
Креативна економіка:  
висока мода чи стиль життя? 



The term “creative economy” was popularized in 
2001 by the British writer and media manager 
John Howkins, who applied it to 15 industries 
extending from the arts to science and 
technology. According to Howkins’ estimates, 
this creative economy was worth US$2.2 trillion 
worldwide in 2000 and growing at an annual 
rate of 5 per cent.  



The notion is and remains a very broad 
one as it embraces not only cultural goods and 
services, but also toys and games and the entire 
domain of “research and development” (R&D). 
Therefore, while recognizing cultural activities and 
processes as the core of a powerful new economy, it 
is also concerned with manifestations of creativity in 
domains that would not be 
understood as “cultural”. 
 





Creative economies are ones in which people 
are paid to think, where wealth creation is 
drive by ideas and innovation. The creative 
economy exists across all sectors of the 
economy – including the ‘old economy’ of 
manufacturing and agriculture; for example, 
an industrial designer working in an 
automotive plant. 



“… special edition of the Creative Economy 
Report argues that creativity and culture are 
processes or attributes that are intimately bound 
up in the imagining and generation of new 
ideas, products or ways of interpreting 
the world. All these have monetary and non-
monetary benefits that can be recognized as 
instrumental to human 
Development”.  
 UNESCO Creative Economy Report 2013 
 



«Творчість є новою формою капіталу, 
пов’язаною з людським розвитком. Це вміння 
використовувати більшу частину можливостей 
та потенціалу. Творчість дозволяє людям ясно 
бачити майбутні сценарії, а значить - творити 
бажане майбутнє, а не просто реагувати на 
вимоги часу” .  
 
Чарльз Лендрі, провідний експерт з питань культурної стратегії та  
розвитку міст, координатор спеціальних проектів Світового Банку.  
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“креативна економіка – це складна система, 
яка отримує свою «економічну вартість» 
шляхом фасилітації процесу еволюції економіки 
- це система, яка пертворює 
увага, складність, ідентичність та адаптацію 
через основний ресурс творчості.” 
 
               Cunningham, S. Banks, J. and Potts, J. (2008) 



Креативна 
економіка: що 
це таке? 

http://megogo.net/
ru/view/81941-
dzhobs-imperiya-
soblazna.html 
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Australia’s economic challenge is now starkly apparent. In the wake 
of a diminishing contribution to our national income by primary 
commodity exports (think iron ore, coal), we need to “rebalance” 
the economy with new sources of growth and productivity. 

http://theconversation.com/we-can-rebalance-australias-economy-with-creative-industries-23458 
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1. Modern cultural centre Sapnu Fabrika (Dream factory), Рига, Латвія 

  

  

  

 

 
  Культурний центр “Sapnu fabrika” розпочав свою діяльність у 2000 році.  

  Центр розташований в приміщенні колишньої фабрики в центрі міста. Ідея ревіталізації промислових 
будівель покликана не лише підкреслити оригінальність фабричної архітектури та її функціональність для 
проведення мистецьких заходів, але і утримувати та розвивати культурно - історичний контекст 
індустріального оточення. 

  Приміщення фабрики з площею відкритого простору більш ніж 1000 кв. м. і додатковими залами є 
зручним місцем для проведення як масштабних заходів (на зразок фестивалів), так і локальних культурних 
чи освітніх проектів. “Sapnu fabrika” є культурним та комунікативним простором, котрий приваблює 
різноманітні мистецькі групи та широку глядацьку аудиторію.   

ГО "Агенція культурних стратегій" 



 2. Centre of Contemporary Art Znaki Czasu, Торун, Польща 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
  Центр з виставковою площею близько 4000 кв. м. розташований в історичній частині м. Торун. CoCA позиціонує себе як 

організація, котра слідує двом принципам діяльності: «бути сучасним» та «бути інтернаціональним». Центр має міждисциплінарний 
характер, він відкритий до найбільш інноваційних і нестандартних досліджень, що визначає його динамічну та активну позицію в 
регіональному та національному контекстах, а також підкреслює потужний потенціал в діалозі з іншими організаціями сучасного 
мистецтва в світі.  
 

