, банди, всі ці лисі хлопці з бананками – це 
в Мукачево значно більше, аніж кримінальний елемент. Це – бачення успіху. В Мукачево 
тобі значно легше знайти дівчину, якщо ти молодий, у банді і можеш комусь дати 
в морду, аніж коли ти візьмеш гітару і зробиш концерт. Лисі чуваки з бананками тут 
у рази помітніші, як чуваки з гітарами. Але є і з гітарами.

Місто Мукачево не стоїть на одному місці, воно якось продвигається. Мер старається, 
щоб місто не стояло на одному місці, він нам строїть, він відновлює, він якось стараєть-
ся, щоб Мукачево продвигалося вперед, щоб було місто номер один, щоб воно могло 
бути на рівні Івано-Франківська, Львова і других міст України.

Є великий позитивний вплив «князьків» Балог. Вони вливають у місто великі кошти, 
вони справді розвивають місцеву інфраструктуру.
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Водночас за рамками розмови лишається тіньове олігархічно-кланове керування 
містом. Респонденти не характеризують місто як прозоре і конкурентне для місцево-
го бізнес-середовища. Однак лише один респондент відкрито назвав проблему.

Укорінене і глибоко ешелоноване кланово-олігархічне управління істотно впливає 
на менеджмент комунальних установ культури. Бюджетна залежність і пряма підпо-
рядкованість владі позбавляє їх будь-якої внутрішньої мотивації для змін і розвитку: 
все добре так, як є, і за це платять. Такою ж залежністю просякнуті і приватні інститу-
ції культури, збудовані на кошти місцевих олігархів.

Пояснюючи зворотну сторону медалі одноосібного управління містом, респондент 
зазначає, що Балоги претендують на монопольну роль благодійників і не хочуть 
бачити альтернативних ініціатив, проєктів тощо. Пряма мова:

Ти або робиш стартап з Балогою чи за його згодою, або не робиш.

От, наприклад, у Франківську: Юра Филюк – i «Urban Space 100», і «Промприлад-ренова-
ція». Якби хтось із такими думками й амбіціями з’явився в Мукачево (а я впевнений, 
що могли би з’явитися, що десь є), ці люди нічого не змогли б зробити. Такого, 
як Филюк і його тусівка, у Мукачево задавлять, з одного боку, кримінальні чуваки, 
а Балоги – з іншого. Будуть намагатися підім’яти його під себе, щоб він ішов з прапо-
ром: я від імені Балоги.

Джерелом soft skills у Мукачево є не спільнота, а влада. В чому це проявляється? 
В Мукачево є найбільша приватна зала, де можна проводити концерти – Eventum Hall. 
Це Балога побудував. Ти там можеш запакувати 800 людей. Плюс Палац культури. 
Вони його супер напакували, там і звукозаписуюча студія, і зала велика двоповерхова. 
Але парадокс в тому, що в Палаці культури будуть займатися гуртки, там не буде чогось 
іншого. І воно не з’явиться без влади. Там не буде гуртків не при Палаці культури, 
не буде класичного середовища.

Палац культури може дати поштовх. Але коробка без менеджменту, без нормального 
бачення управління – це лише коробка. Зараз там так і є. Чи зможе та коробка 
і ті ансамблі стати середовищем? Наразі це люди на зарплаті в міськраді, в управлінні 
культури. Це бюджетники. Так, там є люди, які живуть професією, але це ще не середовище.
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3. Фрагментарне уявлення про креативні індустрії

Фрагментарне уявлення про креативні індустрії є типовою проблемою для всіх міст, 
охоплених цим дослідженням. Це природно, адже саме поняття «креативні індустрії» 
лише нещодавно запроваджене в офіційний обіг Міністерства культури та інформа-
ційної політики України. Переважна більшість респондентів не розуміє, про що йдеть-
ся.

Як зазначає інтерв’юер, «зазвичай перша відповідь респондентів на питання про 
ці індустрії: "Нема". І вже потім ми, з деякими зусиллями, разом починаємо щось 
вимальовувати».

Ані управлінці, ані активісти чи працівники культури не знайомі з переліком видів 
економічної діяльності, які віднесені до сектору креативних індустрій в Україні. 

Це тягне за собою проблему відсутності даних для економічного аналізу потенціалу 
креативних індустрій у місті й ОТГ. Пряма мова:

Було б несправедливо не зазначити, що серед опитуваних мешканців, які ніяк не пов’я-
зані з бюджетною сферою, були такі, які розповідали про позитивний досвід співпраці 
з міською владою і про підтримку їхніх проєктів. Це швидше виняток, який лише 
підсвітлює відсутність системи співпраці з культурними і креативними ініціативами.

Організовувала в місті навчання спільно з Львівською бізнес-школою. Я запропонувала 
нашому меру, й він погодився. Вони провели шість модулів, влада платила. Домовитися 
було нескладно. Я написала меру напряму. Чомусь зі мною він завжди спілкується, хоч 
ми й не друзі.

У відділі економіки Мукачівської міської ради немає терміна «креативні індустрії», ясна 
річ, його нема і в стратегії розвитку міста.

З’ясувати, які надходження до місцевого бюджету від креативних індустрій, зокрема 
від туризму, важко. Щодо перших це тому, що для відділу економіки креативних індустрій 
не існує. Відділ ними не займається, жодним чином не відстежує. Щоби отримати 
хоч більш-менш валідні цифри, експертам відділу довелося б окремо попрацювати, щоби 
класифікувати, які саме підприємства чи ФОПи можна вважати креативними індустріями.

Про комплексний вплив туристичної сфери на місто, а не лише дрібні надходження від 
туристичного збору, економічному відділу не йдеться. Достовірної інформації про те, 
скільки туристів щороку відвідують Мукачево, немає.
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Не повинно скластися хибне уявлення, що така непоінформованість стосується 
лише чиновників. Навіть найбільш просунуті й успішні підприємці, сфера діяльності 
яких точно належить до креативних індустрій, не вважають, що вони саме у цій сфері 
працюють. Пряма мова:

У Мукачівському університеті, де є напрям дизайну одягу, також мало послуговуються 
терміном «креативні індустрії», хоча це прямо і безпосередньо стосується предметів 
викладання і напряму освіти. Пряма мова: 

У місті є два сувенірні магазини («Жасмин», «Сувеніри»), де серед іншого можна при-
дбати вироби місцевих майстрів і майстринь. 

Про фрагментарність уявлень щодо креативних індустрій свідчить такий красномов-
ний факт. У Мукачево успішно працює підприємство, яке абсолютно підпадає під усі 
визначення креативної індустрії. Це приватне видавництво Мирослава Дочинця 
«Карпатська вежа». Книги авторства Мирослава Дочинця розходяться чималими 
накладами, продуктивність автора вражає. Він не надто активний у міському житті, 
однак його знають, видання є у кожній книгарні Закарпаття і поза межами регіону. 
Дивно, що жоден зі співрозмовників не назвав це видавництво як приклад успішної 
креативної індустрії у Мукачево.

Моніторинг медіа під час дослідження виявив, що термін «креативні індустрії» 
жодного разу не з’являвся у матеріалах місцевих ЗМІ.

Заклади NN відкриті для культурних ініціатив, лекцій, як-от зустрічі жіночого клубу NN. 
В її кафе постійно відбуваються виставки картин місцевих художників. Картини, ясна 
річ, продаються. NN не говорить про підтримку креативних індустрій. 

Для неї це так: «У мене тут свої цілі: 
а) показати, що в нас є творча молодь і не тільки молодь, а взагалі круті люди; 
б) з оновленням виставки в мене змінюється локація. Атмосфера не приїдається, і я від 
цього виграю».

Головна перевага нашого ВНЗ у тому, що наші студенти вміють усе: всі колекції, які ми 
возимо в Київ чи за кордон, вони виготовляють власноруч, у наших лабораторіях. 
От навіть зараз, пандемія, – дівчата, які вміють робити всякі цікаві «подєлки», продають 
їх в інтернет-магазинах, навіть на міжнародних, американських платформах ручних виробів.
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4. Слабка комунікація між учасниками процесу

Для успішного старту креативних індустрій необхідною умовою є постійна різнока-
нальна комунікація між головними учасниками процесу. На думку мукачівців, комуні-
кація між потенційними учасниками процесу або відсутня, або вкрай незадовільна.

Серед представників малого і середнього бізнесу, який наближається до сфери креа-
тивних індустрій, теж немає консолідації заради лобіювання власних інтересів 
та інтересів сектору.

Змальовуючи портрет типового мукачівця, учасники фокус-групи зазначили головну 
негативну рису:

Типовим для багатьох міст, і Мукачево зокрема, є «вічний бій» між міськими акти-
вістами і владою. І в більшості випадків це не екзистенційна, а саме комунікаційна 
проблема. Дві команди, які грають на одному полі, вдаються у крайнощі заперечення 
одні одних. Активісти навіть думки не припускають, що серед чиновників можуть 
бути фахівці, з якими можна і треба говорити. Натомість чиновники сприймають 
активістів виключно як збурювачів та бунтарів і відмовляються бачити в них партне-
рів у вирішенні питань міста.

Окремо слід зазначити роль медіа. У переважній більшості це колишні районні 
чи міські газети, які, помінявши форму власності й інколи дизайн, залишились 
на тому ж рівні журналістики, що й на початку 1990-х. Логічно було б саме від медіа 
очікувати, що вони стануть посередником між гравцями і майданчиком для дискусій 
про креативні індустрії та їх вплив на економіку міста. Однак реальність дуже далека 
від цих очікувань.

У нас якось дуже все відособлено, як князі в Київській Русі. Немає спільного об’єднання, 
щоби: «Давайте робити місто разом». Молодь каже: давайте робити своє чуть-чуть, 
туристи собі чуть-чуть, влада своє чуть-чуть, і кожен свій бізнес... Але так, щоби було 
об’єднання, щоби разом – нема.

А от з цим тут Узагалі біда. Люди чомусь ставляться одне до одного як до конкурентів. 
Не розуміють, що ми не конкуренти, ми колеги. Нема щирості в спілкуванні. 
Коли ти кажеш, що в тебе поганий місяць, питаєш, як у них, – ніхто не скаже, як є. 
Скажуть: «Усе чудово, все прекрасно!»

Егоїзм, неготовність працювати заради колективних інтересів.
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«Varosh» більше сфокусований на Ужгороді, але пише про все Закарпаття. <…> 
Цей ресурс справді контрастує... Але особливість у тому, що «Варош» спеціалізується на 
великих, часто аналітичних текстах, інші медіаресурси – новинні.

Знаєте, люди не хочуть вчитися. Нам казали: «Та ну, нам і так класно». Або не вірять, 
що на рівні Мукачево може бути відповідний рівень навчання, їдуть за межі.

Люди не розуміють, що коли ти хочеш чогось класного – заплати за це гроші. Люди 
не готові. Вони за 10 гривень хочуть устриць. Так не буває.

Єдиним медійним проривом на Закарпатті можна вважати видання «Varosh» – неза-
лежний онлайн-журнал про Закарпаття. За відсутності конкуренції та інших якісних 
видань мукачівці вважають «Varosh» своїм ресурсом, відзначають якість його публі-
кацій, хоча базується видання в Ужгороді. Пряма мова:

5. Низький рівень культури дозвілля, відпочинку

Попри наявність численних сприятливих факторів для розвитку культури дозвілля, 
як-от реальна багатокультурність, мережа культурних установ, зростання культурної 
пропозиції від третього сектору, сприятливі рекреаційні умови території тощо, – 
респонденти зазначали низький рівень культури вільного часу. Важливо зауважити, 
що така думка прозвучала з вуст представників креативного бізнесу, лідерів думок, 
міських активістів – тобто тих середовищ, які намагаються щось змінити, є генерато-
рами ідей.

Фрагментарність уявлень про креативні індустрії залишиться проблемою, якщо 
не подолати інертність людей у сфері неформальної освіти. Мукачівці не дуже хочуть 
здобувати нові навички, а при потребі додаткової освіти швидше поїдуть за нею 
за кордон, не довіряючи місцевим осередкам і проєктам. Пряма мова:

Великою проблемою для майбутніх креативних індустрій стане виплекана нами 
ж звичка, що культурний продукт або безкоштовний, або майже безкоштовний. Розу-
міння того, що, купуючи культурний продукт, ти інвестуєш передовсім у свій персо-
нальний розвиток, наразі тільки зароджується. Культура все ще сприймається 
виключно як розвага, і це буде відображатися і на креативних індустріях. Пряма мова:
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Навіть вечірки. Я пробувала робити, але тут нема культури вечірки. Тут є розуміння 
прийти, напитися до блювотного рефлексу й піти танцювати в такому стані. Люди 
не розуміють, що це шикарно, коли ти заходиш, тебе зустрічає офіціант із келихом шам-
панського, і ти спілкуєшся. В певний момент, після другого келиха, ти йдеш і танцюєш. 
Грубо кажучи, культурно бісишся, не напиваєшся. Тут такого нема, на жаль. У мене було 
три спроби – не пішло.

Особливість Мукачево в тому, що культури масового відпочинку нема. Тут масовий 
відпочинок іде в мордобій і такі-от штуки. Сільський формат двіжухи. Прийти на концерт 
і дістати по морді – це й досі є.

Додайте кримінальний елемент, додайте наркотики, з якими, на жаль, тут дуже серйозно. 
Це велика проблема. Вони вже в школах, причому давно, років п’ять-сім. Середовище, 
яке займається наркобізнесом у Закарпатті, базується якраз у Мукачево.

Окремої уваги вартує власне сама звичаєвість у проведенні вільного часу. Традицій-
ність тут відіграє негативну роль, і подолати це можна лише шляхом створення нових, 
інших традицій, нової моди. Це потребуватиме зусиль, часу і, головне, візії того, 
як і що ми хочемо змінити. Пряма мова:

Такі форми дозвілля дуже зручні для поширювачів наркотиків, а ця проблема вкрай 
болюча для Мукачево. І вона щораз більше «молодшає». Виростаючи у середовищі 
наркоманії і насильства, молода людина матиме саме таке уявлення про дозвілля 
і його мультиплікуватиме. Пряма мова:

Підсумовуючи, можна сказати, що в Мукачево є люди й окремі невеликі середовища, 
готові створювати в місті нові традиції проведення вільного часу, однак саме місто ще 
до цього не готове. Такі ініціативи повинні бути готові до «гри в довгу».
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Мукачево має найкращу логістику в регіоні з точки зору радіусу. Має вихід на 5-й пан’єв-
ропейський коридор, який веде до порту Трієст і до Венеції. Навіть багато хто з Ужгоро-
да в Італію або на море їде через Мукачево.

А ще аеропорт і питання угорського кредиту. Якщо це побудують, Мукачево буде поза 
конкуренцією. Історично Мукачево – це вже транспортний хаб. Всі поїзди в Європу 
йдуть через Мукачево, не через Ужгород. «Інтерсіті» Кошице – Мукачево, Мукачево – 
Будапешт. Поряд із тим, вокзал у Мукачево не адаптований, не реконструйований, 
туалету всередині нема.

Україна й Мукачево – всі би виграли, якби в нас був аеропорт. До нас багато людей 
не попадає, бо нема розвиненої транспортної інфраструктури. Ужгород, може б, сердив-
ся, але в тому варіанті, в якому там працює аеропорт, він для мене не має жодного 
значення. Немає рейсів, хіба лише в специфічні дні. А якщо і є, то така ціна, що вибачте. 
Я сідаю в машину і за 10 євро з Дебрецена можу бути в Парижі. А за 200 доларів лечу 
до Києва і назад на якомусь незрозумілому «кукурудзнику».

6. Занедбана транспортна інфраструктура

Креативні індустрії – це передовсім рух. Рух людей, товарів, послуг, туристичні потоки, 
бізнес-контакти, логістика. Все це зав’язано на транспортній інфраструктурі – міській, 
міжміській, міжнародній.

Мукачево має потенціал перетворитися на туристичний і культурний хаб. Пряма мова:

Однак Мукачево транспортно краще розвернуто на захід, за кордон, ніж поєднане 
з рештою країни. Пряма мова:

Відсутність залізничного сполучення з сусідньою Івано-Франківською областю, бага-
тогодинні потяги з Харкова та інших міст сходу і центру України, відсутність цивілізова-
ного комунального і міжрайонного транспорту гальмує логістику, не дає людям руха-
тись, а це може стати великою перешкодою для розвитку креативних індустрій.

7. Трудова міграція, відтік інтелектуальної еліти

Трудова міграція – поширене явище на Закарпатті, і спричинена вона переважно 
економічним чинником (а не етнічним). Переважна більшість студентів і випускників 
вищих навчальних закладів зорієнтована на працевлаштування за кордоном. Особли-
во це стосується учнів і студентів мистецьких, музичних, хореографічних шкіл.

Така ситуація має вкрай негативний для креативних індустрій наслідок – відтік 
за кордон інтелектуальних еліт, що, відповідно, породжує брак кваліфікованих кадрів. 
Адже головним ресурсом креативної індустрії є люди з їхніми інтелектуальними здіб-
ностями, талантом і творчим потенціалом.
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Нема окремого відділу туризму, що міг би створювати програму, яка б фінансувалася. 
Як, наприклад, існує відділ культури. Вони розробляють свої проєкти, це підписується і 
на це виділяються кошти. Туризм такої розкоші не має. Є мінімальний бюджет на 
брошури чи на якісь друковані речі. Цього року є ще така «кризисна» туристична рада, 
яка має на меті придумати, що робити, і розробити проєкт, який підтримають.

За результатами опитування, проведеного організацією «Центр міжнародної безпе-
ки» у 2019 році, на питання «Чи плануєте Ви скористатися можливістю поїхати на 
роботу за кордон?» лише 27,4% опитаних дали негативну відповідь. Натомість най-
більша частка опитаних – 31% не змогли дати чіткої відповіді на запитання, 
що можна пояснити невпевненістю жителів регіону в своєму майбутньому та ситуа-
тивністю у прийнятті рішень.

8. Відсутність професійних середовищ (мереж, асоціацій) у сфері культури 
та підприємництва 

Це проблема, яка стримує лобіювання і відстоювання інтересів професійних середо-
вищ. Роздробленість і відсутність інституціоналізації потенційних учасників процесу 
розвитку креативних індустрій не дає можливості чітко формулювати й оприлюдню-
вати проблеми, шукати шляхи їх розвитку не від імені одиниць, а від імені професій-
ного середовища. Це істотно знецінює вагу вже діючих та потенційних представників 
креативних індустрій в очах влади, медіа, громади.

Проблема відсутності інституціоналізації проявляється і у відсутності відповідних 
адміністративних, управлінських відділів у міській раді. Пряма мова:

Відсутній також туристично-інформаційний центр як місце, куди можна прийти, 
поставити запитання, взяти мапи.

Головна перешкода для розвитку креативних індустрій – програшна конкуренція 
з іншими швидкими і прибутковими видами заробітку: контрабандою, рекетом, 
заробітками за кордоном.
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1. Реноме туристичного і рекреаційного міста

Традиційно і цілком обґрунтовано Мукачево вважається туристичним і рекреаційним 
містом. Цьому сприяють як «іманентні» чинники – м’який клімат і відповідна чотири-
сезонність, географічне розташування між горами і рівниною, багаті природні ресурси 
території, так і «людський» чинник – транспортний вузол, розвинена сфера послуг, 
культурна і рекреаційна пропозиції, багатомовність.

Туризм як сфера економічної діяльності не входить до переліку креативних індустрій 
в Україні. Однак туризм, як ніяка інша галузь, базується на продуктах креативних інду-
стрій, використовує їх як наративне наповнення бізнесу. Туризм у містах є одночасно 
і продуктом, і споживачем продукту сучасних чи історичних креативних індустрій.

КАРТА МОЖЛИВОСТЕЙ МУКАЧЕВО,
ЯКІ СПРИЯТИМУТЬ РОЗВИТКУ МІСТА І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Реноме 
туристичного і 

рекреаційного міста Багата історична 
й культурна 

спадщина

Схильність 
мешканців до 

підприємництва

Навчальні заклади 
мистецького 
спрямування

Близькість 
Ужгорода і 
кордонів 
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Я думаю, Мукачево має розвиватися в сфері туризму. І підтримую все, що говорили про 
вино, про туризм, про замок, про ліс і все, все.

Прописано таке бачення, що Мукачево відкрите для туристів. І частково ми переходимо 
до впровадження індивідуальних туристичних послуг. <…> Для цього планується поступово 
створювати різного роду музейні заклади на базі тих об’єктів, які вже є, формувати мережу.

Туристичним бізнесом у нас займаються п’ять юридичних осіб і 41 фізична особа, які нада-
ють послуги туристичного і готельного бізнесу (це саме ті, що надають послуги проживан-
ня). Ми прийняли туристичний збір 0,5%. На сьогодні прийшло пів мільйона туристичного 
збору. Зайнято у туризмі набагато більше осіб: екскурсії, транспортні послуги.

Достовірної інформації про те, скільки туристів щороку відвідують Мукачево, немає. 
Чіткий орієнтир – кількість відвідувачів замку Паланок.

Є багато інших підприємців, які заробляють фактично на туризмі, але ж той збір 
не платять (перевізники, ресторатори). Ситуацію з екскурсоводами теж проаналізувати 
важко: не всі працюють офіційно, не всі офіційні працюють до кінця відкрито..

Солідарною і суголосною з думкою мешканців є політика міської влади, для якої 
туризм є однією із стратегічних цілей. Пряма мова:

Мешканці практично одностайно вважають сферу туризму найперспективнішою 
для розвитку міста. Пряма мова:

Позитивним явищем є перші спроби накопичувати статистичні дані для аналізу 
впливу цього сектору на економіку міста. Водночас слід зазначити, що ця статистична 
робота ведеться вкрай несистемно (з суб’єктивних чи об’єктивних причин) і наразі 
не дає достатньо матеріалу для повноцінної аналітики. Пряма мова:
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Конкретно обліковувати ми не можемо. Щоб порахувати, має бути замкнена система: 
або браслети, або чипи. Або як за кордоном – розпізнають обличчя. Ми до такого обліку 
ще не дійшли. .

Мукачівці пропонують розвивати туризм у таких галузях: рекреаційний, екотуризм, 
велотуризм, квести, фестивалі, культурний туризм, історичні реконструкції.

З усіх перелічених видів найбільш розкрученими на сьогодні є фестивалі. Якщо «роз-
крученість» можна оцінювати рівнем поінформованості про фестивалі, то «успіш-
ність» потребує конкретних цифр – затрат, прибутків, кількості відвідувачів, надхо-
джень до бюджету. І тут знову проблема відсутності системи оцінювання і статистич-
них даних. Найбільш «точна» категорія – «багато» – людей, учасників, подій, ремісни-
ків, продуктів, відгуків. Пряма мова:

Без відкритості, прозорості й економічного аналізу діяльності фестивалів їх навряд 
чи можна назвати креативними індустріями, які працюють на користь громади. 

2. Багата історична й культурна спадщина

Для розвитку креативних індустрій Мукачево має у своєму арсеналі цілу низку пам’я-
ток культури і природи. Серед них – пам’ятки національного і місцевого значення, 
пам’ятки монументального мистецтва, пам’ятки природи. Мукачівці найчастіше 
називають замок Паланок і ратушу як знакові і символічні для міста будівлі.

Замок Паланок можна вважати успішним зразком креативної індустрії в дії. Замок – 
хоч і бюджетна установа (Мукачівський історичний музей) – успішно опановує 
і реалізовує технології приваблення відвідувачів і запровадження різноманітних 
платних послуг. Театралізовані екскурсії, історичні реконструкції, ремісничі май-
стер-класи, продаж сувенірів, весілля і фотосесії у замку дають істотні надходження 
в бюджет установи і дозволяють розвиватися далі. 

На відміну від інших установ, у замку Паланок є чітка статистика відвідувачів, дохо-
дів і витрат, тобто присутній сегмент підприємництва, що дає підстави віднести його 
до успішних прикладів креативних індустрій на базі пам’ятки архітектури. Це якраз 
той випадок, коли «аби лиш не заважали».

А от про археологічну пам'ятку Галіш-Ловачка – кельтське городище (опідум) біля 
Мукачево, яке вважається найсхіднішою стоянкою друїдів у Європі, — не згадав 
жоден респондент ані в інтерв'ю, ані у фокус-групі. На думку екскурсоводів і краєзнав-
ців, саме цей об’єкт будить великий інтерес у туристів і саме він може стати другим 
після замку Паланок магнітом, який утворить біля себе живильне поле для креатив-
них індустрій.

Початки цих індустрій уже є: відродили кельтський тар – пісочне тістечко на основі 
місцевих сортів яблук; роблять кельтські напої – елі, кальвадоси, сидри; у сусідньому 
районі працює атракція-квест «Пригоди кельтів», там же, по сусідству, є парк, 
де дерева насаджені за друїдським календарем, встановлено тематичні скульптури 
на кельтську тематику. А найпопулярніша кельтська атракція на Закарпатті – чан. 
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Вона дикоростуча, активісти її віднайшли і почали підтримувати. Недалеко є ресторація 
«Винний сад», її власник підтримує плантацію, поставив камери, щоб люди не топтали. 
Плантація може бути як туристичний шлях. Це чай, який росте в Україні лише тут. Він 
не має промислового значення, але є сегмент туристів, які готові приїхати і пити цей чай.

.

Ще вони дуже підприємливі… Наше місто таке, що в нас дуже багато бізнесменів, 
які готові і хочуть, і роблять, і вигадують постійно щось.

.

Частина населення, яку, на мою думку, потрібно підтримувати найбільше, тому що якби 
не вони, якби не малий бізнес, то – сорі, камон. Що би ми мали?

.

Однак усі ці індустрії – не в Мукачево, а в сусідньому районі. Мукачево ж наразі ніяк 
не використовує свою кельтську пам’ятку, потенційно дуже привабливу для креатив-
них індустрій.

Ще один об’єкт, наразі маловідомий, але з великим потенціалом – це чайна планта-
ція, найпівнічніша у світі, де чай росте в природних умовах. Пряма мова: 

Цей об’єкт також може успішно доповнити перелік привабливих для мешканців, турис-
тів і бізнесменів місць у Мукачево і стати ще одним осередком креативних індустрій.

3. Схильність мешканців до підприємництва 

Відсутність великої індустрії, риси господаря-власника, велика увага до власного обій-
стя, двору, виноградника, власної справи, історична вимушеність виживати незалеж-
но від приналежності міста до тієї чи іншої імперії, країни – все це разом створило 
особливий хист закарпатців, і мукачівців зокрема, до підприємництва.

Це та риса, котра може стати у великій пригоді для розвитку креативних індустрій.  

За результатами проведеної фокус-групи, на створення бізнесу за умови безповорот-
ного ґранту згодилася б половина учасників групи (4/8).

Однак, як і кожен бізнес, креативні індустрії потребуватимуть сприятливих умов 
і обставин.
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Відкрили його саме з потреби технологів на Закарпатті, бо регіон мав достатньо підпри-
ємств легкої промисловості. Зараз у нас сім швейних підприємств. Не ательє. Ательє – 
багато десятків. І навіть не рахуючи взуттєві фабрики. .

4. Навчальні заклади мистецького спрямування

Мукачево може похвалитися чималим переліком мистецьких, художніх, музичних, 
хорових шкіл, які створюють символічний капітал міста і той ґрунт, на якому потім 
мають шанс прорости креативні індустрії.

Однак є дуже сильний рудимент консервативності й рутинності у менеджменті цих 
шкіл. Будь-яка інновація, спроба змін чи експерименту викликає різке несприйняття 
і навіть опір. Відомий випадок, коли виставка у Мукачево робіт учнів Харківської 
художньої студії викликала різке незадоволення директора однієї із художніх шкіл 
Мукачево, бо «вони малюють неправильно». 

Це мимоволі відображається на філософії освіти у мистецьких школах, яка закладає 
канони і шаблони, вихід за які не дозволений.

Такі штучні рамки учні переносять потім у доросле життя, і це дуже гальмує якісний 
ріст людського капіталу для майбутніх креативних індустрій.

Окрему увагу слід приділити Мукачівському університету, зокрема кафедрі легкої 
промисловості, де викладають дизайн одягу.

Індустрія моди і дизайну традиційна для Мукачево. Мукачівський державний універ-
ситет 25 років тому відкривали як Мукачівський технологічний інститут. Пряма мова: 

Ці підприємства переважно виконують масові замовлення для закордонних брендів. Але 
якась частина студентів таки пробує шити дизайнерський одяг, виготовляти сувеніри.

Потрібен лише невеликий поштовх, зацікавлення міської влади і університету, 
щоб вивести ці практики до рівня креативних індустрій – від постійних продажів 
колекцій до міжнародних фестивалів моди.
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Якщо людина приїздить на води й поселяється в Ужгороді, ми кажемо, що це 2,5 години, 
витрачені на дорогу. Якщо ж поселитися в Мукачево, можна поїхати подивитися Ужго-
род. Можна покупатися в Берегово, вернутися в Мукачево й тут розважатися. Можна 
поїхати в напрямку Виноградова і вернутися.

У нас є і закордонна лінія: з Мукачево до Угорщини, Словаччини. Звідси можна електрич-
кою поїхати в Кошиці й вернутися. Можна планувати час, поїзд не так довго тримають на 
кордоні, як авто.

.

Мукачево в силу свого потенціалу – розміщення та історичних зв’язків – могло би бути 
класним центральноєвропейським містом. Сюди легко привезти крутих митців 
зі Словаччини, Угорщини, Чехії або й з Прибалтики. Мукачево має історичні зв’язки 
з усіма цими середовищами. Коріатович – це твій рух на Прибалтику. Для угорців Мука-
чево – це історичне місто-герой. Якби Мукачево стало «відкритим для світу», як Львів, 
а не варилося саме в собі, не конкурувало з Ужгородом, воно могло би бути дуже круте.

.

5. Близькість Ужгорода і кордонів 

Від обласного центру – Ужгорода – місто Мукачево віддалене всього на 42 км. 
Це дозволяє реально інтегрувати два туристичні потоки, пропонувати місцевим меш-
канцям подвійну порцію культурних, освітніх, розважальних подій, підсилювати 
і в здоровій конкуренції нарощувати потенціал креативних індустрій.

Однак для цього потрібно подолати вже традиційну нездорову конкуренцію 
між двома містами, напрацювати систему взаємного рекламування і синхронізації 
подій. Пряма мова: 

Від Мукачево до кордонів з Угорською і Словацькою Республіками – 40–50 км,  
до кордонів з Румунією і Польщею – відповідно, 90–100 км. Це величезний плюс 
і перевага для міста, яке робить ставку на міжнародну співпрацю, на закордонних 
туристів і креативні індустрії. Пряма мова:

Висновки

Мукачево має достатній культурний, людський, інфраструктурний капітал, щоб стати 
на рейки розвитку креативних індустрій. Переваги міста – у географічному розташуванні, 
наявності транспортного вузла і близькості кордонів.

Для старту креативних індустрій необхідні дві принципові речі: політичне рішення міської 
влади і постійні комунікаційні канали між усіма учасниками процесу.
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Рекомендації щодо розвитку міста 
за рахунок креативних індустрій:

запровадити систему збору статистичних даних для аналізу впливу фестивалів 
та інших подій, бізнесів, які можна віднести до креативних індустрій, на економіку 
міста;

налагодити співпрацю з кафедрою легкої промисловості Мукачівського універси-
тету для стимулювання розвитку креативних індустрій (дизайн, мода); 

провести додаткову експертизу щодо можливості створення нових туристичних 
магнітів на базі кельтського городища на горах Галіш-Ловачка і віднайдених там 
артефактів, а також найпівнічнішої чайної плантації;

у межах повноважень місцевого самоврядування розробити систему податкових 
та інших пільг для підприємців, що працюють за КВЕДами креативних індустрій; 

спонукати викладачів мистецьких шкіл (використовуючи систему підвищення 
кваліфікації) підтримувати і розвивати в учнях креативність, схильність до експери-
ментів, інновацій, нестандартного мислення і «неканонічної» творчості;

подолати багаторічне протистояння з Ужгородом і створити систему синхронізова-
них, взаємодоповнювальних, навзаєм рекламованих, позитивно конкуруючих 
культурних індустрій;

налагодити постійні комунікаційні канали між усіма учасниками процесу, включно 
із ЗМІ, онлайн-формати, соціальні мережі тощо;

створити постійно діючий Центр розвитку креативних індустрій як місце зустрічей, 
генерації ідей, роботи команд.
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Олександрія: місто 
футбольного суму 
за шахтами
Населення – понад 79 000 осіб



Центр Олександрійського району Кіровоградської області.

Рельєф міста – хвиляста рівнина, розчленована густою мережею річкових долин, 
балок і ярів.

Олександрія багата на водні ресурси: річки Інгулець, Бешка, Березівка, Войнівське водо-
сховище на р. Інгулець, ставки, затоплені відпрацьовані кар'єри і буровугільні розрізи.

Місто розташоване на перехресті важливих торговельних шляхів, що проходять 
з півночі на південь і з заходу на схід. Через Олександрію проходять автомобільні 
магістралі Знам'янка – Дебальцеве та Олександрія – Полтава. Також пролягають 
залізничні магістралі Київ – Дніпро, Одеса – Харків. Через залізничну станцію міста 
курсує близько 40 потягів далекого прямування та два – міжміського сполучення. 
За кілька кілометрів на північ від міста розташована станція Користівка, яка значно 
розширює діапазон рейсів. З 2003 року відкрито рух на другій швидкісній залізничній 
лінії Київ – Дніпро, яка проходить через Олександрію.

Поклади бурого вугілля зумовили індустріально-видобувний розвиток міста у радян-
ський період. Упродовж 1951–1971 років було збудовано близько 20 промислових 
підприємств, з яких дев’ять – для видобутку і переробки бурого вугілля. Це сформу-
вало і зафіксувало «шахтарський» тип стосунків між територією і мешканцями, який 
зберігся та впливає на місто і після занепаду видобувної галузі в Олександрії.
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У нас будували такі об’єкти, які для маленьких міст не були передбачені. Наприклад, 
було два кінотеатри. Зараз один реставрують, інший – на Покровській площі, побудова-
ний на фундаменті Успенської церкви. <...> Басейн також у нас є: місто маленьке 
і дозвіл на будівництво басейну не могли отримати. Але архітектор побудував його під 
виглядом пожежного водосховища. Музичну школу в нас збудували настільки велику, 
як якусь адміністративну будівлю. Тобто під виглядом «чогось» будували інше, що для 
маленького міста було «не положено». У нас було багато різних підприємств: брикет-
ний завод, асфальтний завод, купа різних заводів. У підсумку, із-за розпаду [видобуван-
ня вугілля – інтерв’юер] це все пішло.

Раніше в Україні ми були містом шахтарської слави. Тепер жодна шахта в нас 
не працює, занепад у цій сфері відбувся на початку 2000-х. Місто, з одного боку, козаць-
ке, з іншого – шахтарське. Тому, я вважаю, певний особливий світогляд у нас є.

Тепер місто – більше аграрний центр. Тут з’явилися немаленькі переробні підприєм-
ства. Вони займаються випуском аграрної продукції: борошна, олії. Причому в промис-
лових масштабах, не локальних. І до того ж намагаються якісь промислові об’єкти 
відновлювати. Але поки це все несерйозно, на рівні стартапів. Є велике підприємство, 
яке займається виробництвом матраців.

1. Одновекторна візія можливого розвитку міста

У другій половині ХХ ст. видобуток бурого вугілля спричинився до стрімкого розвит-
ку маленького провінційного містечка Олександрія. Промислове будівництво, міська 
інфраструктура, шахтарський соціальний пакет і шахтарська «трудова слава» – все 
це пам’ятають міські мешканці як єдиний за їхнє життя успішний період розвитку 
міста. Пряма мова: 

Поєднання індустріальних «благ» з локальною історією про заснування міста коза-
ком Вусом витворило своєрідний шахтарсько-козацький світогляд. Пряма мова:

Водночас молоде покоління, яке сприймає шахтарське минуле тільки через призму 
розповідей батьків, усвідомлює сучасну Олександрію як місто постіндустріальне або 
принаймні з акцентом на інших галузях економіки.

КАРТА ПРОБЛЕМ ОЛЕКСАНДРІЇ,
ЯКІ ГАЛЬМУВАТИМУТЬ РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Невибагливість 
щодо культурних 
запитів
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розвитку міста
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Недостатній 
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рівень

Патерналізм і 
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У нас було раніше шахтарське місто. І взагалі, Олександрійщина тут на бурому вугіллі. 
Вугільну промисловість – назад відродити, мені здається, це просто кладєзь.

Це людина, яка прокидається зранку, знає, що їй треба йти на роботу, заробляти гроші, 
яких завжди не хватає ні на що. Заморений іде ввечері додому, вже ніщо не хоче, 
не хватає часу ні на родину, ні на щось інше. Ось так.

Типова олександрійка знає пів Олександрії. І коли йде на роботу, вітається з десятком 
таких «шапочних» знайомих, постоїть, поговорить. І ще – ідучи з роботи.

Оце типовий олександрієць: в неділю йде на наш базар, гарно вдягається і зустрічаєть-
ся там, крім покупок.

Одним із ключових образів міста є образ колишнього промислового центру, а пред-
метом гордості, поміж іншого, називають і недіючі шахти. Пряма мова:

Таке однобоке бачення можливостей для розвитку міста і для самореалізації 
у ньому, тяжіння до моделі однієї містоутворюючої галузі промисловості свідчить про 
кілька речей. По-перше, Олександрія застрягла між індустріальним та постіндустрі-
альним світоглядом і не вважає, що точку неповернення пройдено. По-друге, 
і це наслідок попереднього пункту, мешканці не бачать інших шляхів або не вірять 
у їх реалістичність. І по-третє, патерналістські настрої переважають над особистісною 
відповідальністю і креативністю.

2. Невибагливість щодо культурних запитів

За даними Паспорта міста, у відкритому доступі на Загальноукраїнському інвестицій-
ному порталі, у місті є чотири клубні заклади, 13 бібліотек і один музей.

Принагідно зазначимо, що абсолютні цифри практично мало чим корисні для аналізу, 
оскільки немає прийнятих стандартів мінімальної кількості культурних послуг на оди-
ницю населення. Такий документ готує Міністерство культури та інформаційної полі-
тики України.

Респонденти зазначали, що рівень культурних запитів у місті невисокий. Це, на нашу 
думку, також до певної міри наслідок індустріального минулого. Важка фізична праця 
на дуже недосконалому на той час обладнанні не залишала мешканцям ані сил, 
ані часу на складніші форми дозвілля, ніж застілля або, в кращому разі, концерт 
або кіно. Типовий мешканець Олександрії зосереджений на виживанні. Пряма мова:

Про рутинний спосіб життя респонденти говорять як про традиційний. Пряма мова:
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В основному сиджу біля комп’ютера, дивлюся танці, пісні.

Ми – я з друзями, родиною – зазвичай ходимо на річку. Жаримо шашлик. Проводимо 
всякі конкурси – у мене жінка спеціаліст по цих ділах.

Ну, якщо це будній день і після роботи – то можу відпочити з книгою, можу на кухні, 
а якщо це вихідний – то на озеро.

В Олександрії почали відбудовуватися театри. Зробили ремонт одного театру. Потім 
<…> в нас відкриється колишній кінотеатр. Це на краще.

В економічному плані особливих перспектив тут немає. Більшість олександрійців 
виїжджають у великі міста, дехто їде за кордон. А стосовно соціальної сфери, то активна 
людина себе завжди знайде, як реалізувати, навіть у такому невеличкому місті, як наше.

Я розумію, що є театри, кінотеатр буде. Є у нас і платні кімнати дитячі, де можна прийти 
якісь свята для дітей робити. Але для цього потрібні кошти. А наша промисловість – 
вона стоїть. Де можна заробити ці кошти, щоб гарно провести час в Олександрії? 
Наприклад, я можу тільки вийти посидіть на лавочці. Або просто пройтись по місту. 
У мене нема коштів для того, щоб піти в кафе, навіть випить тої кави. Раніше я могла 
собі це позволить, а зараз не можу.

3. Відтік молоді й старіння населення

Розташування Олександрії поблизу великих міст, промислових, ділових і культурних 
центрів є і перевагою міста, і проблемою. 

Менше ніж за чотири години можна доїхати до Києва, Запоріжжя, Полтави. Поруч 
розташовані Дніпро, Кривий Ріг, Кременчук, Кропивницький. Працездатне населення, 
молодь, шукають місця праці і самореалізації у великих містах і, рано чи пізно, пере-
їжджають туди жити. Пряма мова:

Говорячи про дозвілля, мешканці називають не надто великий спектр можливостей 
і бажань. Пряма мова: 

Водночас в олександрійців є пам'ять про славне театральне минуле міста, і запит 
на відновлення театрального життя все ж існує. Пряма мова:

Підсумовуючи, висунемо гіпотезу, що у випадку Олександрії культурна пропозиція 
має працювати на випередження і на виховання смаку до якісних культурних подій, 
тобто випереджати і формувати запит.
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Бути олександрійкою – це бути небайдужою, бути патріотом свого міста, але ж мене 
турбує те, що в Олександрії мало робочих місць. І знайти роботу, особливо людям, яким 
уже за сорок, – це нереально. І тоді я подумую: а можливо, мені десь потрібно виїхати? 
Ну ось так. А так – патріот. Якби була робота – працювала б, і все було б добре.