  Програма експозицій та інших додаткових та дидактичних проектів слідує двом головним принципам. По - перше, проекти 
Центру мають бути здійснені на високому рівні. Орієнтовані на інтернаціональний та мультидисциплінарний контекст;  інноваційні та 
когерентні в плані концептуальної структури та представлення.  

                      По - друге, Центр повинен функціонувати не лише як простір для тимчасових експозицій, але і як музей, метою якого є зберігати, 
досліджувати та популяризувати колекції.  
 

  Різні відділи центру функціонують автономно, однак підпорядковані спільним цілям та принципам діяльності. В межах CoCA 
функціонує кіноцентр, студіо та кухня, книжкова крамниця, читальна зала, кав’ярня, а також паркінг для автомобілів та велосипедів. 

ГО "Агенція культурних стратегій" 



 3. The red house. Центр культури і дискусій, Софія, Болгарія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Red House організує і презентує соціально-політичні, художні, культурні, а також соціально 
ангажовані та освітні програми. Організація сприяє розвитку незалежного сектору сучасного мистецтва 
Болгарії, організовує тренінги з найменш знаних аспектів та методів в мистецтві, культурі, соціальних 
практиках в Болгарії.  

  Діяльність центру зосереджується на трьох основних напрямах: політичні та суспільні програми, 
мистецькі та культурні програми, соціальні та освітні програми.  

 

ГО "Агенція культурних стратегій" 



 5. Культурна фабрика Полімер (Kultuuritehas Polymer), Таллінн, Естонія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Культурна Фабрика Полімер - це мультидисциплінарний арт-центр площею 3000 кв.м.,  

розташований на околицях міського центру, в приміщеннях колишньої радянської лялькової 

фабрики. 

 Арт-центр позиціонує себе як платформу для різних подій та заходів, пропонуючи новий 

простір для розвитку альтернативної культури Таллінна.  

  

ГО "Агенція культурних стратегій" 



 6. Tallinn Creative Hub / Kultuurikatel /, Таллінн, Естонія  

 
  

  Kultuurikatel це поєднання фізичного простору і платформи для 
нетворку та знань.  

 

 Центр розташовується біля узбережжя, між портом Таллінна та 
старим містом, в приміщенні колишньої котельні, площею 
10 000 кв. м.  

 Kultuurikatel фокусується на міждисциплінарній співпраці та 
інноваціях в культурі та творчих індустріях. Організація 
пропонує середовище для створення багатошарового 
культурного досвіду для відвідувачів.   

 

 Це є міждисциплінарний центр розвитку, метою якого є 
створення нових та розширення вже існуючих 
міждисциплінарних (культурних) проектів в Естонії та за її 
межами.   

 Tallinn Creative Hub є посередником між культурою, творчими 
індустріями та приватним сектором.  

 

  

ГО "Агенція культурних стратегій" 



Будівля слугує робочим простором для низки 
студій, black boxes, галерей, а також ресторанів, 
крамниць та туристичного центру.  
 
Цей простір може бути використаний як для 
майстер-класів та семінарів, так і для великих 
заходів на зразок фестивалів. 
 
Вирішальна роль у досягненні цільових груп 
належить маркетингу та комунікаційній політиці.  

 

ГО "Агенція культурних стратегій" 



 7. MeetFactory, Прага, Чехія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MeetFactory була заснована в 2001 році і розташована у промисловому районі міста.  

 

 Метою організації є підтримувати та розвивати сферу сучасного мистецтва та культури і робити їх 
доступними загалу.  

 

 Арт-центр поєднує мистецтво, театр, фільми, музику, та освітні програми. А також створює умови для 
роботи художників з різних країн, таким чином поєднуючи внутрішній та світовий мистецькі простори.  