Я молодий, у мене є друзі, з якими я можу вийти погуляти, але не так багато місць, 
де можна відпочити.

Для молоді практично роботи немає. Відпочивати – вечірніх кафе і таке інше немає. 
Точніше, вони є, але щоб туди попасти, треба, щоб в гаманці щось було.

Багато людей виїхало, багато квартир стоїть. Майже всі підприємства поставали. Зали-
шилися тільки ятки.

Мене турбує те, що молодь виїжджає з Олександрії, тому що тут нема робочих місць.

Ну, в нас смертність більша, чим народжуваність.

Відповідно, у місті залишаються люди старшого і пенсійного віку, які й формують 
очікування і запит на розвиток міста, виходячи з ностальгії за шахтами.

За даними статистичного управління, найчисленнішим населення Олександрії було 
наприкінці 1980-х років – понад 102 тисячі, у 2001 році – понад 92 тисячі, зараз, орієн-
товно, – трохи більш як 79 тисяч. Пряма мова: 

Респонденти вважають, що відтік молоді з міста – перша у рейтингу серед негатив-
них тенденцій за останні п’ять років. Пряма мова: 

Утворення Олександрійської ОТГ як нової, розширеної адміністративної одиниці фор-
мально збільшить кількість населення за рахунок сільських громад, однак це навряд 
чи вирішить проблему робочих місць для молоді і працездатних осіб.
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Системної роботи, як-от [розказує] прийнята стратегія розвитку міста, – то цього немає.

4. Недостатній управлінський рівень

У своєму управлінському ресурсі Олександрія має Стратегію сталого розвитку Олек-
сандрії до 2030 року, яку розробила Академія публічно-приватного партнерства на 
замовлення Олександрії. У документі зазначено, що «Стратегія сталого розвитку 
міста Олександрія розроблена з урахуванням нової Глобальної стратегії сталого 
розвитку до 2030 року, схваленої Організацією Об’єднаних Націй у вересні 2015 року, 
базується на використанні методів загальної теорії стратегічного управління, порів-
няльного кількісного аналізу, експертного і рейтингового оцінювання.

Метою Стратегії є створення сучасного європейського міста, привабливого для про-
живання та ведення бізнесу, базуючись на ефективному використанні наявних 
ресурсів, існуючих конкурентних перевагах міста, збереженні навколишнього сере-
довища та розвитку людського капіталу, а також запровадженні інновацій і кращих 
світових практик управління сталим розвитком».

Це, без сумніву, якісний, майже 100-сторінковий документ, розроблений за всіма 
європейським правилами і вимогами до стратегування міст, наповнений терміноло-
гічними зворотами і методологіями, діаграмами, таблицями, маркерами.

Однак, як це часто трапляється із стратегіями, які народжуються не в самих містах 
і не в їхніх середовищах, а є результатом роботи зовнішніх експертів, вона не підкріпле-
на розумінням, якими людськими і матеріальними ресурсами втілювати стратегію. 
Документ має всі шанси залишитися на сайті міськради як красивий і модний значок. 

На підтвердження цієї думки варто подати висловлювання одного із респондентів.

Олександрійська міська рада упродовж 2015–2017 років затвердила ряд 
програм, які потенційно мали б створити базу для розвитку креативних 
індустрій. Це зокрема:

Програма збереження культурної спадщини і розвитку туризму на 2015 –2020 
роки (за ІІ півріччя 2019 року «проведена підписка на туристичні видання 
"Туризм сільський зелений". Придбано виставковий намет, казан, один мобіль-
ний стіл, два туристичні стільці на суму 10 000 грн». У І півріччі 2020 року інформа-
ція про фінансування відсутня).

Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2016–2020 роки 
«Про міський бюджет на 2019 рік» (було виділено річний обсяг фінансування 
та затверджено постійний кошторис МФПП на 2019 бюджетний рік у сумі 800 
тис. грн, з них фінансова допомога для впровадження бізнес-проєктів підпри-
ємців – 500 тис. грн. На 2020 рік у бюджеті затверджено видатки у сумі 
1 344,80 тис. грн, з них фінансова допомога для впровадження бізнес-проєктів 
підприємців – 980,00 тис. грн)».
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Ну я б не говорила от прям так – позитивно чи негативно. Але мені здається – не дуже 
добре. Тому що захищається коло людей, наближених до керівництва. Ну і пов'язані – 
родичі, знайомі, ті, хто дуже гарно відносяться до влади, – оті-от отримують в першу 
чергу бонуси. І мають свій бізнес. Можливо, якби було по-іншому – було б більше розвит-

Як на мою думку, корупція в Олександрії не менша, але і не більша, ніж у других місцях. 
Типові явища, як і скрізь.

Інформація про стан реалізації програм і їх фінансування взята зі звітів про виконан-
ня програм, опублікованих на сайті Олександрійської міської ради.

Аналіз наведених даних свідчить про назрілу потребу створення об’єднавчої цільової 
програми розвитку креативних індустрій, яка б дала можливість консолідувати 
зусилля і ресурси різних інституцій і напрямів для активізації нової стратегічної мети 
Олександрії як креативного міста.

Мешканці вказують також на проблему монополії на вирішення проблем і явище 
непотизму в міській владі. Пряма мова:

Рівень корупції мешканці оцінюють як середній.

Не можна не згадати і марні намагання інтерв’юера нашого дослідження поспілкува-
тися з представниками міської влади. Вони або не мали відповідей на запитання 
щодо розвитку креативних індустрій, або відмовилися спілкуватися.

Програма розвитку книговидання і книгорозповсюдження в Олександрії 
на 2017–2020 роки (у звіті за ІІ півріччя 2019 року вказано: «Разом 
на виконання програми витрачено 119 950,48 грн». З них 2/3 – на передплату газет
і журналів. У І півріччі 2020 року програма не фінансувалась).

Програма розвитку публічних бібліотек міста на 2017–2020 роки, Програма зайнято-
сті населення Олександрії на 2018–2020 роки. За ІІ півріччя 2019 року профінансова-
но 443 255,58 грн. (ремонт, придбання техніки);  за І півріччя 2020 року профінансова-
но 349 945,00 грн (передплата, ремонти, придбання техніки).
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Якщо держава може забезпечити своїх громадян – то чому б і ні? Чому б не працювати 
на державному підприємстві? Коли ти захищений, коли в тебе є соціальний пакет…

Свого часу, коли я починав працювати, робота була. А зараз уже, в 49 начінать 
шо-небудь… Тєм болєє, якщо начинать робить – то треба робити як віл.

Перед Новим роком моя дружина тільки закрила приватне підприємство. Вона працю-
вала на ринку приватним підприємцем – торгувала дитячим одягом. Але у зв’язку 
з кризою, з коронавірусом дуже слабо йшла торгівля. Потрібно налоги платить. І зараз 
це дуже непередбачувана справа – підприємництво. Я це знаю зсередини.

Водночас спроби змінити місто на краще малопомітні. Учасники дуже спорадично 
згадують про громадську активність у цьому напрямку (як правило, вона притаманна 
найбільш активній соціальній групі міста – підприємцям). Прояви активізму переважно 
зводяться до спонсорства або тиску на владу з метою добитись вирішення конкретних 
проблем. Крім того, олександрійці не наводять жодного прикладу власного вкладу 
у розвиток міста.

Якщо ви зробите громадське звернення, зберете підписи – мер придумає, як письмово 
відповісти так, щоб відкласти це на невизначений термін. І якщо воно йому особисто 
треба – він цим займеться. Якщо ні – він придумає, як це не зробити.

5. Патерналізм і низький рівень підприємливості

Низький рівень підприємливості – достатньо поширений спосіб мислення у тих індустрі-
альних і постіндустріальних територіях, де життя міста і людей у ньому залежало від 
одного або кількох підприємств. Альтернативи працевлаштуванню на шахті 
чи на заводі люди не бачили, а працедавці й не хотіли, щоб вона з’являлася. Пряма мова:

Страх перед новим і перед виходом з зони комфорту, незахищеність, усвідомлення 
відповідальності й ризиків підприємництва також стримують мешканців міста від запо-
чаткування власної справи. Пряма мова: 

Олександрійцям притаманний патерналізм – вони очікують, що всі проблеми міста 
і їх особисті проблеми вирішить хтось «зверху».  Пряма мова:    

Громадян демотивує і паралізує їхню активність певна закритість і непрозорість влади. 
Пряма мова:
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У своїх силах, в своїх знаннях я впевнена, але фінансового такого міцного підбадьорення 
немає.

Я би відкрила… Мене дуже одного часу вразила в Києві бібліотека «BOtaN» – там, 
де пов’язані книги і коворкінг. У нас в Олександрії не вистачає такого місця, де би 
просто от я прийшла і спокійно собі займалася своєю справою, якщо я фрилансер.

Ті , хто все ж відважився і хотів  би відкрити власну справу, не мають достатньої фінансо-
вої подушки або фінансової підтримки. Пряма мова:

З ідей для підприємництва, найбільш наближених до креативних індустрій, прозвучала 
ідея створення коворкінгу. Пряма мова:

Назагал мешканці Олександрії дуже скептично ставляться до креативних індустрій 
як способу виходу міста з кризи і далі вірять лише в індустріальний шлях.

Головна перешкода для розвитку креативних індустрій Олександрії – завужений кори-
дор візій майбутнього міста, в межах ностальгії за вугільною промисловістю.
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1. Близькість до інших міст і селищ

Місто розташоване на перехресті європейських автошляхів Е50 (від французького 
Бреста до російської Махачкали) і Е584 (від Полтави до румунської Слобозії). Євро-
пейський автошлях Е584 на відрізку Полтава – Олександрія – Знам’янка збігається 
з державними автошляхами міжнародного значення М-22 та М-04. Через місто про-
ходять залізничні магістралі Київ – Дніпро, Одеса – Харків. За 12 кілометрів на північ 
від міста розташована вузлова залізнична станція Користівка, що значно розширює 
діапазон транспортного залізничного сполучення. Найближчий аеропорт на відстані 
80 км – у Кропивницькому.

У місті є залізнична станція, яка поєднує Олександрію з Києвом, Запоріжжям, Дніпром, 
Маріуполем, Бердянськом, Одесою, Кривим Рогом і Львовом. За умови поліпшення ком-
форту залізничних перевезень це буде великою перевагою міста.

КАРТА МОЖЛИВОСТЕЙ ОЛЕКСАНДРІЇ,
ЯКІ СПРИЯТИМУТЬ РОЗВИТКУ МІСТА І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Близькість до 
інших міст і селищ

Зародки 
культурних брендів

Постіндустріальні 
можливості для 

туризму і рекреацій

Популярні 
установи культури 

й приватні ініціативи
Футбольний 

патріотизм як 
модель об’єднання 

довкола ідеї
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Автошляхами до Кропивницького – 75 км, до Києва – 327 км.

Автостанція Олександрії обслуговує понад 150 автобусних рейсів міжміського і примісь-
кого сполучення. Пряма мова:

Невеликі відстані і зручна логістика вкрай важливі для креативних індустрій, адже дають 
можливість об’єднувати і перенаправляти потоки людей, спрощують бізнес-контакти, 
сприяють створенню ринку культурних продуктів.

2. Постіндустріальні можливості для туризму і рекреацій

Олександрія має хороший потенціал для туризму і рекреацій. Його підсилюють 
як природні ресурси міста і околиць, так і об’єкти, що залишились після закриття підпри-
ємств і шахт. Так званий промисловий туризм стає все більш популярним у постіндустрі-
альних містах і дає широкі нестандартні можливості для розвитку креативних індустрій.

Олександрійці називають перелік об'єктів і місць, які вони вважають найбільш потен-
ційно привабливими для розвитку туризму.

Технічні об’єкти: вугільні розрізи (озеро та галереї), Олександрійський цукровий завод 
(смт Приютівка), Матрацний завод, Електромеханічний завод

До нас зручно дістатися, всі дороги ведуть у різні напрямки. Є зручні шляхи і на північ, 
і на південь, і в центр. Можна дістатися автівкою. Хто захоче, може приїхати потягом, 
потяги йдуть із півночі на південь, експреси.

У нас є рукотворне озеро, бувший розріз вугільний. І зараз там прекрасне озеро. І навіть 
знаю випадок, коли люди з Москви купували у нас дачі біля того озера, і кожне літо приїз-
дили на літо відпочивати на те озеро.

Я б хотіла сказати, що, можливо, цікаво було б пройти вугільними розрізами, які позакри-
валися, але там залишилися такі… знаєте… переходи. Там би можна було таке якесь… не 
сафарі, а можливо, щось так по вугільному розрізу зробить там можна. Такі, прям, 
дороги поробить – там цікаво було б дивиться.

Так, у нас в місті є Матрацний завод. Це дуже цікаво подивитися і побувати на ньому. Там 
виробництво сучасне, і я б сам хотів на екскурсію.

Якщо сходить на кістки подивиться, як кажуть, – то це Електромеханічний завод. 
Їх у Союзі було всього два, це був гігант на весь Союз.
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Якби ви приїхали не прям зараз, а трошечки пізніше, я б вас повела в парк біля бібліотеки 
Чижевського. Там у нас і річечка, і місточок, там би погуляли з вами.

Парки: парк біля бібліотеки Чижевського, колишній парк ім. Піонерів, парк 
у смт Приютівка

Проспект оце в нас – якщо почати від Кірова, переходиш через центральну площу, де 
фонтан працює, далі там Попова пам’ятник, магазини, вітрини світяться.

Бажано зайти у палац «Світлопільський» – там виступали свого часу і Софія Ротару... 
різні артисти. І ще у нас до коронавірусу майже кожен день якісь прем’єри були, 
приїжджають артисти.

У «Кав’ярні» готують дуже гарну каву, смачну і різну, на різний смак. І крім того, там 
таке арт-приміщення, де виставляються виставки художників.

У «41-й кав’ярні» є простір. Там є місце, де можна прийти, поспілкуватися, меблі 
такі – масивні, багато місця.

У нас певний час трохи жив і працював Нестор Махно, і я хотів би показати, де він 
проводив свої млосні вечора і як він анархістський рух зробив.

Вулиці міста (Соборний проспект) 

Культурні установи: краєзнавчий музей, міський театр, палац «Світлопільський», 
художня галерея «VashART Gallery»

Кав’ярні: «Кав’ярня» (заклад з арт-виставками), «Сорок перша кав’ярня»

Розважальні заклади чи об’єкти: дискотека

Історичні об’єкти: Байкерський клуб та інші об’єкти з книги «Барокові закапелки 
Олександрії» (Валерій Жванко)
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Ми розробили туристичний маршрут «300 років за 30 хвилин». Нам і бізнес допомагав, 
люди, які займаються кав’ярнями та перевезеннями, долучалися. Коли ми почали 
це все організовувати, представники місцевої влади стали заявляти, що місцеві 
краєзнавці і приватні ініціативи – це неправильно, що вони мають розповідати «пра-
вильну» історію. Хоча самі нічого не роблять для цього.

Ми хотіли б такий [туристичний – інтерв’юер] проєкт зробити, який би об’єднував 
декілька громад. Був би не тільки культурним, а й, можливо, соціальним: щоби він міг 
поширювати зв’язок, зараз розірваний, між містом і територіями, які раніше з містом 
інтегрувалися. <...> Головне, щоби не заважали. Районні заклади, ОТГ – тільки за. 
Наскільки знаю, у Приютівці створили локальні туристичні маршрути. Можна приїзди-
ти на Морозівський розріз. Це великий простір, заповнений водою. Там є багато заки-
нутих технологічних об’єктів. Цікава локація. В принципі, співпраця є. Але вона зале-
жить від особистих вподобань і з’ясувань обставин між різними гілками влади. Але по 
ОТГ – зелене світло, а по [Олександрійській – інтерв’юер] мерії – хоч би нейтралітет 
був, і це було б добре. Такі речі й блокуються ними, і самі вони не збиралися таким 
займатися. Їм це не цікаво. Як я розумію, вони діють від необхідності: коли є якась 
делегація, яку треба кудись повезти, – це так. А щоби розвинути це таким чином, щоби 
можна було внутрішньообласним туризмом займатися, – це проблематично».

Олександрія – це місто культури. Тут пам’ятки зодчества ХІХ ст. – бібліотека, напри-
клад, де я працюю, Чижевського. Поряд міська управа, будинок Піщевича, народний 
театр. У нас бульвар – до революції там щодня до театру публіка проходжувалася. 
Це можна обіграти, навіть перформанс якийсь зробити історичний. Зараз дуже 
в тренді історичні реконструкції.

У рамках міської Програми збереження культурної спадщини і розвитку туризму, 
в Олександрії розробили туристичні маршрути «Олександрія Дмитра Чижевського», 
«Чигирин – резиденція Богдана Хмельницького», «Богданів край: Чигирин, Суботів, 
Холодний Яр». У подальших дослідженнях важливо було б отримати інформацію, хто
є оператором обслуговування цих маршрутів і як вони працюють з погляду напов-
нення міського бюджету.

Були і приватні ініціативи розробки туристичних маршрутів, однак їх не підтримала 
міська влада. Пряма мова: 

У місті та в сусідніх населених пунктах є чимало підприємців, які розвивають зелений 
туризм та екскурсії Олександрійським районом. Пряма мова: 

Мешканці мають початкові уявлення про можливі креативні індустрії, хоча їх ще так 
не називають. Пряма мова:
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А паски, паски! Ви ж дивилися в ютубі? Олександрійський заміс такий – ну як?! – сама 
добріша паска на Україні. А це в інтернеті будь ласка, в ютубі подивіться.

Туристичні «фішки» міста в галузі культури – це пропаганда козацтва і проведення 
козацьких фестивалів. Оскільки місто заснував козак Вус, то тут пропонували проводи-
ти фестивалі людей із найдовшими вусами. Також це могло б бути вшанування отама-
на Григор’єва, як-от у Гуляйполі проводять вшанування Махна: одягаються у вишиван-
ки, їдуть на тачанках містом, випускають горілку «Махно» – там це бренд міста. А у нас 
таким брендом міг би бути отаман Григор’єв.

3. Зародки культурних брендів

Хоча олександрійці, називаючи об’єкти своєї гордості і слави, не послуговуються 
терміном «культурний бренд», однак кілька таких зародків у місті є.

Усі передумови для започаткування креативної індустрії і створення культурного 
бренду міста має олександрійська паска. В Олександрії існує унікальний спосіб замісу 
тіста і рецептури великодньої паски, що може бути внесено у Державний реєстр нема-
теріальної спадщини і стати об’єктом притягання туристів і бізнесу. Пряма мова:

Випікання олександрійської паски мешканці називають серед тих культурних подій, 
які хочеться показати туристу.

Потрібен лише невеликий управлінський і промоційний поштовх, щоб з цього явища 
зробити повноцінний бренд, культурну індустрію і магніт для туризму.

Наратив про козака Вуса як засновника міста також є ресурсом для комунікації 
Олександрії назовні і всередині. Ідеї щодо цього існують і потребують вмілого 
менеджменту. Пряма мова:

Фестивальні події Олександрії – це, здебільшого, локальні події: святкування Дня 
міста, Дня Покрови (і вшанування козака Вуса), Фестиваль меду, – або вузькопрофіль-
ні: змагання із силового екстриму, паверліфтингу та армліфтингу (ГО «Сильна Олек-
сандрійщина»), Міжнародна виставка гладіолусів (організовують місцеві флористи).

216



Колишній Олександрійський театр, зараз міський Палац культури – одна із найгарніших 
будівель міста. У 2016 році розпочали його ремонт, зараз він добігає завершення. 
Тут виступали корифеї українського театру. Взагалі, український театр починався 
на Кіровоградщині, не лише у Кропивницькому, а й в Олександрії. Тут виступали 
і Кропивницький, і Заньковецька, і Саксаганський, і Садовська. В Олександрії багато 
прихильників театрального мистецтва, і до революції [1917 року – інтерв’юер] була 
українська спільнота, яка шанувала українську культуру.

4. Популярні установи культури й приватні ініціативи

Серед найпомітніших установ культури Олександрії можемо назвати Палац культури 
«Світлопільський». Він має найбільшу сцену в місті, куди приїжджають з гастролями 
різні виконавці. Також тут діє Олександрійський народний аматорський театр, 
що регулярно організовує гастролі містами Кіровоградської області. За словами 
респондентів, місто має давні театральні традиції. Пряма мова:

Інша популярна серед жителів установа – краєзнавчий музей. Тут не лише діють істо-
ричні експозиції. Тривалий час приміщення музею були найбільшим майданчиком 
міста для мистецьких виставок. Також у його стінах організовують чимало обгово-
рень на історичні теми. 

Серед найбільш активних установ в Олександрії називають бібліотеки. Це не лише 
книгозбірні, а простір, де збираються люди для обговорень, навчання та спільного 
дозвілля. Тут проводять зустрічі з письменниками (не лише місцевими чи регіональ-
ними), виставки художників, курси особистісного розвитку, майстер-класи із хенд-
мейду та перетворення цього заняття на бізнес, курси 3D-моделювання для дітей, 
курси користування комп’ютерами та інтернетом для старших людей тощо. Бібліотеки 
активно й успішно працюють з ґрантовими програмами.

У 2018 році бібліотеки отримали перемогу та фінансування проєкту «Арт-майстерня для 
дітей та дорослих» за програмою «Активні громадяни», яку фінансувала Британська 
рада в Україні. В рамках цього проєкту, з липня 2018 року по лютий 2019-го, було прове-
дено 36 безкоштовних майстер-класів, у яких взяло участь понад 500 олександрійців. 
Для цього було залучено дев’ять волонтерів-майстрів і викладачів з різних напрямів 
мистецтва для людей різного віку, сімей, колективів. Це майстер-класи 
з петриківського розпису, виготовлення топіарію, з писанкарства, з розпису одягу 
та випікання імбирних пряників, валяння іграшок, з вітражу, декупажу, техніки бодіарт, 
батик. У рамках проєкту городяни мали можливість відвідати доступні майстер-класи 
з різних видів і технік мистецтва, цікаво та корисно провести час і навчитись краще 
розуміти один одного, взяти участь у міських та обласних ярмарках, виставках робіт. 
Безробітні отримали змогу, розвиваючи свої вміння, додатково поповнити сімейний 
бюджет від продажу виробів ручної роботи, що сприяє економічному розвитку нашого 
міста. Майстер-класи сприяли виявленню творчих людей у місті, подарували їм відчут-
тя того, що зміни можливі – власного життя, ставлення до світу та до самого себе; допо-
могли сформувати лідерські якості як талановитої людини, а також подивитися на хобі 
як на окремий бізнес, що може стати поштовхом до рішення відкрити власну справу.
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Наша бібліотека – як члени ГО, так і бібліотекарі – вже реалізували близько 20 проєктів 
і в ґендерній царині, царині культури, краєзнавства, громадської активності. У нас були 
успішні проєкти і з київськими ГО, і з львівською ГО «Жіночі перспективи», і зі Спілкою 
угорських бібліотекарів Закарпаття, і з бібліотеками Луганської області. Ми намагає-
мось розширити географію нашої діяльності, співпрацювати з нашими колегами 
з різних регіонів. <...> Тобто, ми виходимо за традиційний формат бібліотеки. Бібліотека 
– не лише книги та один комп’ютер (у кращому випадку).

І ще в нас є мистецька галерея. Вона побудована в такому приміщенні… оригінальному. 
Дуже гарна там така історія… Це дівчина натхненна галерею зорганізувала.

Тренінг «Як хобі перетворити на бізнес» дасть практичні поради з підприємництва 
для охочих налагодити бізнес з реалізації своїх виробів. Пряма мова:

Діючі культурні установи і приватні ініціативи з облаштованими приміщеннями, 
людським ресурсом можуть стати інтегрованою частиною майбутніх креативних 
індустрій в Олександрії.

Проблемою є те, що більша частина відвідувачів бібліотек – люди середнього і стар-
шого віку (хоча тут реалізують чимало ініціатив для дітей і молоді). Це не дозволяє 
бібліотекам стати повноцінними генераторами ідей у місті. Хоча вони допомагають 
своїм відвідувачам реалізувати їхні ідеї: позаторік працівники однієї з міських бібліо-
тек допомогли написати олександрійським школярам заявку та виграти кошти 
на спорудження спортивного майданчика.

Декілька років тому в Олександрії з’явився альтернативний мистецький та інтелек-
туальний майданчик. Четверо із семи спікерів назвали одним із найцікавіших твор-
чих просторів міста та магнітом для відвідувачів приватну галерею «VashArt».

Сьогодні «VashArt Gallery» розташована у цеху колишнього ґудзикового заводу. 
Це простір, де виставляють роботи як місцевих, так і художників з інших міст України 
та проводять зустрічі з ними. На відкриттях виставок часом відбуваються невеличкі 
концерти, фуршети. У галереї містяни обговорюють із майстрами мистецькі питання. 
Тут проводять майстер-класи та арт-терапію для дорослих і дітей, наприклад, 
із малювання, художньої вишивки. Тут на замовлення виготовляють сувеніри (неве-
ликі картини, розписні тарілки). Тут легально, не як у державних та комунальних 
музеях, художники можуть продавати свої роботи. Тут є студія, куди приходять грати 
місцеві молоді музиканти.

Крім того, засновники галереї створили громадську організацію «Спілка митців 
Олександрійщини». Її мета – підтримка художників, скульпторів та інших творчих 
діячів у промоції своїх творів, їх продажу, захисті авторських прав. Ще один компо-
нент діяльності команди галереї – розповіді про історію Олександрії у цікавій формі 
для жителів міста: фільми, етюди, розробка путівників. Пряма мова:
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5. Футбольний патріотизм як модель об’єднання довкола ідеї

В Олександрії є явище, яке однозначно об’єднує довкола себе більшість мешканців. 
Ідеться про місцеву футбольну команду.

Одним із ключових для мешканців є образ міста як бази футбольного клубу «Олек-
сандрія». Футбольний клуб – предмет гордості. Символ міста – футбольний м’яч, 
футбольний клуб. Асоціація з Олександрією – футбол. Сувенір з Олександрії – 
футбольний м’яч, значок - символіка футбольного клубу.

Це приклад позитивного об’єднання довкола чогось, що приносить відчуття успіху, 
гордості, чим можна пишатися вже зараз. Це також приклад спільного проведення 
дозвілля, хоча до спорту для мешканців і до здорового способу життя футбольний 
фанатизм має дуже далекий стосунок.

Такий досвід створення середовища, промоції індустрії сувенірів, спільного дозвілля 
можна використовувати при вивченні й плануванні розвитку креативних індустрій у місті.

провести моніторинг реалізації Стратегії розвитку міста до 2030 року, актуалізувати 
її, врахувавши поточну економічну і соціальну ситуації, внести пункт «Розвиток 
креативних індустрій» як одну із стратегічних цілей;

запровадити систему збору статистичних даних для аналізу впливу фестивалів 
та інших подій, бізнесів, які можна віднести до креативних індустрій, на економіку міста;

у межах повноважень місцевого самоврядування розробити систему податкових 
та інших пільг для підприємців, що працюють за КВЕДами креативних індустрій;

налагодити постійні комунікаційні канали між усіма учасниками процесу, включ-
но із ЗМІ, онлайн-формати, соціальні мережі, інше;

створити Центр розвитку креативних індустрій як місце зустрічей, генерації ідей, 
роботи команд;

вивчити потенціал брендів «Олександрійська паска», «Козак Вус – засновник 
Олександрії» як одних із базових для розвитку креативних індустрій;

мотивувати мешканців створювати малі й середні бізнеси у сфері креативних 
індустрій.

Рекомендації щодо розвитку міста 
за рахунок креативних індустрій:
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Острог: місто між 
князями та університетом
Населення – близько 16 000 осіб



Острог – місто на півдні Рівненської області, на кордоні з Хмельницькою. З півдня 
на північний схід біля міста протікає річка Вілія. 

Через Острог проходять автомобільні шляхи національного і регіонального значення: 
Н25 (Городище – Рівне – Сарни – Старокостянтинів) і Р26 (Острог – Кременець – Ради-
вилів). Пасажирська залізнична станція Острог (Південно-Західна залізниця) залізнич-
ної лінії Шепетівка – Здолбунів розташована в 14 км на північ від міста, в селі Оженин.

Острог – одне з давніх історичних міст України, перша згадка про нього в Іпатіївсько-
му літописі датується 1100 роком.

Місто мало два піки розквіту. Перший припав на часи панування волинських магна-
тів, просвітителів, будівничих – князів Острозьких. Культурна й історична спадщина 
тих часів становить найбільшу частку у символічному капіталі міста.

Другий шанс випав місту вже у наші часи, коли тут відродили Національний універси-
тет «Острозька академія». Цей шанс є одночасно і можливістю, і гальмом, як би пара-
доксально це не звучало.

На ситуацію в місті істотно впливають: депресивна економічна ситуація, занедбана 
інфраструктура і транспортна відірваність міста.

Під цим потрійним пресом – відповідальності за велику історичну спадщину, присут-
ності Національного університету як найбільшого платника податків, депресивної 
економічної ситуації вкупі з занедбаною інфраструктурою, зокрема і транспортною, – 
опинилося сучасне місто Острог.

Креативні індустрії можуть стати для Острога одним із шансів, однак їх розвиток 
великою мірою залежатиме від економічного, інвестиційного й інфраструктурного 
прориву міста.
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Додайте ще логістичні слабкості: близькість до траси Київ –Чоп – це плюс, але якщо 
добиратися автобусом, то треба пересідати в Рівному; прямих автобусів до Острога 
нема або майже нема, колії – нема. Замкнене коло. .

1. Транспортна відірваність

Креативні індустрії – це той рушій, який приводить у рух туристичні і внутрішні потоки 
людей. А отже, вони дуже залежні від транспортної інфраструктури. З іншого боку, 
динамічні креативні індустрії можуть стати «лобістом», який змусить змінювати
і розвивати транспорт, який би довозив споживача до продуктів креативних інду-
стрій. Острог перебуває у дуже непростій транспортній ситуації. Пряма мова:

Більшість туристів приїжджають до Острога або груповими автобусами, або влас-
ним автотранспортом. А якби існував зручний міжміський громадський транспорт, 
туристичний потік, гіпотетично, міг би збільшитися вдвічі.

Показово, що у документі «Профіль громади», опублікованому на сайті Острозької 
міської ради, стан транспортної інфраструктури охарактеризований як задовільний, 
без особливих потреб і проблем.

У завдання нашого дослідження не входить пошук вирішення транспортної пробле-
ми, однак ми можемо з впевненістю сказати, що, маючи на руках достатньо еконо-
мічно обґрунтованих аргументів, зокрема й інформацію про рівень розвитку креа-
тивних індустрій, міська влада могла б комунікувати на вищі рівні. 

2. Слаборозвинена і занедбана інфраструктура

Креативні індустрії пропонують матеріальний або символічний продукт, який живе 
тільки за наявності двох факторів: споживача і місця, де зустрічаються продукт і 
споживач. Типологічно такі місця є віртуальні і реальні.

Віртуальними можна назвати інтернет-магазини та інші інтернет-ресурси, де поши-
рюється/продається продукт креативних індустрій. Це найпростіший шлях для креа-
тивних підприємців, однак у такому випадку підприємці можуть працювати цілком 
відірвано від міста, а часто і без реєстрації підприємства відповідної форми власно-
сті і, відповідно, без сплати податків у міський бюджет.

КАРТА ПРОБЛЕМ ОСТРОГА,
ЯКІ ГАЛЬМУВАТИМУТЬ РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Слаборозвинена 
і занедбана 
інфраструктура

Транспортна 
відірваність

Протистояння 
між містом 
і академією

Невиразне бачення
шляхів ревіталізації
економіки міста

Скептичне 
ставлення влади 
до розвитку 
креативних індустрій
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Місцеві не розглядають академію як об’єкт для відвідування. Хоча ми працювали, щоб 
зламати цей стереотип. Щоб вони розуміли, що це не просто місце, де навчаються 
студенти. Поступово нам це вдається шляхом організації «Ночі в музеї». На цю акцію 
приходить багато острожан, а також гостей з регіону: з Рівного, з Нетішина.

.

Разом з тим – можливо, тому що нема потужного готелю або достатньої кількості 
готельних місць, – навіть ті туристичні групи, що задіяні в якихось комплексних маршру-
тах і приїжджають в Острог, не мають можливості зупинитися в місті.

Ми постійно про це говоримо, в нас і земельні ділянки у свій час для цього резервувалися. 
Та на сьогодні немає інвестора. Щоправда, один із підприємців зараз розширює готель 
і, можливо, подвоїться кількість місць.

.

Щодо підтримки бізнесу: в готельній справі є режим максимального сприяння. Ставки 
ЄП для всього бізнесу в місті на сьогодні в нас половинні. Ми так і не підіймали. Щодо 
пільгових ставок по оренді землі, 12-та стаття Податкового кодексу забороняє робити 
це адресно. Якщо надавати пільги, то тільки конкретним категоріям земель. На сьогодні 
землі тих трьох суб’єктів, які надають послуги готельного бізнесу, використовуються 
за комерційним призначенням. Окремо чітко визначених пільг під туризм у нас нема. 
У свій час ми пропонували земельні ділянки [для будівництва готелів – інтерв’юер]. 
Одна на сьогодні приватизована, інша – у віданні академії.

.

Найважливішими є реальні місця, де креативні індустрії можуть знайти свого спожи-
вача і таким чином прямо й опосередковано впливати на розвиток громади.

Острог унікальний тим, що тут можна одночасно побачити два контрастні інфра-
структурні світи – розбудовану, задбану територію і приміщення Острозької академії 
і давно не ремонтовані об’єкти комунальної власності (бібліотеки, будинок культури, 
школа мистецтв тощо). У тому ж таки «Профілі громади» у таблиці про місткість куль-
турних установ графа «Основні потреби» заповнена однотипно: потребує ремонту, 
капітального ремонту, відновлення, добудови.

Водночас розбудована інфраструктура академії не є для місцевих мешканців місцем 
відвідування, розвитку, дозвілля. Пряма мова:

Туристична інфраструктура Острога також перебуває лише в зародковому стані. Сукуп-
на кількість місць у трьох готелях – 70, з середньою заповнюваністю 50%.  Пряма мова:

За словами представника міської влади, існує програма економічного сприяння 
представникам готельного бізнесу. Пряма мова:
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Заставити готелі працювати відкрито (всі розуміють, що готелі працюють втемну). 
На букінгу зайнятість якась є, а вони показують мінімально. Тому місто не заробляє.

.

Сьогодні університет – це головний рушій розвитку Острога. Окрім надходжень 
від ПДФО, Острозька академія є чи не найважливішим елементом бренду міста 
й одним із головних туристичних об’єктів. .

Кількість студентів коливається в межах 3–3,5 тис. осіб, що дуже багато, зважаючи 
на населення міста. Ці студенти десь живуть (не тільки в гуртожитках), щось їдять, 
творять культурні події. Зрозуміло, що вони теж підтримують на плаву місто, в якому 
нема економіки.

.

Частина респондентів бачить причину ненадходжень до бюджету в тіньових схемах 
роботи готелів і очікує від влади врегулювання ситуації. Пряма мова:

Нечисленні заклади харчування орієнтовані на студентів – студентську платоспро-
можність і запити. У час канікул чи у форс-мажорних обставинах, якими зараз є пан-
демія і карантин, ресторанний бізнес Острога переживає не найкращі часи і не має 
альтернативи споживачам-студентам.

Усі проблеми з інфраструктурою зав’язуються в одне зачароване коло: нема інфра-
структури, бо нема споживача; нема споживача, бо нема інфраструктури.

Місто може вийти з цього зачарованого кола, запустивши механізм розвитку креа-
тивних індустрій: створені ними продукти притягнуть споживача, а вже споживач 
спонукає оновити і розвинути інфраструктуру.

3. Протистояння між містом і академією

Відновлення діяльності Національного університету «Острозька академія» у 1994 році 
дало Острогу нове життя.

Острозька академія є найбільшим платником податків у громаді і третім за кількістю 
працевлаштованих мешканців громади працедавцем.

Увесь комплекс академмістечка, інфраструктурні покращення у місті, активізація 
ринку житла, «омолодження» обличчя міста, культурна, освітня, подієва пропозиція 
для містян – все це безсумнівні плюси існування такої знакової установи в Острозі. 
Пряма мова: 
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Університет, наприклад, хоче деякі об’єкти прибрати собі. Не завжди вони їм потрібні, 
але в них завжди було краще фінансування. Вони могли собі дозволити корпус побу-
дувати і т. д., але місто вони сюди не втягнули, підрядників не впустили. Вони рахують, 
що Острог неосвічений і не розуміє, яке щастя їм впало у вигляді ПДФО та іншого 
потенціалу.

.

Вони зверхньо ставляться до комунальних служб, міськради. Наприклад, університет 
побудував арку впоперек вулиці – без дозволів, документації, узгоджень – просто 
поставили перед фактом. .

Але щось пішло не так у стосунках міста і університету, і замість партнерських, існує 
постійне, тихо булькаюче протистояння.

Містяни дорікають академії, що вона, користуючись міськими об’єктами і «загарбую-
чи» нові, неохоче допускає місто до своїх фінансових потоків. Пряма мова:

На думку респондентів, академія нехтує правилами й інтересами міста. Пряма мова:

Трохи є депутатів міської ради з випускників і викладачів, то вони такі трохи пихаті. 
Це еліта. Ректор Ігор Демидович розказує всім, що «ви потрапили до найкращого 
ВУЗу в світі й ви еліта, тільки ви заслуговуєте на славу й шану, а решта всі недолугі»..

Академічна спільнота певною мірою скаржиться, що містяни не цінують її внеску 
та здобутків. Університет та його відродження – це не річ у собі, а безпосередня частина 
міста, його культури, навіть цивілізаційний спадок Острога, який приносить користь місту..

Часто проблема переходить на оцінково-емоційний рівень. Пряма мова:

Академія, своєю чергою, висуває до міста свої претензії. Пряма мова:

Мешканці Острога зазначають, що культурні події академії проходять повз увагу 
міста, хоча формально вони відкриті для всіх.

Об’єктивних причин такого протистояння не існує. Можна припустити, що однією 
з причин є модель стосунків бідний – багатий, коли один має, а другий заздрить. 
Однак корінь цієї проблеми не в об’єктивній реальності, а у людському факторі.

Від протистояння програють обидві сторони, натомість від співпраці місцевого само-
врядування і університету виграли б не тільки репутації обох інституцій, але й ціла 
громада.

Це починають розуміти обидва гравці, і респонденти сходяться на тому, що поволі 
стосунки між академією і містом налагоджуються.
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4. Невиразне бачення шляхів ревіталізації економіки міста

Креативні індустрії розвиваються там, де є баланс між ними та іншими сферами 
економіки. Адже культурний продукт, як і всякий інший, потребує ринку і платоспро-
можного споживача, а це передбачає повнокровну, диверсифіковану економіку 
міста, живий ринок праці, певний рівень добробуту. Розраховувати лише на плато-
спроможних туристів – це ризик створити прірву між «золотим креативним класом» 
і маргіналізованим місцевим населенням.

Вихід – у паралельному створенні майданчиків для традиційних секторів економіки 
в масштабах, необхідних для розвитку міста. Це інтуїтивно розуміють мешканці 
Острога. Під критичною оцінкою опинилась Стратегія розвитку міста, яка більшість 
яєць поклала у кошик туризму. Пряма мова: 

Недоліки економічної складової Стратегії традиційно пов’язують з участю Академії 
в її написанні і скептично ставляться до часто надмірно тиражованої символічної 
складової ідентичності острожан. Пряма мова:

Говорячи про перспективи розвитку креативних індустрій, мешканці міста згадують 
зниклі і ще живі промисли. Пряма мова:

І найпромовистішим сумним фактом, який підтверджує існування проблеми занепа-
ду економіки міста, є те, що найбільшим працедавцем в Острозі є Острозька обласна 
психіатрична лікарня.

Стратегія зараз говорить, що туризм – це дуууже важливо для міста (може тому, 
що вони стільки діячів культури туди позаганяли). Але я думаю, що це помилка. Треба 
було написати ще трохи реальніших речей: мале підприємництво, інвестиційний парк, 
заснування якогось бізнесу. Зараз місто не заробляє на туризмі, й поки ця Стратегія 
діє, але не думаю, що вона буде виконана... Я не бачу, щоби влада активно з цим працю-
вала, окрім створення ТІЦу [туристично-інформаційного центру].

.

Стратегію розробила наша академія, місто заплатило якісь-там гроші. Я брав участь 
в обговореннях, не думаю, що це серйозна річ. В Острозі нема ніякої економіки! Були 
якісь заводи, фабрики – нічого не лишилося. Містяни позиціонують себе як величезна 
спадщина князів Острозьких, з величчю козацького руху й університетом.

.

Звичайно, перспективи можуть бути. У свій час, коли гончарний цех працював на повну 
силу, ця продукція реалізувалася по всій Україні. Але життя внесло корективи, подруж-
жя розлучилося, бізнес розпався... Вишивки наших народних майстринь успішно 
продаються в інтернеті.

Щоб перетворити це на більш важливі для міста речі... не знаю. Для міста хотілося 
би більше підняти промислову складову. У свій час в Острозі були великі чотири 
підприємства загальнодержавного значення. Сьогодні їх нема. Потужності більшості 
з них не підлягають відродженню. Нас цікавили б зараз хлібопекарські підприємства.

.
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5. Скептичне ставлення влади до розвитку креативних індустрій

Розвиток туризму і культури прописаний як один із головних стратегічних напрямів 
розвитку Острога до 2028 року. Пряма мова:

Якщо мешканці Острога сприймають цей документ скептично, то представники 
влади – радше формально, ніяк не пов’язуючи його з реальним життям. Пряма мова:

Операційна ціль 1.1. Удосконалення операційного управління туристичною сферою 
міста. Операційна ціль 1.2. Активізація діяльності суб’єктів туристичної та рекреаційної 
сфери на території міста. .

Вплив туризму на економіку міста незначний. Мало інфраструктури і невеликі витрати 
туристів у місті. Туризм не працює.

.

Не надихає також ставлення до спроб зародження креативних індустрій і до місце-
вих майстрів. Пряма мова:

Не знаходячи зацікавлення і підтримки з боку міської влади, місцеві виробники 
(«Острозька кераміка», майстрині з вишивки) продають свої речі на інтернет-плат-
формах, ярмарках, за індивідуальними замовленнями.

Таку фрустрацію місцевих управлінців можна пояснити двома факторами: по-перше, 
низьким рівнем інформованості про потенціал креативних індустрій в Україні, 
про базові документи щодо розвитку цього сектору в Україні, про ґрантові та інші 
можливості; по-друге (про що йшлося вище), – відсутністю бачення шляхів виходу 
з кризи і загалом відновлення економіки міста.

І про типову «сувенірку». Її можна придбати в туристично-інформаційному центрі, однак 
не місцевого виробництва. Дещо замовляємо в місцевих, дещо в Рівному, Тернополі. 
З острозьких – тільки один підприємець (…), що займається сувенірами, але поки 
що ми в нього не замовляли.

.

Якщо це пара підприємців на єдиному податку (400 грн у місяць, 10% ставка, ви ж розу-
мієте)... Досліджень не робилося, бо в тому нема економічного потенціалу.

.
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Вони надають широкий спектр послуг, мають розгалужену цінову пропозицію. Обидва 
заклади не є надто популярними серед місцевих, але все ж вони намагаються працю-
вати з острожанами.

КАРТА МОЖЛИВОСТЕЙ ОСТРОГА,
ЯКІ СПРИЯТИМУТЬ РОЗВИТКУ МІСТА І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Багата історична 
і культурна 
спадщина

Живе середовище 
міських активістів, 
культурні ініціативи

Партнерство з НУ 
«Острозька академія»

Навчальні заклади 
мистецького 
спрямування

Відомий бренд 
міста 

1. Багата історична і культурна спадщина

Мало яке місто в Україні має таку давню матеріальну і нематеріальну культурну спад-
щину, як Острог.

Більшість пам’яток сконцентрована у двох музейних установах міста: Державному істо-
рико-культурному заповіднику м. Острог і Музеї історії Острозької академії. Пряма мова:
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Минулого року було 86 000 відвідувачів, найбільше – з Києва. За віком, дві третіх – це 
діти, дитячі шкільні екскурсії. Ми орієнтуємося на вчителів, кажемо, що в нас тут освітні 
послуги з квестом, історією. Батькам кажемо, що в нас можна весело провести час.

Наступна третина – це дорослі, з яких одна половина – це автобусні тури, а друга – 
дорослі, які приїжджають разом із сім’єю.

Невелика частка – місцеві, орієнтовно одна десята. Ми намагаємося залучати їх додат-
ковими акціями. На місцевих найкраще працює «Ніч у музеї». Це ті люди, які в нас уже 
були, тому ми намагаємося щороку робити іншу програму. Місцевих небагато, фінансо-
во вони не дуже важливі. Але захистити нас перед владою – це точно вони (поки що не 
було причин, та до них ми можемо апелювати). Крім того, туристи з Києва не будуть 
голосувати на громадському бюджеті, а ці будуть.

40 гривень – вхідний квиток для дорослих і 20 – для дітей. Екскурсійне обслуговування 
диференційоване залежно від кількості людей у групі: від 200 до 400 гривень. Така сама 
ціна в Музеї книги. І значно менша – в Музеї нумізматики, там велика зала. В нас навіть 
є пропозиція: якщо ви берете єдиний квиток, то цей музей вам буде безкоштовно.

Екскурсійне обслуговування платне (крім учасників конференцій, гостей обмінних 
програм і т. д.) Вхідний квиток – 20 грн, за екскурсію –  100 гривень, але зараз змінюєть-
ся наказ про оплату. Окрема цінова політика для школярів, студентів і осіб похилого віку.

Музей історії Острозької академії – це відомчий музей у підпорядкуванні Університе-
ту, а його фінансова й господарська діяльність є частиною діяльності вищого 
навчального закладу.

На думку респондентів, заповідник – одна з найбільш активно працюючих установ 
міста. Водночас переважна більшість відвідувачів – це туристи, шкільні екскурсії 
з Києва та інших міст України. Пряма мова:

Говорячи про роботу з місцевими мешканцями і для них, працівник музею наводить 
цікавий і вагомий аргумент на користь такої роботи (незважаючи на меншу плато-
спроможність і зацікавленість острожан). Пряма мова:

Для обох музейних установ характерний низький рівень комерціалізації, що, очевид-
но, пояснюється невисоким рівнем доходів більшості відвідувачів. Пряма мова: 

Заповідник заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Рівненської області у 2013 р. До складу заповідника входять пам’ятки архітектури націо-
нального значення, а його музейні колекції належать до державної частини Музейного 
фонду України (що є національним надбанням) і не підлягають відчуженню в будь-якій 
формі. Ймовірно, що із створенням Острозької ОТГ музей-заповідник перейде на баланс 
громади, і це будуть нові фінансові й адміністративні умови, в яких опиниться музей.
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Музей історії Острозької академії також є важливим майданчиком для мистецтва. 
Один із підрозділів нашого комплексу – це мистецька галерея. З 2009 року ми провели 
більше 100 виставок. Вони різнопланові. Більшість – живопис, але працювали 
і зі скульптурами, текстилем. Були й тематичні виставки, як-от «Одяг XVI століття» 
чи археологічна виставка. Проводимо також мистецькі лекції, організовуємо зустрічі 
з художниками. Якщо про тематику, то це сучасні художники, але більш класичний 
живопис, не модерн-арт. Це художники з усієї України – щоб не тільки регіональні.

В Острозі діє Острозька школа мистецтв. Тут є музичне, художнє, театральне 
та дошкільне відділення; для дорослих – музичне та художнє. Кількість робочих місць 
– 54. На кінець травня 2020 року в школі мистецтв навчається 479 учнів. З кожним 
роком кількість учнів тільки зростає (як дітей, так і дорослих). У художньому відділенні 
кількість учнів навіть перевищує норму (норма – 10, а навчається в класі 10–20 учнів).

Обидва музеї намагаються доповнити свою основну діяльність новими формами. 
Пряма мова:

Заповідник має серед своїх послуг квести, зокрема для дітей, і вони дуже популярні.

У більш сприятливих економічних обставинах музеї Острога могли б набагато повні-
ше реалізувати свій потенціал у сфері креативних індустрій, однак наразі вони 
замкнуті у матриці складної соціально-економічної ситуації міста.

2. Навчальні заклади мистецького спрямування

Як зазначено в Аналітичній доповіді «Економічна привабливість української культури», 
для сектору креативних індустрій характерна більша залежність від талантів 
і креативності  в складі робочої сили.

Базою, де виявляються таланти і виховується креативність є, зокрема, навчальні 
заклади мистецького спрямування. Тому їхня роль вкрай важлива для формування 
креативної якості людського капіталу, на якій потім виростуть креативні індустрії. 
Пряма мова:

Як видно зі статистики, запит на мистецьку освіту є, і він зростає. Натомість рівень 
і методики викладання дуже і дуже відстають від потреб сучасної людини; часто 
на практиці використовуються методички мало не столітньої давності. Як і в усіх інших 
містах, в Острозі назріла потреба у програмі підвищення кваліфікації викладачів мис-
тецьких шкіл на базі вивчення та засвоєння найкращих європейських і вітчизняних 
методик. Водночас потрібна державна реформа мистецької освіти, яка б охоплювала 
перегляд методик і програм навчальних закладів усіх рівнів – від дитячих 
до мистецьких вищих навчальних закладів.
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Окремо варто сказати й про відділення для дорослих. Завдяки цьому сформувався 
колектив «Вечірня школа». В нас є місцевий гурт, складається з людей абсолютно 
різних занять, вони відносно старші люди. Хтось депутат, хтось працівник музею, хтось 
взагалі в іншій справі. Вони спочатку були учнями муніципальної школи мистецтв, 
а потім об’єдналися.

Острог володіє значним історико-культурним та людським капіталом. А якщо взяти 
до уваги, що йдеться про місто, де 16 тис. населення і потужний університет, – цей капі-
тал величезний. Зрозуміло, що більшість студентів не місцеві, більшість роз’їжджаєть-
ся реалізувати себе у великих містах. Але ж частина й острозької молоді навчається 
в академії, дехто з них реалізовує себе тут.

Така практика цілком суголосна європейським взірцям, коли випускники комунальних 
музичних шкіл об’єднуються у колективи, концертують у своїх громадах і за їх межами, 
музикують у дорослому житті.

3. Партнерство з НУ «Острозька академія»

Великим ресурсом для Острога є Острозька академія, яка серед своїх напрямів має 
дисципліни «культурологія», «літературна творчість», «журналістика». Інтегрування 
студентських і викладацьких проєктів у життя міста, залучення місцевої молоді 
до університетських подій, конференцій, лабораторій оживить культурне життя міста, 
відкриє вікно нових можливостей для місцевої молоді, дасть поштовх новим ідеям 
і проєктам на межі академічного життя і життя міської громади. Пряма мова:

Коли молода людина приймає рішення, залишатися в Острозі чи виїжджати, то насам-
перед бере до уваги можливість або неможливість самореалізації, заробітку, кар'єрного 
росту, і тут настає момент істини.

4. Живе середовище міських активістів, культурні ініціативи

Острог має у своєму арсеналі кілька «золотих акцій», які за умови сприяння і правильно-
го використання цілком можуть стати імпульсом для розвитку креативних індустрій.

Гончарний цех «Острозька кераміка» позиціонує себе як «фабрика кераміки, що виго-
товляє понад тисячу найменувань авторських керамічних виробів – вази, тарелі, кера-
мічні подарунки». Є досить велика виробнича база і міжнародний ринок збуту. Станом 
на вересень 2020 року обсяги зменшилися у зв’язку з пандемією.

«Town Image Studio» – дизайн-студія, що працює з відео- і графічним дизайном. На їхній 
сторінці у ФБ можна побачити їхні роботи. Тісно співпрацюють з музеєм-заповідником 
Острозький замок. Пряма мова:

Про важливість і тяглість мистецької освіти свідчить ще один факт. Пряма мова:

Спільно з Державним історико-культурним музеєм-заповідником за підтримки УКФ 
«Town Image Studio» створили віртуальний музей спадщини князів Острозьких.
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Шикарні хлопаки, які можуть зробити віртуальну реальність. Вони виграли кілька проєктів 
УКФ, один із них був: відновлення Татарської брами, барбакану. Я думаю, що проєкт виграв 
конкурс не через тексти, плани, а через те, що лідер «Town Image Studio» зробив 3D-модель 
відновленого барбакану. Хлопчаки зробили також фільм «Острог. В тіні історії».

Метою проєкту є порятунок від руйнування пам’ятки архітектури національного значення 
другої половини XV – початку XVI ст., Татарської надбрамної вежі (башти), задіяння пам’ят-
ки до туристичної інфраструктури міста, створення культурної та комунікаційної локації – 
арт-простору «Культурний барбакан».

Автори проєкту вирішили використати вежу як культурну локацію, яких у місті не вистачає 
у зв’язку із значним пожвавленням культурного життя Острога. Це не одинична подія, а 
локація-стимул розвитку культурної громади.

Найкращий період у розвитку Острога зараз триває. Стільки було змін протягом останніх 
років! Дуже активізувалися в плані проєктного менеджменту, і це дає можливість реалізо-
вувати речі, про які колись тільки мріяли. Зокрема, ремонт і перебудова підліткового 
клубу. Зараз реалізовують кемпінг просто неба – це буде класний майданчик для остро-
жан і для проведення різних заходів, облагороджена й облаштована територія на березі 
річки. Цей кемпінг дасть можливість об’єднати дві частини Острога: нову й історичну. 
Водночас це майданчик для концертів, фестивалів (а цього трошки не вистачає). Далі, 
"Культурний барбакан" – це дуже круто. І взагалі, благоустрій у місті: тротуари, сквери 
облагороджуються. Десять років тому було набагато гірше, як зараз.

Така студія мала б бути першою в переліку креативних індустрій міста, однак ніхто 
з міської влади її навіть не назвав.

Проєкт «Культурний барбакан» респонденти вважають одним із найбільш вагомих 
у місті за останні роки. Пряма мова:

Фестиваль «Острог – Ренесанс» – один із найпотужніших і найбільш туристично при-
вабливих у місті. Організатори позиціонують його як «перший на Острожчині культу-
рологічний фестиваль, присвячений 440-й річниці заснування Острозької академії». 
Пандемія і карантин 2020 року перервали фестивальну традицію, але проєктна 
пам’ять залишилась, і фестивальна форма має шанс відродитися. 

Багато проєктів реалізовується в місті на ґрантові кошти, отже, активісти оволоділи 
навичками написання проєктів і шукають альтернативні джерела фінансування. 
Пряма мова:
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Окремим і дуже важливим культурним проєктом є приватна ініціатива відновлення 
Острозької міської синагоги – найбільшої синагоги у Східній Європі. Проєкт передба-
чає не просто реставраційні роботи. Це відновлення колективної пам’яті острожан 
про знищену і забуту культуру євреїв Острога. Він доповнює мапу пам’яті міста дуже 
важливими і яскравими маркерами, вчить містян розуміти і приймати іншого, його 
культуру і світосприйняття.

5. Відомий бренд міста 

Завдяки своїй багатій історії, приналежності до різних держав та імперій, колосаль-
ній культурній спадщині Острог відомий не тільки в Україні, але й у Польщі, Литві, 
Білорусі. Це сприятиме впізнаваності культурних продуктів з Острога, посилювати-
ме імідж культурного і креативного історичного міста, допоможе у пошуку міжнарод-
них партнерів і в кінцевому результаті дасть шанс містянам реалізовувати свої 
таланти і вміння саме в Острозі.

лобіювати на рівні державних інституцій вирішення проблеми транспортної відріза-
ності Острога;

провести моніторинг реалізації Стратегії розвитку міста до 2028 року, актуалізувати 
її, врахувавши поточну економічну і соціальну ситуації, внести пункт «Розвиток креатив-
них індустрій» як одну із стратегічних цілей;

запровадити систему збору статистичних даних для аналізу впливу на економіку 
міста фестивалів та інших подій, бізнесів, які можна віднести до креативних індустрій;

у межах повноважень місцевого самоврядування розробити систему податкових 
та інших пільг для підприємців, що працюють за КВЕДами креативних індустрій;

налагодити постійні комунікаційні канали між усіма учасниками процесу, включ-
но з ЗМІ, онлайн-формати, соціальні мережі тощо;

створити Центр розвитку креативних індустрій як місце зустрічей, генерації ідей, 
роботи команд;

мотивувати викладачів мистецьких шкіл – шляхом підвищення їхньої кваліфікації – 
підтримувати і розвивати в учнях креативність, любов до експериментів, інновацій, 
нестандартного мислення і «неканонічної» творчості;

розтопити лід стосунків з Національним університетом «Острозька академія» 
і вийти на партнерську взаємовигідну співпрацю на користь міста й академії.

Рекомендації щодо розвитку міста 
за рахунок креативних індустрій:
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Висновки до кластера «Лідери і початківці»:
Кам’янець-Подільський – Мукачево – Олександрія – Острог



Висновки до кластера «Лідери і початківці»:
Кам’янець-Подільський – Мукачево – Олександрія – Острог



Наближеність до обласних центрів 
і водночас категорична окремішність 
від них, прийняття нових економічних 
умов і нерозуміння, як це використати, 
історично багатокультурні центри – 
і практично монокультурність сьогодні, 
сформована ідентичність або ж її пошук 
– ці чинники дають містам цього клас-
тера достатню впізнаваність усередині 
і назовні. 

Водночас, маючи чималий власний 
потенціал, міста цього кластера повинні 
пропонувати значно більше, аби до них 
приїхали гості, а мешканці не вирушали 
за дозвіллям та культурною послугою 
до обласного центру.

Виразні лідери у кластері – Кам'янець-
Подільський і Мукачево – є містами 
з об’єктами-магнітами, що роблять 
їх привабливими. В обох містах – 
це замки й історична інфраструктура. 
Довкола цих об'єктів давно сформова-
на система малих підприємств, які 
забезпечують туристичну і культурну 
пропозицію.

Початківці – Острог і Олександрія – все 
ще перебувають у пошуку основи для 
нового брендування. Острозька академія 
чи замок князів Острозьких? Футбольна 
команда «Олександрія» чи засновник 
міста козак Вус і міфологія довкола 
нього? Таким чином, символічний капітал 
перебуває на стадії формування, а креа-
тивні індустрії і комунікації довкола них – 
у зародку.

Міста кластера, зокрема Кам’янець-
Подільський та Мукачево, мають достат-
ньо добру інфраструктуру, передусім 
муніципальні та комерційні простори, 
пов'язані з дозвіллям. Менш розвину-
тою є інфраструктура Острога та Олек-
сандрії, однак місцева влада трактує 
її як точку росту.

Особливість кластера дає можливість 
містам взаємодіяти поміж собою 
в межах моделі «Досвід лідера – креа-
тивність початківця».

Кластер «Лідери і початківці»:
Кам’янець-Подільський – Мукачево – Олександрія – Острог
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розвиток хенд-мейду, майстерень суве-
нірної продукції, зорієнтованої на 
туристів;

розвиток медіа та культурно-креатив-
них індустрій, пов'язаних з візуальним 
контентом, що спричинено потребою 
міст забезпечувати туристичний потік, 
комерціалізацією відеоіндустрії, стрім-
ким поширенням соціальних мереж, 
передусім посеред молоді.

Тренди у розвитку креа-
тивних індустрій у містах 
кластера:

важливою є орієнтація на туриста; водно-
час за такої ситуації місцевий мешканець 
може почуватися вторинним, «чужим» 
у власному місті;

слабка комунікація між культурно-креа-
тивними середовищами, немає сформу-
льованої стратегії, досить сильний 
вплив місцевого «великого» бізнесу, 
який контролює і ринок стартапів; 

короткостроковий горизонт комуніка-
цій: від сезону до сезону;

комунікація не формує попиту містян на 
культурні продукти. 

Комунікативне
резюме
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Кластерний аналіз міст: 
оцінка сегментів 
культурно-креативних 
індустрій



Експертки проєкту оцінили культурно-креативний потенціал досліджуваних міст 
за ключовими сегментами розвитку ККІ від 1 до 5 балів, де 1 – це мінімальна оцінка, 
5 – максимальна. 

(див. у Додатках – Критерії та шкала оцінювання культурно-креативного потенціалу 
«малих міст»)

Сегменти оцінювання: 

готовність до управлінських рішень;

якість і активність середовища; 

схильність до підприємництва;

стан інфраструктури; 

готовність ринку, попит на продукти культурно-креативних індустрій; 

медіаготовність. 
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Результати оцінювання

1

2

№ Місто Готовність до 
управлінських 
рішень

Якість і 
активність 
середовища

Схильність до 
підприємництва

Стан 
інфраструктури

Готовність ринку, 
попит на 
продукти ККІ

Медіаготовність Сумарний бал

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

5

3

1

5

3

3

1

3

3

1

2

2

4

3

3

4

3

2

2

5

4

4

4

1

5

4

1

3

5

3

1

5

3

2

3

1

5

5

2

3

4

3

2

5

3

2

2

1

5

5

1

2

3

4

1

3

3

2

1

1

2

3

2

4

1

1

2

4

3

2

1

8

25

23

10

21

19

16

 9

25

19

13

13

Олександрія

Кам’янець-Подільський

Мукачево

Острог

Дрогобич

Шостка

Маріуполь

Умань

Миргород

Слов’янськ

Бердянськ

Нова Каховка
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Коментарі до оцінювання

0–10 балів: Острог, Шостка, Олександрія

У містах цього кластера спостерігається низька готовність до прийняття управлін-
ських рішень у сфері культурно-креативних індустрій, культурно-креативні середовища 
слабко ідентифіковані, фрагментовані. Громадська та муніципальна інфраструктура 
потребує серйозних вкладень. У жителів не сформовано попиту на культурні продукти, 
а гості міста не мають чіткого розуміння, для чого і чому варто їхати до цих міст. 
У цьому кластері досить слабкі медіа та соціальні мережі. 

Точкою прикладання сили тут може бути вироблення нової стратегії розвитку грома-
ди, включення її у ширший регіональний культурно-креативний контекст, робота 
з містянами та формування ринку культурних продуктів.

11–20 балів: Слов'янськ, Умань, Миргород, Нова Каховка, Бердянськ

Міста цього кластера мають більш-менш розвинуту інфраструктуру. І культурно-креа-
тивні середовища, і влада усвідомлюють, що креативні індустрії є складовою стратегії 
розвитку міста, однак поки що цей напрям мало присутній у публічному порядку ден-
ному, ресурсів для креативних індустрій не вистачає, тому середовища конкурують 
між собою, вони фрагментовані, хоч і мають потенціал для консолідації. 

Важливим позитивом міст цього кластера є їх включеність до ширшого регіонального 
культурно-креативного контексту. Посилення та переосмислення потребує ідентич-
ність кожного міста.  Точкою прикладання сили може стати справа створення майдан-
чика та просторів, де жителі, які мають попит на культурні продукти, могли б ділитися 
своїм досвідом, популяризувати креативні індустрії.

21–30 балів: Кам'янець-Подільський, Маріуполь, Мукачево, Дрогобич

Міста цього кластера мають досить чітку ідентичність, добре розвинену інфраструк-
туру. Однак відчутною потребою є зростання якості діалогу між органами самовряду-
вання та середовищами культурно-креативних індустрій. Як правило, сфера креатив-
них індустрій уже представлена в стратегічних документах громади, вона чітко 
прив’язана до туристичної та рекреаційної сфери. 

Точкою зміни для цих міст може бути розвиток медіа, які б розповідали про культурно-
креативні індустрії, більша включеність у національний культурно-креативний контекст. 
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ІV.

Рекомендації



ІV.

Рекомендації



Управлінські рекомендації 
для розвитку креативних 
індустрій «малих міст» 
України



Аналіз 12 міст України щодо їх креативного потенціалу і комунікацій між дієвцями 
процесу розвитку креативних індустрій дав можливість виявити спільні для всіх 
проблеми в управлінській сфері, а відтак запропонувати план-схему управлінських 
рішень для капіталізації креативного потенціалу міста.

Важливо зазначити, що запропоновані управлінські кроки матимуть сенс і стануть 
дієвими лише за умови, що місцева влада прийме консолідоване політичне рішення 
розвивати креативні індустрії у місті чи ОТГ. Без чітко артикульованого політичного 
рішення більшість ініціатив атомізованих зацікавлених дієвців буде гальмуватися 
з ризиком потонути без адміністративної  підтримки.

Друга важлива заувага стосується загального розуміння реальних масштабів креа-
тивних індустрій у «малих містах» України станом на 2020 рік. З одного боку, не слід 
занижувати рівень амбіцій – варто ставити собі за мету доволі високу планку, з гори-
зонтом планування не менше ніж 5 років. З іншого боку, недоцільно, мабуть, нав’язу-
вати «малим містам» наразі для них захмарні приклади світових рекламних брендів, 
європейських сувенірних чи арт-ринків. Це їх радше відлякає, адже об’єктивно мате-
ріальних і людських ресурсів для запуску такої креативної економіки поки що немає.

Тому політичне рішення місцевого самоврядування щодо розвитку креативних інду-
стрій повинно базуватися на реальній оцінці можливостей і мати дуже чіткі критерії 
вимірювання. Такими критеріями можуть бути: відсоток зареєстрованих підприємств 
різної форми власності, що працюють у сфері креативних індустрій; кількість праців-
ників у креативному секторі економіки; надходження до міського бюджету від діяль-
ності креативних індустрій; збільшення кількості туристів та інші.

Запропоновані покрокові управлінські рішення є модульними, їх послідовність може 
бути змінена залежно від ситуації кожного конкретного міста, а може бути і пара-
лельне проходження кількох кроків.

На початковому етапі розвитку сектору креативних індустрій у «малих містах»  
його головне завдання – збільшення зайнятості і самозайнятості населення та 
зменшення соціальної напруги і фрустрації у період кризи. 
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1. Провести цикл тренінгів для представників влади, бізнесу, активістів 
     і  ГО про креативні індустрії в Україні

Як показало дослідження, у переважній більшості досліджуваних міст побутує дуже 
приблизне розуміння природи та економічного потенціалу креативних індустрій. Це 
пояснюється відносно пізньою включеністю у процес створення КІ на рівні Мініс-
терства культури та інформаційної політики і наразі низьким покриттям інформацій-
ними кампаніями «малих міст».

Нерозуміння суті КІ, системи потенційної державної підтримки цього сектору, його 
потенціалу для вирішення проблем «малих міст», неусвідомлення того, які економіч-
ні, соціальні та політичні бонуси приносить креативна економіка, неволодіння термі-
нологією і правовим апаратом сектору – це характерно не тільки для представників 
виконавчої і законодавчої гілок місцевого самоврядування, але й для представни-
ків середовищ і бізнесу.

Тому перше завдання – навчити всіх потенційних дієвців, що таке креативні інду-
стрії, як вони розвиваються в Україні, як вони можуть розвиватися у «малому» місті 
і яку користь можуть принести місту та громаді. 

Найефективнішою моделлю була програма Міністерства культури та інформаційної 
політики «Креативні індустрії в містах».

Другим варіантом є звернення кластера міст чи одного міста до Міністерства куль-
тури та інформаційної політики з проханням провести відповідні тренінги.

Третій варіант – ініціатива міської влади і запрошення експертів.

Два перші варіанти менш обтяжливі для міського бюджету й більш ефективні 
з точки зору підбору компетентних експертів і тренерів. 

2.

Логічно, що ми пропонуємо прийняти політичне рішення про розвиток КІ у місті на 
основі знань про суть і специфіку сектору та його вплив на розвиток територій. 
Однак, як ми вже зазначали, порядок управлінських рішень може змінюватися. 
Головне, щоб усі головні елементи управлінського процесу були присутні і дієві.

За умови наявності у місті такого документа, як Стратегія розвитку міста на певний 
період, пункт про розвиток креативних індустрій як стратегічну мету чи як операцій-
ну ціль може бути внесений у чинну Стратегію при актуалізації документа. Якщо 
Стратегія тільки розробляється, важливо внести розвиток КІ до стратегічних цілей. 
Це забезпечить тяглість процесу і розширить горизонт планування.

Наступні кроки – 3-й, 4-й і 5-й – можуть бути частиною плану реалізації стратегічної 
мети, її окремими операційними програмами.

Прийняти консолідоване політичне рішення на рівні місцевого само-
врядування про розвиток і підтримку креативних індустрій на терито-
рії  міста/ОТГ з відповідним пунктом у стратегії розвитку міста
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5.

Місцеві цільові програми є сукупністю науково-дослідницьких, проєктних, промис-
лових, соціально-економічних цілей і завдань задля вирішення найбільш актуаль-
них та гострих проблем регіонального розвитку.

Чинне законодавство України наділяє місцеві органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування повноваженням розробляти цільові програми. Структу-
ра та принципи розроблення цільових програм в Україні регулюються ЗУ «Про дер-
жавні цільові програми», постановами Кабінету Міністрів України та наказами 
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.

Прийняти цільову програму підтримки креативних індустрій з відповід-
ним відображенням у бюджеті міста

3.

Це надважливе управлінське рішення, без якого всі інші пункти не матимуть шансу на 
реалізацію. Звичайно, формальне створення відділу чи посади не буде ефективним 
без певної якості людського капіталу з компетенціями і управлінськими навичками.  
Це велика проблема, з якою ми зіткнулися практично у всіх містах, охоплених дослі-
дженням. Простих і швидких способів вирішення кадрової проблеми 
у «малих містах» не існує. У випадку роботи над КІ варто сягнути по кадровий потен-
ціал міських активістів, успішних діючих менеджерів культури, економістів, які 
будуть розуміти символічну і прагматичну сторону творчих індустрій.

Варто також зазначити, що, саме беручи до уваги прагматичну, економічну сторону 
питання, доцільно було б відділ з розвитку креативних індустрій зробити частиною 
економічного департаменту і передбачити його тісну співпрацю з гуманітарним 
департаментом чи відділом культури.

Наступні пункти – 4-й, 5-й, 6-й – є завданнями для відділу розвитку креативних інду-
стрій чи посадової особи з такими функціональними обов’язками.

Створити організаційну структуру/посаду (нову чи в межах функціональ-
них обов’язків чинних підрозділів місцевого самоврядування), яка б від-
повідала за розвиток КІ і за реалізацію відповідної стратегічної мети

4.

Без дуже чіткого розуміння того, хто, як, якими ресурсами і на яких ринках буде 
розвивати КІ,  процес буде стихійним та інтуїтивним, а значить, малоефективним. 
 

Провести дослідження ресурсів, інвентаризацію засобів і людей, ринків, 
споживачів, які можуть бути включені у мережу креативних індустрій міста

247



Проєкт концепції місцевої цільової програми повинен містити:

До розробки цільової програми варто залучати представників усіх зацікавлених 
сторін. Проєкт концепції цільової програми публікується в місцевих засобах масо-
вої інформації.

Обов’язковим є етап  громадського обговорення. Метою громадського обговорення 
є урахування думки, досвіду, позиції, інтересів та можливої участі у реалізації про-
грами зацікавлених сторін: людей, установ, організацій, стан яких може змінитися 
внаслідок її реалізації.

Важливим елементом цільової програми є контроль за її виконанням і публічність 
звітів про виконання за певний період, що ми винесли як окремий п. 6.

визначення проблеми – дається формулювання проблеми, на розв’язання якої спря-
мована програма, наводиться аналіз причин її виникнення, окреслюються її масштаби;

пояснення, чому розв’язання цієї проблеми потребує розроблення і виконання 
місцевої цільової програми;

визначення мети програми; 

перелік (за наявності) прийнятих місцевих цільових програм відповідної сфери 
діяльності, які споріднені за метою запропонованому програмному документу, 
та обґрунтування неможливості розв’язання проблеми в рамках цих програм; 

обґрунтування відповідності мети програми пріоритетним напрямам місцевого 
розвитку; 

суттєві фактори – викладаються статистичні, аналітичні, інші дані, які мають бути 
взяті до уваги під час прийняття рішення щодо розроблення програми;

оцінку очікуваних результатів виконання програми (економічних, соціальних, 
культурних, екологічних тощо) та визначення її ефективності; 

оцінку фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для 
виконання програми;

узгодження – визначаються розбіжності в позиціях зацікавлених органів вико-
навчої влади та місцевого самоврядування, які виникли під час консультацій 
щодо розроблення програми.

6.

Дуже важливо, щоб у періоди політичної турбулентності, кризових явищ різного 
походження, зміни управлінської команди зберігалась тяглість прийнятих стратегіч-
них рішень. У більшості міст саме розриви між різними періодами управління, карди-
нальні зміни в напрямах розвитку, переваги корпоративних чи особистих інтересів 
над публічними становлять найбільшу перешкоду у реалізації правильних намірів.

 

Забезпечити організаційний, фінансовий, адміністративний супровід 
реалізації цільової програми
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Рекомендації для 
спільної діяльності 
та самоорганізації 
середовищ креативних 
індустрій



У кожному з міст уже природно виникло середовище підприємців, причетних 
до креативних індустрій (зокрема, сфера гостинності, майстри народних промислів, 
митці, організатори подій, культурні менеджери, представники індустрії розваг, 
громадські діячі та активісти у сфері культури тощо). Як показало наше досліджен-
ня, вже сьогодні у багатьох містах ці середовища конкурують між собою, намагають-
ся здобути прихильність влади, працюють переважно з тими самими аудиторіями, 
які часто змушені обирати між подіями та продуктами. Ці спільноти не є чітко окрес-
лені, і, можливо, навіть не знають про існування одна одної. Їхня самоорганізація 
та співпраця відкривають можливості для створення доданої вартості для всього 
середовища. У сучасних економіках конкуренція серед гравців одного поля зміню-
ється на співконкуренцію (coopetition). Цим терміном позначають здатність поєдну-
вати співпрацю і конкуренцію. 
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Визначити гравців у сфері 
креативних індустрій

Кожен, хто вважає себе причетним до 
сфери креативних індустрій, повинен 
себе виявити. Для цього можуть бути 
використані різні інструменти: подія 
(дискусія, круглий стіл, фестиваль), 
створення онлайн-платформи, де 
можна ідентифікувати себе, укладання 
списку учасників. Важливо, щоб за 
допомогою цих інструментів можна 
було виявити не лише вже відомих учас-
ників, а й менш видимих. При форму-
ванні потенційних учасників спільноти/ 
кластера важливо відзначати: сферу 
зайнятості, впливовість цього учасника, 
зв’язки/включеність у спільноти, публіч-
ність. Важливо, щоб потенційні учасники 
розуміли, що завдяки участі в спільноті, 
поєднанню зусиль вони тільки вигра-
ють, завдяки співпраці попит на їхні 
послуги буде зростати.

Лідерство та брокерство
Спільнота креативних індустрій у містах 
може бути доволі неоднорідною, тому 
тут дуже важливе лідерство. Зазвичай 
у невеликих містах підприємці і митці 
досить різні: для перших одним із моти-
вів може бути отримання прибутків, для 
других – можливість самореалізації. 
Тому лідерами при формуванні спільно-
ти мають бути особи, які викликають 
довіру в різних групах, а спілкування 
має відбуватися за принципом «рівний 
з рівним».

Важливим може бути також інструмент 
соціального брокерства: рівновіддале-
на від різних гравців особа, яка розуміє 
специфіку ринку, може допомогти 
розпочати процес творення спільноти. 

Спільноти у досліджуваних містах інтуї-
тивно очікують, що таким лідером та 
брокером може стати представник 
місцевого самоврядування або держав-
ної влади. Однак для природного фор-
мування кластера важливо, щоб лідер 
вийшов із середовища спільноти. Так як 
більшість міст інтегровані у регіональні 
спільноти міст, то роль брокера може 
взяти на себе представник цих спіль-
нот, національних організацій.

З огляду на те, що середовище креатив-
них індустрій доволі строкате за скла-
дом і типом діяльності (митці, підприєм-
ці, індустрія розваг, туризм, сфера 
гостинності), лідерство на початку 
може бути багатоособовим. На цьому 
етапі лідерам важливо зосередитися на 
залученні впливових гравців, виявити 
невидимих акторів, переконати, що 
творення кластера буде корисним для 
всіх гравців. Від комунікативної страте-
гії лідерів та брокерів залежатиме, 
скільки часу займе створення спільно-
ти, чи буде вона відштовхувати, чи, 
навпаки, налаштовуватиме на співпра-
цю. У цій комунікації важливою складо-
вою є модерація очікувань потенційних 
учасників. Лідери мають розуміти, що 
конкуренція залишиться, однак буде 
й продукт діяльності спільноти.

Спільна освіта/освітні заходи
Щоб спільнота могла рухатися, у всіх 
має бути спільне розуміння, як і куди 
рухатися. З цією метою варто організу-
вати серію освітніх заходів. Вони 
можуть бути формальні (тренінги від 
бізнес-шкіл, фондів, партнерів, що ма-
ють досвід роботи у сфері креативних 
індустрій) або ж організовані самою ж 
спільнотою, де кожен може поділитися 
власним досвідом організації роботи,   
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засвоєними уроками, помилками й успі-
хами та запрошувати гостей з інших 
регіонів. Спільна участь у таких заходах 
дасть можливість презентувати себе 
перед учасниками спільноти, розбудову-
вати довіру, виробляти спільну мову. 

Звертаємо особливу увагу на те, що варто 
налагодити зв’язки з місцевими освітні-
ми закладами: вони втішаються довірою 
місцевої громади, можуть стати базою 
для проведення експертиз, які будуть 
корисними спільноті у сфері креативних 
індустрій.

Напрацювання правил роботи 
спільноти
Новоутворений кластер/спільнота потре-
буватиме чітких правил співпраці, визна-
чення сфери координації зусиль. Правила 
мають стосуватися менеджменту спільно-
ти. Зазвичай для кластера твориться прав-
ління, виконавчі органи, наглядова рада. 
У правилах мають бути прописані умови 
прийняття до кластера та вибуття, лідер-
ство, форми роботи та прийняття рішень. 
Творенню спільних правил, особливо 
в частині членства у кластері, повинно 
передувати встановлення довіри між 
засновниками кластера, розуміння потре-
би та мети його створення.

Стратегія і тактика кластера 
Мета діяльності кластера – подолання 
викликів, які стосуються його членів – 
кожного зосібна або всіх разом, ство-
рення нових можливостей для розвит-
ку кластера. Для цього важливо визна-
чити стратегічну мету кластера, яка 
може охоплювати і розбудову попиту 

 

на креативні продукти, і розвиток спіль-
ноти, і формування цільової програми від 
органів місцевого самоврядування та 
державної влади. Тактика стосувати-
меться особливостей співпраці з владою 
та потенційними партнерами. Для реалі-
зації стратегії кластера спільнота може 
здійснювати проєктну діяльність. 

Майданчик для комунікації
Зі створенням власних правил співпраці 
кластер потребуватиме майданчика для 
комунікації – як внутрішньої (між члена-
ми спільноти), так і зовнішньої – аби 
спільнота звучала одним голосом і її 
могли почути представники влади, 
цільові аудиторії, партнери. Майданчи-
ком може бути: сайт кластера або його 
сторінка у соціальних мережах; медіави-
дання, що вже діє у місті, яке вестиме 
рубрику від кластера/спільноти креатив-
них індустрій; простір/простори, де про-
водитимуться заходи кластера. Систем-
на та регулярна комунікація від кластера 
допоможе як самій спільноті, так 
і зовнішнім цільовим аудиторіям, потен-
ційним та наявним клієнтам, партнерам. 
Така комунікація кластера посилює 
голос спільноти, має легітимність та 
представницький мандат від спільноти.
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Спільна робота над розвитком 
ринку у сфері креативних індустрій
У «малих містах» ринок креативних 
індустрій лише розвивається. Підпри-
ємці, митці, менеджери, майстри, пра-
цюючи спільно, мають більше можли-
востей для дослідження ринку, пошуку 
точок росту, знаходження продуктів, 
що можуть посилювати один одного 
(як-от проведення фестивалів та май-
стер-класів, створення туристичної при-
вабливості та робота над муралами 
у місті тощо), спільних повідомлень 
до цільових груп.

Адвокація інтересів кластера 
перед органами влади та місцево-
го самоврядування
Напрацювання спільного інтересу, який 
може бути реалізований завдяки про-
грамам місцевого самоврядування 
та державної влади, створення та адво-
кація таких програм. 

Як свідчить закордонний та вітчизня-
ний досвід, члени кластерів успішніші 
та конкурентноспроможніші, збільшу-
ються можливості для інноваційного 
розвитку ринку. Розвиток кластера та 
самоорганізованості спільнот у сфері 
креативних індустрій може наштовхну-
тись на такі виклики: 

персональна недовіра між потенційни-
ми членами спільноти;

складнощі комунікації, особливо на 
початковому етапі: не всі учасники мати-
муть уявлення про спільний інтерес, не 
захочуть/не наважаться говорити про 
власні потреби;

відсутність звички/вміння підтримувати 
спільноту та брати у ній активну участь;

брак ресурсів, що посилюватиме конку-
ренцію.

 

Долати ці виклики допоможе створен-
ня прозорих правил та вимога чіткого 
їх дотримання, зрозумілі та прийняті 
всіма правила комунікації всередині 
спільноти, визнання рівності та поваги 
у спільноті; необтяжлива участь у роботі 
кластера (кожен з учасників/учасниць 
добровільно та усвідомлено бере на 
себе обов’язки); визначення графіку та 
форми роботи кластера. 

Брак ресурсів – один із найважливіших 
викликів, так як у «малих містах» осо-
бливо складна ситуація із можливістю 
залучення ресурсів, обмежені цільові 
аудиторії та групи клієнтів. Для подо-
лання цього виклику важливо формува-
ти пари/групи продуктів, які можуть 
посилювати один одного, створювати-
муть додаткову вартість, та спільно пра-
цювати над їх просуванням.
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Для побудови спільноти важливо комунікувати про особливості громади/регіону, 
де твориться кластер, наголошувати на сильних сторонах продуктів кластера. Важли-
во, що комунікація на цьому етапі має бути персональною, за принципом «рівний – 
рівному». Варто враховувати місцеві  ідентичність, традиції, культуру.

Коли буде прийнято рішення про постійну діяльність кластера, назовні варто комуні-
кувати солідарність спільноти, першорядні цілі, які ця спільнота ставить перед 
собою. На цьому етапі варто дослідити наявні медіа та комунікувати з зовнішніми 
аудиторіями через них. 

Доцільно також вивчити ринок регіональних медіа та на цих майданчиках розпові-
дати успішні історії учасників кластера. Важливо приділяти належну увагу комуніка-
ції, що посилюватиме присутність та впізнаваність кластера/спільноти в житті 
громади. Комунікаційними повідомленнями у цьому випадку можуть бути: сила 
та значення креативних індустрій для життя міста, представлення успішних кейсів 
підприємництва, формування попиту на культурні продукти. Для більшості міст важ-
ливою проблемою є переосмислення власної ідентичності – креативні кластери 
можуть вносити свою лепту для цього переосмислення. 

При сталій діяльності кластера варто мати власну платформу для комунікації – 
онлайн-платформу, соціальні мережі. Багато мешканців «малих міст» вважають 
потрібною присутність кластера у месенджерах, варто використовувати вже діючі 
платформи міста. Важливо комунікувати про кроки кластера, події та продукти, 
які створюють учасники спільноти.

КОМУНІКАЦІЙНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
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Рекомендації для 
розвитку символічного 
капіталу «малих міст»



Символічний капітал міста розбудовується над його культурним, економічним 
та соціальним капіталом, сигналізуючи про його традиції, перспективи та унікаль-
ність.  Через іконічні образи та історії успіху, через знаменні події, які відбуваються 
саме тут, а не деінде, місто розширює свої горизонти, комунікує зі світом, стає 
впізнаваним і цікавим, дає заякоритися місцевій ідентичності та вибудувати глибин-
ні емоційні й раціональні зв'язки людей з місцем свого життя. У цьому сенсі симво-
лічний капітал асиметричний і залежить від знання та визнання репутаційних, 
іміджевих та навіть легендарних ознак певного місця: коли символічного капіталу 
бракне, інші види капіталізації цього не компенсують; натомість коли символічний 
капітал достатній, він суттєво збільшує шанси на успіх – серед інвесторів, туристів 
і самих місцевих мешканців – у всіх інших ділянках.

У дослідженні нам ішлося про те, щоб з’ясувати, як «малі міста» можуть досягати 
креативної переваги. Адже навіть «малі міста» – це складні системи, в яких взаємо-
діють і взаємно впливають одне на одного багато менших світів.  Між цими світами 
стаються фазові переходи, поворотні моменти, коли міста досвідчують так званий 
ефект метелика: невелика зміна початкових умов приносить неспівмірні 
і непрораховувані бонуси. Креативні індустрії, які пропонують ідеї замість машин,  
і містяни, які докладають системних зусиль, щоби свої ідеї втілити, пасують насам-
перед тим містам, які починають усвідомлювати себе як динамічні, в яких сходяться 
амбіція і потенціал до перетворення та змін. Коли йдеться про сектор ККІ, то варто 
розуміти його через поняття культури повсякдення, яка перестає бути частиною 
економіки розваг і стає повноцінною частиною економіки уваги. Зрозуміло, що 
є різниця, чи підлітки проводять 20 годин вільного часу на тиждень пасивно та само-
ізольовано за комп'ютерними іграми, чи починають разом дизайнерський стартап, 
споруджують майданчик для школи паркуру або облаштовують спільний простір 
для саморозвитку в бібліотеці чи галереї.
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Крім того, що треба враховувати локальну специфіку і чимало деталей місцевого 
габітусу та достосовуватися до них, місцевим дієвцям у секторі ККІ доводиться 
виділятися з юрби, зважуючись на інноваційну самозайнятість, брати на себе певні 
ризики, в тому числі й репутаційні, часто нічим не компенсовані. Щоб не знищити 
і не знецінити вкрай важливий аспект символічного капіталу – капітал лідерства, 
важливо дбати про мережування активних містян, синергію між різними ініціатива-
ми, спільнокошти і спільнодуми на підтримку креативних стартапів.

Головні стратегії міської обнови і напрацювання символічного капіталу в умовах 
української децентралізації, причому для всіх залучених сторін, – це швидке само-
навчання, адаптація та експериментування. Жодне місто не є ідеальним, але кожне 
можна зробити кращим.

Тут немає і не може бути готових сценаріїв, і все ж таки є прототипи підходів, до яких 
варто придивитися і приміряти на себе.

1.

Найкращим імпульсом для розвитку сектору ККІ є успішні приклади. Аби місто відчу-
ло приплив творчих ідей, потрібні інструменти-стимули, влада має щось запропону-
вати активним містянам, підтримати визнанням і ресурсами спрямовану на розви-
ток міста творчість. Заради власного ж блага місто мусить очолити пошук ідей. Тому 
дієвим кроком для всіх «малих міст» було би спрямування певної частки щорічного 
громадського бюджету на підтримку креативних проєктів, а також оголошення парт-
нерського конкурсу за участю місцевих бізнесменів, з пітчингом ідей для відновлен-
ня занепалої пам’ятки, соціокультурної ревіталізації вулиці або дільниці міста, ство-
рення культурного стартапу на підкреслення місцевого унікального колориту.

Окрема стаття в громадському бюджеті розвитку або спеціальний конкурс 
міських ґрантів на підтримку культурних і креативних стартапів

2.

Міжсекторна співпраця та взаємодія – це ключ до повноцінного розвитку міст, 
а разом з тим запорука виграшу від ефекту переливу, отримання непрямої і неоче-
видної вигоди, яку процвітання одних секторів приносить прямо не пов'язаним 
з ними іншим. Основна проблема більшості проаналізованих «малих міст» – відплив 
активних мешканців. Тому вкрай потрібно засновувати в цих містах принаймні одну 
інституцію, умовну «лабораторію змін та інновацій», що буде місцем партисипатив-
ної демократії, поєднає у проєктній діяльності міських чиновників, депутатів, бізнес-
менів, громадських активістів і лідерів думок, сприяючи також і підвищенню їхньої 
кваліфікації. Таке рішення принесе не тільки сподівані, а й несподівані позитивні 
результати. Майданчик для стратегічно-візійного спілкування потрібен і для віднов-
лення довіри, і для накреслення спільного горизонту майбутнього. Влада міста має 
не боятися ризикнути, що прийдуть нестандартні люди і запропонують нестандартні 
шляхи розв'язку наявних проблем. Пошук інвесторів для особливо амбітних ідей 
можна здійснювати через Асоціацію малих міст України, профільні міністерства, 
Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню та міжнародні агенції.
 

Простір для спільнодуму і пошуку творчих рішень
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4.

Добрими для життя і роботи вважаються ті міста, які надають широкий спектр 
колективних досвідів і подій – тих, до яких можна долучатися, щоб відчути себе 
частиною чогось більшого. Чимало всього у «малому» місті пов'язано зі знайомою 
буденністю і рутиною – тим більш вагомо, щоб на долю містян періодично випадали 
і екстраординарні події, як-от: хостинг престижних міжнародних чи загальнонаціо-
нальних форумів, конкурсів, фестивалів, конференцій, хакатонів, мистецьких рези-
денцій. Суттєвою репутаційною перевагою може стати конкурс з хорошим гонорар-
ним фондом на найкращий дизайнерський проєкт з ревіталізації якогось міського 
простору чи проблемного об'єкта. «Мале» місто може позиціонувати себе через 
якусь концептуальну премію, скажімо, «Місто добрих сусідів», вручати її тим містам 
в Україні і в світі, досвід яких і партнерство з якими надихає на зміни і розвиток; 
може невтомно розказувати і показувати історії успіху від малого до великого, утри-
муючи тривалу увагу медіа і статус символічного лідера задекларованого вектора 
розвитку («Міста відкритих даних», «Міста без корупції», «Зеленого міста» тощо).

Інвестувати у репутаційні події з потужним медіашлейфом

3.

Виразність міста на культурній та економічній карті України підвищує його інвестицій-
ну привабливість. І хоча культура та комерційний підхід можуть заходити у гострі про-
тистояння, назагал вони сприяють одне одному і є способи, як повернути еквілібріум 
там, де стається перекос. Насамперед це стосується насиченого чи збідненого місь-
кого досвіду. Насичений досвід пов’язаний із такими маркерами, як глибина 
(що тут важливого, символічного), широта (які є можливості для пошуку і самореалі-
зації) та піднесення (чи хороша ініціатива в цьому місті знайде однодумців і сприян-
ня громади). Страх перед глобалізацією найкраще тамується, коли люди бачать, що 
їхнє локальне та унікальне має цінність та шанси відродитися і монетизуватися саме 
в обставинах відкритих кордонів і великого світу.

Шукаючи за новим брендом для міста, варто сфокусуватися на ключових аспектах: 
1) що дає відчуття традиції і стабільності? 
2) що дає відчуття відкритості й винахідливості? 
3) що дає відчуття дому? 
4) що дає відчуття натхнення?

Праця над увиразненням бренду, айдентики, культурного потенціалу і оповідної іден-
тичності свого міста – це те домашнє завдання, яке мусить бути виконане в місті, 
що дбає про креативну перевагу. Усі містяни є водночас амбасадорами свого міста, 
тому вкрай важливо, які історії вони зможуть і зуміють про нього розказати. Варто 
всерйоз подбати про те, щоб містяни знали і визнавали складну історію свого міста, 
бо місто, яке інтегрує і долає негативну спадщину, примножує енергію та локальний 
патріотизм, зрощує таланти, щоб прокладати шлях у майбутнє.
Ключові меседжі треба знайти в діалозі, проартикулювати і продискутувати їх 
з місцевими знаменитостями і лідерами думок та змасштабувати через найвідповід-
ніші образи й канали комунікації.

Увиразнити міський бренд та айдентику
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5.

Меріям варто спробувати налагодити й утримати зв'язок з вихідцями з міста (або їх 
родинами), що живуть в інших містах та країнах. У контексті теперішніх цивілізацій-
них, технічних і культурних змін зробити це не так уже й затратно, а головне – на це 
є запит. Колись еміграція означала майже повний розрив з містом чи країною похо-
дження. Зараз фахівці використовують термін «цифрова діаспора», щоб заакценту-
вати добре мережування земляків, а також їхню участь у спільному з місцем похо-
дження символічному просторі. Вже в цьому десятилітті кількість українців, які 
мешкають у межах та поза межами України, зрівняється. Тому для «малих міст» як 
малих батьківщин може виявитися вкрай помічним створення інструмента, через 
який люди-родом-звідси зможуть впливати на трансформацію міста і підтримувати 
свою малу батьківщину експертизою, зв'язками, ідеями та фінансами.

 

Міська ідентичність як глобальний феномен
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Рекомендації
для локальних медіа 
щодо роботи з висвітлення 
культурно-креативних 
індустрій



Для більшості медіа, що працюють у «малих містах», ключовою проблемою є те, 
що увага до тем культури та креативних індустрій будується за залишковим принци-
пом. Це призводить до того, що теми висвітлюються поверхово, журналісти недо-
статньо заглиблюються в контекст, подекуди бракує належного розуміння суті креа-
тивного потенціалу, реагування на події – фрагментарне, немає вміння проакценту-
вати важливі проблеми, які започаткують дискусію в громадах. Результати моніто-
рингу підтверджують, що найактивніше місцеві видання висвітлюють комунальні 
проблеми, надзвичайні події та дрібний кримінал, оновлення міського простору 
та окремі питання місцевої політики, а для культурної проблематики на сайтах пере-
важно немає ні окремих розділів, ні визначених категорій чи тегів для цієї тематики. 
Тому загальною рекомендацією для медіа є досягнення комплексного підходу 
до осмислення та висвітлення процесів, пов’язаних з креативними індустріями.
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Моніторинг міських програм 
Однією з ключових функцій медіа є нагляд за діяльністю органів влади, контроль за її 
рішеннями, особливо в питаннях фінансової прозорості. Через підзвітність та прозо-
рість процесів у політиці медіа забезпечують доступ мешканців до достовірної та 
повної інформації, мінімізуючи поле для корупційних зловживань, активуючи включе-
ність громади до ухвалення рішень. Локальні та гіперлокальні видання не повинні 
знімати з себе цих обов’язків і можуть мати навіть більший вплив на місцеву ситуа-
цію, ніж великі національні видання. В «малих містах» медіа, з одного боку, мають 
більший кредит довіри, оскільки їх працівники є членами громади, про яку вони 
пишуть, але водночас можуть більше піддаватися спокусі бути лояльними до місце-
вої влади, бути «друзями» локальної еліти, адже це забезпечує певний політичний 
захист. Дотримання принципу служіння інтересам громади, а не влади, що декларує 
Кодекс етики українського журналіста, ставить редакції у виграшну позицію страте-
гічно, адже довіра і підтримка громади є сильнішим захистом для медіа перед мож-
ливими спробами тиску з боку будь-яких політичних сил.

У цьому ключі медіа «малих міст» могли б виконувати нагляд за змістом, ефектив-
ністю та якістю виконання міських програм, присвячених темам культури та креа-
тивності. Прицільна увага до цих аспектів має кілька завдань: 

Важливо, щоби висвітлення діяльності місцевих органів влади та якості політичних 
процесів навколо креативного потенціалу мали не компліментарний характер, не 
перетворювалися на сухі звіти місцевих посадовців, а дотримувалися стандартів 
балансу і повноти, застосовували аналітичні підходи.

виявлення міських програм у сфері культури та сприяння розвитку креативних 
індустрій, інформування громади про їх наявність, ухвалення чи розгляд; 

аналіз змісту програм, його відповідності актуальним потребам громади; 

оцінка пріоритетів фінансування міських програм, зокрема галузей культури, 
туризму, креативних індустрій та просторів; 

контроль за ефективністю використання коштів міського бюджету та якість 
залучення інвестицій у креативний сектор; 

публічність посадовців, що відповідають за ці галузі, висвітлення їхніх планів, 
реакцій на запити громади, зокрема, представників індустрій; 

поінформованість громади про креативні стратегії міста, формування його 
айдентики, культурно-креативні пріоритети.
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Майданчик для діалогу
Тяжіння до збалансованого та аналітичного висвітлення креативної проблематики 
має стимулювати журналістів шукати героїв та експертів, що зможуть з різних сторін 
та в інтересах різних стейкхолдерів реагувати на актуальні питання, доповнювати 
обговорювані теми та виклики власним досвідом, роздумами зі своєї перспективи.

Медіа мали б започатковувати діалог між різними середовищами, зацікавленими 
у розвитку креативних індустрій, знайомити їх між собою, залучати до обговорення 
дискусійних питань. Для забезпечення діалогу журналістам недостатньо займати 
реактивну позицію та лише відповідати на події, що вже відбуваються, чи заходи 
й теми, вже сформовані у середовищі. Журналісти повинні займати дослідницьку 
позицію, шукати цікавих героїв, які ще не є достатньо публічними чи відомими, помі-
чати нові ініціативи, про які буде цікаво дізнатися аудиторії, стимулювати до публіч-
ності місцевих експертів та відповідальних посадовців, чия думка про те чи інше 
явище є важливою та значущою для середовища. Важливо також виокремити всі 
зацікавлені сторони та намагатися надати слово кожній з них. Такий підхід може 
сприяти «підсвіченню» стейкхолдерів креативних стратегій, які з різних причин 
могли залишитися поза вже сформованою «бульбашкою» середовища.

Прагматизація креативного потенціалу
Наразі більшість публікацій, присвячених темам культури у «малих містах», є інфор-
мативними, а не аналітичними. До того ж висвітлення тем відбувається у кількох 
шаблонних формах: 

В окремих містах траплялася інформація про спроби обговорення креативних стра-
тегій, але такі матеріали не виходили за межі інформаційних форматів і лише форму-
лювали окремі тези, не аналізуючи і не критикуючи їх. Це призводить до того, що такі 
публікації лишаються непоміченими аудиторією, оскільки вона не відчуває, що це 
її якось стосується.

Необхідно, щоб журналісти фокусувалися на прагматичній стороні справи, висвітлю-
ючи суспільну користь від розвитку креативних галузей: їх вплив на рівень та якість 
життя, інфраструктуру, економіку громади. Іншими словами, журналіст мусить 
шукати прагматичний суспільний інтерес, а не лише інформувати про концерти, пере-
моги на конкурсах дитячих колективів чи відкриття виставок. Тоді креативні інду-
стрії не будуть зображені у пласкому розумінні «прикраси», «цікавинки», дозвілля та 
подій, які не вимагають реакції чи включеності, їм буде надано сенсу важливого 
сектору, що є складовою економіки міста, фактором для залучення інвестицій, ство-
рення якісних робочих місць, покращення міської інфраструктури та впізнаваності 
міста поза його межами.

констатація фактів; 

анонсування події або репортаж з неї; 

розширені замітки про цікаві місця чи цікаві особистості у містах. 
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Що індустрії чи бізнеси хочуть розказати про себе? 

Що з цього є цікавим для аудиторії медіа? 

У які цікаві формати можна загорнути цю інформацію, аби найефективніше доне-
сти її до аудиторії?

Важливо закцентувати увагу на аналізі того, як ті чи інші активності впливають на 
комфорт та безпеку в місті. І – що важливо для «малих міст» – аналіз того, що може 
мотивувати молодих перспективних мешканців залишатися жити і працювати у цих 
містах, задовольняючи свої амбіції та потреби. Це дозволить «заземлювати» 
абстрактні посили, наближати їх до реальних щоденних інтересів аудиторії. 

Важливо збалансовувати ці підходи, не зводити креативний потенціал лише до 
прагматичних інтересів (наприклад, «Миргородкурорт» – не лише робочі місця для 
місцевих мешканців, а й важливий туристичний магніт, що дозволяє підвищувати 
якість цих робочих місць). А розповідати про креативні індустрії не лише як про 
культурне чи мистецьке надбання, а й як про бізнес, спосіб розвитку людського капі-
талу, про підприємців, які ризикують, шукають нестандартні рішення, досліджують 
світовий досвід, інвестують у розвиток власної справи, а разом з тим громади та 
середовища міста. 

Партнерські проєкти медіа та креативних індустрій
Медіа можуть інтегруватися у процеси налагодження партнерств усередині грома-
ди. Взаємовигідне партнерство між медіа та представниками креативних індустрій 
може базуватися на комерційній співпраці з користю для всіх сторін. У разі пасивної 
позиції редакцій, медіа, ймовірно, працюватимуть як майданчики для звичайної 
комерційної реклами і чекатимуть, поки рекламодавці звернуться до них зі своїми 
пропозиціями. Очевидно, що сам по собі такий підхід не забезпечить великої бази 
клієнтів. Тож редакції можуть виходити з ініціативою до бізнесів, пропонуючи 
їм різні пакети співпраці: від банальної (але малоефективної) реклами до спецпро-
єктів, що працюватимуть на репутацію місцевих підприємців.

Останній підхід базується на взаємному пошуку точки перетину інтересів представ-
ників місцевих індустрій та локальних медіа: 

Важливо, щоби такі медійні продукти оформлювалися не у вигляді банальних 
рекламних текстів, щоб редакції шукали такі ракурси і формати подачі матеріалу, 
щоби він забезпечував живий інтерес аудиторії до змісту. У такому партнерстві 
медіа отримують рекламодавців та можливості комерційного доходу, а бізнеси 
чи ініціативи довіряють медіа самостійно вибирати редакційне оформлення своїх 
меседжів, яке було б найбільш релевантним інтересам і потребам їхньої аудиторії. 

Соціальне партнерство може полягати у спільному створенні медіакампаній, при-
свячених важливим проблемам та ініціативам, що вимагають залучення громади 
до їх вирішення чи підтримки. І тут так само: експертні середовища можуть пропону-
вати ідеї, а редакції, знаючи специфіку своїх аудиторій, адаптувати це для найбільш 
влучного досягнення цільової аудиторії. 
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Застосування інтерактивних мультимедійних форматів
Аналіз медіаландшафту досліджуваних міст дав змогу зафіксувати, що інтерактивні 
чи гейміфіковані формати подачі матеріалу використовують переважно мережеві 
сайти («City Sites», підопічні агенції «АБО»), які можуть передати напрацювання 
однієї редакції колегам в інших містах, застосовувати відпрацьовані формати 
у ресурсах всієї мережі. Насправді такі формати можуть використовувати навіть 
найменші онлайн-редакції, оскільки шаблони для таких форматів можна знайти 
у відкритому доступі і можна не залучати окремих спеціалістів до розробки «з нуля». 
Наприклад, є низка зовнішніх платформ з уже готовими формами онлайн-тестів – їх 
можна використовувати як пізнавальні ігри для читачів або для опитування думки 
аудиторії.

Опитування можуть бути окремим блоком сайту, що спонукатиме читачів до вислов-
лення своєї позиції. Це дозволяє отримувати інформацію про спосіб життя аудиторії, 
її звички та цінності, зрозуміти, які питання її турбують передовсім, визначати точки 
входу, через які подача матеріалів може бути максимально ефективною. Бо, напри-
клад, якщо мешканці Кам’янця-Подільського п’ють каву переважно вдома і недо-
статньо активно практикують «вихід на каву», то рекламувати їм нові кав’ярні, хоч би 
якими вони були креативними, має мало сенсу. Доречніше спершу знайомити меш-
канців із культурою кавування, роз’яснювати явища, пов’язані з економікою бідно-
сті, можливу капіталізацію витрат «на каву» як налагодження соціальних зв’язків, 
що дозволяють підвищувати якість життя, а не консервуватися у своєму побутовому 
щоденному оточенні.

Медіа як креативна індустрія
Медіа за своєю природою є креативними індустріями. Але далеко не в усіх «малих 
містах» медіа справді реалізують свій креативний потенціал. Приклад того, як редак-
ції можуть виконувати цю роль, показують медіа Маріуполя, Дрогобича, меншою 
мірою – Слов’янська. Маючи ресурси, бачення та творчий потенціал, медіа можуть 
самі створювати культурний контент: фільми, кліпи та ролики про свої міста, про 
представників індустрій та ініціатив, видавати книжки (зокрема, документальні, 
на основі власних матеріалів), долучатися до формування туристичних маршрутів 
і зрештою бути однією з тих рушійних сил, що формують бренд міста та комунікують 
його образ назовні. 
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V.

Додатки



V.

Додатки



Експертні інтерв’ю



12 міст

67 годин інтерв’ю

92 експерти й експертки
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Запитання на експертні 
інтерв’ю



Блок А. 
Як містяни мислять своє місто: культура, історія, місця сили, постаті 

Як ви картографуєте для себе і для гостей міста значимі місця цього міста, що їх 
обов’язково треба відвідати і відчути (8–10 позицій)?

Що тут вважається культурною спадщиною? І хто спадкоємці цієї спадщини?

Чи є пряме або приховане змагання за статус лідера в культурі, туризмі, індустрії 
вражень та інноваціях між вашим містом та обласним центром чи іншими містами? 
У чому це проявляється? У чому «родзинка» саме вашого міста?

Які появилися турагенції, гіди, краєзнавчі групи в соцмережах, міські прогулянки, 
виставки, локальні освітні програми, лекції, онлайн-ресурси, путівники, сувенірка? 

Які є середовища, зацікавлені локальною історією, її кращим осмисленням, 
збереженням і промоцією?

Чи відбуваються історичні реконструкції? Квести? Якщо так, то які?

У який період свого розвитку місто було на піку можливостей для життя і само-
реалізації? Як ви думаєте, зараз тут більше чи менше шансів щось починати, ніж 
було в 1990-х? Чому?

Чи місто, яким воно є зараз, на вашу думку, – це місто молодіжне чи радше місто 
старіючих містян? Чому?

Чи з’явилися в місті внутрішньо переміщені особи від 2014 року? Чи хтось із них 
став видимим у самоорганізації і культурному житті міста?

Як анексія Криму і війна на сході України вплинула на потенціал розвитку міста?

Як карантин, закриття кордонів і обмеження рейсового пасажирського сполучення 
в межах країни плюс перехід деяких галузей в онлайн змінив розклад для місцевої 
креативної економіки?
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Блок Б. 
Роль місцевої інфраструктури, роль середовищ

Які фестивалі, ярмарки варто відзначити за їх креативну складову і внесок 
у місцеву економіку?

Що люди в місті роблять на вихідні?

Які з інституцій культури у місті є активними і креативними?

Чи співпрацюють навчальні заклади з містом? Спільні проєкти? Замовлення?

Де переважно працюють випускники?

Чи організовують загальнодоступні події, покази, конкурси для творчих робіт 
студентів і викладачів?

Чи існують крамниці, де можна подивитися і придбати роботи студентів і викла-
дачів – дизайнерів, проєктантів одягу, художників, ремісників?

Чи є магнітом для містян і туристів якийсь музей (-ї)? Яке там середовище і візія 
розвитку?

Де відбуваються виставки і вернісажі сучасних митців?

Як функціонує театр, кінотеатр, як виглядає музична і танцювальна сцена?

Які є хороші курси або гуртки для саморозвитку?

Якісь ІТ-тусовки? Цікаві стартапи?

Які є книгарні, кав’ярні, бібліотеки,  маленькі видавництва, дизайн-бюро, місця з 
мистецькими тусовками? 

Які є проєкти, зроблені молоддю для молоді? А молоддю – для всіх чи цільово 
для старших людей?

Які локальні медіа пишуть про культуру і креативні проєкти? Чи є якісь спроби 
аналізу культурних процесів у місті і зв'язку між культурою, творчим підприєм-
ництвом та благополуччям міста?

Хто є важливі місцеві блогери, лідери думок, малі й середні підприємці, які 
підтримують, створюють і критикують культурні продукти?

Про що була остання велика дискусія в місцевих соцмережах?
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Блок В. 
Місцеві політики та участь влади у розвитку креативних індустрій

Чи є стратегія розвитку міста на наступні 5–10 років і яке місце в ній відведено 
культурі та креативним індустріям?

Яка політика міста в екскурсійному бізнесі – сертифікати, ліцензії, туристичні 
потоки? 

Чи вкладало місто кошти в путівники, карти, сувенірну продукцію, ознакування 
стежок до значимих культурних об’єктів?

Чи існує різнорідність маршрутів – за віком екскурсантів, за темами, сезонні? 

Яка кількість робочих місць у креативному секторі? 

Чи є динаміка у створенні підприємств креативних індустрій і яка?

Наскільки престижними є ці професії? 

Які надходження до бюджету міста від креативних індустрій?

Чи є міська програма сприяння створенню і підтримки креативних індустрій 
(наприклад, через конкурси, премії, співфінансування проєктів з громадського 
бюджету, пільги на оренду приміщень, промоцію продукції, залученість до місь-
ких культурних заходів  і т. п.)?

Чи задовільний рівень промоції культури і креативу через міські ЗМІ, телебачен-
ня, радіо, соцмережі?

Блок Г. 
Ринок культурних індустрій

З чим у вас асоціюється культура/творчість?

Скільки коштів з сімейного бюджету ви готові витратити місячно на культуру 
(приблизне формулювання).

Якби ви хотіли зробити комусь подарунок, який би дуже виразно говорив про 
ваше місто, – що б це було?

Яка середня вартість квитків на культурні події у місті?

275



Локальні медіа та групи 
у соцмережах, відібрані 
для моніторингу



0629.com.ua, Mrpl.city, Сигма; 
групи Новости Мариуполя (52,5 тис.) та Единый Мариуполь (6,4 тис.)

Приморка.Сity, 06153.com.ua, Бердянськ 24; 
групи Бердянськ (11 тис.) та Бердянськ. Серце Азова (6 тис.)

Нова Каховка.Сity, Радіо Нова Каховка, NK-Online; 
група Нова Каховка (24,9 тис.) та Нова Каховка – Здобули (8 тис.)

Миргород.Інфо, Новини Полтавщини (розділ «Миргород»), 
сторінка телеканалу «Миргород»; 
групи Миргород (10,9 тис.) та Миргород в моєму серці (6,2 тис.)

UmanNews.City, Uman News та сайт Рідний край;  
групи Умань як вона є (27 тис.) та Умань сьогодні (7,3 тис.)

Дрогобич.Інфо, Варто, Медіа Дрогобиччина; 
групи Дрогобич і Дрогобичани (38,2 тис.), Допоможи вуйкові (18,5 тис.)

 
www.3849.com.ua; Вечірній Кам’янець, Vdalo.info; 
групи Кам'янець-Подільський info (15,8 тис.) та 
Кам'янець-Подільський Онлайн (38,9 тис.)

Mukachevo.net, PMG.ua, Mukachevo.today; 
групи Мукачево (21,7 тис.) та Мукачево (17,8 тис.)

Острог.Район та Острог.Інфо; групи Острог — Європейське місто (6,5 тис.) 
та Острог — місто очима мешканців (5,3 тис.)

Моя Олександрія, Голос громади, Олександрійський тиждень; 
група Олександрія (14 тис.) та сторінка Сучасна Олександрія (6 тис.)

Шостка.Інфо, Шостка News.Сity, Шостка News; 
групи Объявления города Шостка (9,7 тис.) та Шостка (4 тис.)

Карачун, Діловий Слов’янськ, 06262.com.ua, Восточный вариант; 
група Родной Славянск (27 тис.)

Маріуполь:

Бердянськ: 

Нова Каховка:

Миргород:

Умань:

Дрогобич:

Кам’янець-Подільський:

Мукачево:

Острог:

Олександрія:

Шостка: 

Слов’янськ:
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http://0629.com.ua
http://mrpl.city
http://sigmatv.com.ua
https://www.facebook.com/groups/news.mariupol/
https://www.facebook.com/groups/unitedmariupol/
http://primorka.city
https://www.06153.com.ua/
https://www.brd24.com/
https://www.facebook.com/groups/901156989958663/
https://www.facebook.com/groups/BerdyanskCity/
https://novakahovka.city/
http://radionk.com.ua/
https://nk-online.tv
https://www.facebook.com/groups/NK.NOVAYA.KAHOVKA1956/
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Питальник на фокус-групи



Пояснення правил дискусії і знайомство (7 хв.)

Блок представлення

Представлення модератора

Ми проводимо дослідження для …

Тема розмови: перспективи розвитку міста 
Правила групової роботи:

Інформування про запис. Пояснення призначення запису та запевнення у конфі-
денційності інформації
Знайомство з респондентами: вік, зайнятість, сімейний стан, хобі

Брати активну участь у обговоренні
Висловлювати власну думку: сьогодні немає відповідей правильних чи 
неправильних
Поважати співрозмовників(ць), уважно слухати один одного, не перебивати
Висловлюватися чітко: не відходити від теми обговорення 
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Чим воно особливе? Чим вирізняється з-поміж інших міст України? 
Чи добре тут жити? Чому? 
Які емоції відчуваєте, коли думаєте про нього?
Що для вас означає бути маріупольцем/олександрійцем/новокаховчанином…? 
Чи відчуваєте ви себе маріупольцем/….? 
Як би ви описали типового жителя вашого міста?
Які культури тут представлені? А ким відчуваєте себе ви? Чому?

Предметом гордості для маріупольців/олександрійців є…
Символи Бердянська – це...
Архітектурна будівля, що є символом міста, – це...
Найкрасивіша архітектурна будівля в місті – це...
Чую «Бердянськ» – бачу...
Cувенір Бердянська –

2.  Продовжіть., будь ласка, такі речення (письмово): 

І. Образ міста, його ідентичність, символічний простір 

1. Друзі, я проживаю в іншому місті і дуже мало знаю про ваше. Що б ви розказа-
ли мені про своє місто?

ІІ. Поточна ситуація в місті. Причини і пошук виходу з кризи

В якому напрямі зараз змінюється ситуація у місті? Чому ви так вважаєте?
Які позитивні зміни помічаєте у місті? Завдяки кому відбуваються позитивні 
зміни у місті?
Які негативні? Що/хто заважає місту розвиватись? Чого йому бракує? Якщо        
не згадали спонтанно: Чи поширена у місті корупція? Хто її ініціатор? Як це впли-
ває на місто? 
Як впливає на розвиток міста місцева влада?

Як впливають на розвиток міста місцеві підприємці? Як у цілому ви ставитесь   
до підприємців? 
Що, на вашу думку, слід зробити, щоб місто знову почало процвітати? Як ви 
бачите рецепт його відродження? На чому місто може заробляти гроші?
Часто успіх міста – це успіх його мешканців. Чи хотіли б ви відкрити власну 
справу? Чому так/ні? Що може спонукати вас розпочати власну справу?
Якби ви отримали ґрант 10–20 тис. амер. доларів на власну справу – якого роду 
справу ви б відкрили?
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ІІI. Історія і сучасність

Чи добре ви знаєте історію міста? Чи цікавитеся історією свого міста?
Які історичні події ви вважаєте найважливішими для міста? Які події в історії вашого 
міста можна назвати найславнішими, найвеличнішими? А найтрагічнішими?
Хто прославив ваше місто? Ким з бердянців ви пишаєтеся?
Які історичні пам'ятки є в Бердянську?
А якщо говорити про сучасну історію міста (починаючи від Незалежності і до 
наших днів) – які тут визначні моменти життя Бердянська…? Про які сучасні події 
ви б розказали гостям міста?
Чи  у  вашому місті є зразки сучасної архітектури? Планування просторів? 
Графіті/мурали? Як ви до них ставитесь?
Чи бачите ви можливість міста/жителів міста заробляти на його історичній спадщині?

IV. Обличчя міста і культурне життя в місті

Як ви думаєте, чим ваше місто відоме в Україні? А в світі?
Якби до вас приїхали гості з інших міст/країн, куди б ви їх повели? З чого 
б почали? Чим закінчили? Як би побудували маршрут? А які місця/райони нама-
галися б не показувати? Чому? Якщо не згадають спонтанно, зондуємо: Як гадає-
те, чи цікаво було б туристам відвідати у вашому місті заводи діючі/зупинені? 
Чи цікаво було б вам відвідати їх з екскурсією?
Чи є якісь міські традиції, про які б ви розповіли гостям?

Чи існують якісь особливі бердянські… міські традиції?
Чи існує якась особлива бердянська…  кухня, яку варто показати туристам?

Яку культурну подію ви б хотіли найбільше їм показати?
Як вам подобається культурне життя вашого міста? 
Що б ви змінили/додали /прибрали?

Де ви любите проводити вільний час? З ким? Яким чином?
Які основні заняття / хобі у бердянців?
Яка культурна подія в місті для вас найважливіша? Які культурні заходи 
відвідуєте?
Як часто ви відвідуєте концерти, театри, виставки, кіно, спортивні заходи?
Як часто відвідуєте музеї? Які вам подобаються? Що б ви хотіли побачити 
у своєму краєзнавчому музеї, щоб вам було цікаво відвідати його самому чи 
з дітьми?
Чи берете ви участь у створенні культури (граєте в театрі, пишете, малюєте, 
берете участь у проєктах і т. д.). Якщо ні, чи хотіли б і як саме?

281



V. Креативні індустрії

Як ви розумієте термін «креативний потенціал міста»? Що сюди можна віднести? 
Як ви вважаєте, від чого/кого залежить креативний потенціал міста? 
Як ви розумієте термін «креативні індустрії»? Які види діяльності сюди належать?  
Спочатку спонтанно, а потім розповідаємо: народні художні промисли; візуальне 
мистецтво: живопис, графіка, скульптура, фотографія тощо; сценічне мистецтво: жива 
музика, театр, танець, опера, цирк, ляльковий театр тощо; література, видавнича діяль-
ність та друковані засоби масової інформації; аудіальне мистецтво; аудіовізуальне 
мистецтво: кіно, телебачення, відео, анімація, мультиплікація тощо; дизайн; мода; нові 
медіа та інформаційно-комунікаційні технології: програмне забезпечення, відеоігри, 
цифрові технології в мистецтві (3D-друк; віртуальна, доповнена, змішана реальність 
тощо); архітектура й урбаністика; реклама, маркетинг, зв’язки з громадськістю та інші 
креативні послуги; бібліотеки, архіви та музеї.

Як ви вважаєте, чи здатні креативні індустрії суттєво вплинути на розвиток 
вашого міста? Чому ви так вважаєте? Якщо так, то які з них? Що вони можуть 
дати місту?
Які креативні індустрії добре представлені у вашому місті? Можливо, ви можете 
навести приклади цікавих креативних бізнес-проєктів у місті? Наскільки вони 
відомі в місті? Звідки ви про них дізнались?
Які креативні індустрії не розвинені у вашому місті? Чому так відбувається? 
Наскільки важливо розвивати ці напрями? Чи важливі вони для міста? Чи є 
потенціал для їх розвитку у місті? Чи сприятиме їх розвиток подоланню корупції 
у місті?
Що потрібно для того, щоб ці напрями розвивались більш активно? Що їх стримує?
Які цікаві креативні проєкти ви б хотіли бачити у місті? На що б ви з задоволенням 
витратили гроші? А на що б із задоволенням приїхали подивитись туристи?

Чого не вистачає вашому місту перш за все в плані ...

Як ви вважаєте, чи має влада дотувати культурні інституції в місті? Чи погоди-
лися б ви платити додатковий податок на розвиток культурної спадщини 
вашого міста?

культури?
відпочинку і розваг?
спортивної інфраструктури?
освітньої інфраструктури?
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VI. Комунікація

Звідки ви дізнаєтесь про нові цікаві події/проєкти у місті?
Як краще інформувати жителів міста про них? Через які канали? У якій формі?
Що потрібно сказати про культурний продукт, щоб вас це зацікавило, які його 
переваги підкреслити?
Чи є якісь культурні події, які фінансує міська влада, і мешканці міста можуть 
відвідати їх безоплатно? Чи дійсно на них може потрапити будь-хто, чи тільки 
«свої»? Звідки ви дізнались про ці можливості?
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Критерії та шкала оцінювання 
культурно-креативного 
потенціалу «малих міст»



У місті наявні тільки зачатки й задатки для культурної регенерації і креативної 
економіки. Активність окремих осередків спорадична, аматорська, нестійка, 
орієнтована на туристів і гостей міста. Співпраці влади, бізнесу та креативних 
ініціатив не простежується. Медійного супроводу нема. Містяни залучені до 
культурних та креативних ініціатив мінімально. Усі нарікають на безперспек-
тивність і відтік талантів.

Є усвідомлення дієвців, що їхні зусилля можуть сформувати сектор локаль-
ної  креативної економіки. Налагоджено контакти і переймання досвіду.     
Іде робота над пошуком власного унікального позиціонування. Наявні 
кілька просторів для навчання мистецьких професій, ремесел і творчого 
самовираження. Культурно-освітні заклади охоплюють кілька сотень тала-
новитої молоді, але світоглядно вони консервативні, наслідують традиції,    
а не дотворюють їх.  У місті є відповідна інфраструктура для участі містян             
в культурі, але вона застаріла або недостатня. Підтримка влади чи бізнесу 
відсутня чи фрагментована. Відчувається відтік талантів.

2

1

У секторі ККІ з’являється конкуренція, іноді нечесна або токсична. У місті 
працює ціла низка освітніх та культурних інституцій, є місцеві знаменитості 
і особи-легенди. Креативні культурні середовища живуть у паралельних 
світах, рідко шукаючи співпраці чи синергії. Міська влада має прийняту 
стратегію розвитку міста, де розвиток ККІ означено як пріоритет. Є прикла-
ди побудови громадських просторів і оновлення та технологічного осучас-
нення культурної інфраструктури. Виразна індустрія подій, можливо сезон-
на, з достатнім медійним супроводом. Частина місцевої молоді виїздить, 
але частина повертається або планує повернутися. Відчувається підйом 
локального патріотизму і зацікавлення своїм містом та спільним майбут-
нім міста і його людей.

4

Сектор ККІ працює і пожвавлює життя міста, принаймні в туристичний сезон. 
Наративна ідентичність міста балансує між образами минулого і майбутньо-
го, але має відчутну оптимістичну і проактивну ноту: щось відбувається.       
Тут є принаймні один креативний хаб і кілька історій успіху. На базі старої 
культурної інфраструктури запускаються нові проєкти для розвитку ідей, 
підприємництва і загалом людського капіталу. Горизонтальні мережі у спіль-
ноті міцні й дієві, є приклади проєктів спільнокоштів. Однак міська влада не 
має жодної стратегії розвитку сектору ККІ і не вважає його пріоритетом.

3

Окремі креативні індустрії стають візитівкою міста та його околиць, суттєво 
допомагаючи ребрендингу та залучаючи потужні інвестиції. Це визнано 
і владою, і бізнесом, і громадськістю, і розтиражовано медіа. У місті є попит 
і пропозиція, а також навчання у сфері музики, образотворчих і виконав-
ських мистецтв, дизайну, анімації, реклами, моди, писання текстів, книгови-
дання. Місця вистачає на всіх, формуються нові й нові колаборації. Є потуж-
на мережа державних і приватних інституцій та фундацій у сфері культури. 
Є співпраця ГО та соціально відповідального бізнесу. Міська влада веде 
облік креативних підприємців, сприяє стартапам, бере на себе частину ризи-
ків в умовах форс-мажору (як-от карантин). Місто перебуває у фокусі не 
тільки локальних, але й національних медіа, стає об’єктом інтересу з-за 
кордону. Є розуміння, що креативний сектор дає імпульс розвитку та поши-
рює позитивний ефект на інші сектори. До міста іде приплив талантів і фінан-
сів, який зростає з кожним роком.

5
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