 

   
ГО "Агенція культурних стратегій" 



Музична програма фокусується на незалежних виконавцях, 
здійснюючи 6-8 перформансів на місяць.  
Театральна програма фокусується на політичному вимірі 
театру та ролі технологій в життя людини, а також працює з 
ідеєю мистецтва (що воно може змінити і яке його справжнє 
значення).  
В центрі функціонують три галереї - є простір для 
конфронтації між національною та міжнародною 
мистецькою сферою, галерея для маловідомих художників, 
а також для експериментального мистецтва.   
Окрім цього MeetFactory приймає сучасних митців: 
художників, музикантів та письменників, котрі презентують 
свої роботи під час щомісячних заходів.  
Окрім цього в MeetFactory є кав’ярня та сад з барбекю. 

 

ГО "Агенція культурних стратегій" 



 8. Museum Quartier, Відень, Австрія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MuseumsQuartier відкрився 2011 р. в центрі Відня, це один з найбільших в світі комплексів 
сучасного мистецтва та культури. MuseumsQuartier є поєднанням нової архітектури та ревіталізованих 
історичних будівель.  

  Центр пропонує низку культурних проектів  зі сфери перформативних мистецтв, архітектури, 
музики, моди, театру, танцю, літератури, дитячої, а також цифрової культури. Це простір, в якому 
розташовані 9 музеїв та постійних експозицій та простори для заходів, це місце зустрічі для людей, 
котрих цікавить культура Відня. А також креативний простір для майже 60 культурних ініціатив, що 
базуються в quartier21. В Центрі розташовуються 10 кав’ярень та ресторанів та 11 крамниць.  

  The MuseumsQuartier  позиціонує себе як місце для культурного різноманіття, 
експериментування, спілкування та освіти, а також постійних змін, активності та розширення 
мультидисциплінарного розуміння культури.  

   
ГО "Агенція культурних стратегій" 



Організації, представлені в MQ мають велику кількість 
різноманітних програм та цілей. Вони не є організовані 
ієрархічно, але управляються автономно.  
Однак принцип «Як можна більше автономності, як можна 
більше спільного» гарантує, що всі послуги є спільними до 
тієї міри, яка необхідна для успішного функціонування 
комплексу в цілому. Центр пропагує ідею конструктивної 
конкуренції між організаціями. Проекти варіюються від 
мистецтва ХІХ та ХХ століть до ініціатив, покликаних 
передбачити майбутні тренди.  
 Співіснування всього різноманіття організацій та проектів 
характеризує комплексний характер MuseumsQuartier. MQ 
задуманий як відкритий простір, його позиціонування на 
ринку створює нову парадигму для функціонування 
організації, структури і маркетингу музеїв та культурних 
просторів. 

 

ГО "Агенція культурних стратегій" 



Volkvang musem. Ессен. Земля Північний Рейн-Вестфалія, арх. Девід Чіперфільд 
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http://www.zollverein.
de/ 
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Tanzcenter. Дюсельдорф. 







- Чого більше у ССІ комерції чи творчості? 
- Чим ССІ відрізняється від шоу-бізнесу 
- Які стосунки між виробником і споживачем, закладені у 

кожну конкретну модель креативного кластера? 
- Де і у чому синергія? 
- Як це має працювати у конкретних соціально-економічних 

умовах? 



Густота подій різних жанрів за період 10-16 грудня 2012 року 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Аналіз густоти подій за напрямами, які є пріоритетними в даному дослідженні (як асортимент 

для обох видів культурних центрів – музичного і поліфункціонального), показав, що  
заходи у царині академічної музики* складають 28%,  
а всі актуальні для поліфункціонального центру події – 72%. 
 
* - для наочності академічну музику було виділено в окремий сегмент, хоча і він логічно вписується в 

вектори діяльності поліфункціонального культурного центру 

 

лекції, зустрічі - 18.99% 

музика не академічна, театр - 20.25% 

література - 11.39% 

музика академічна - 27.85% 

заняття, МК, екскурсії - 25.32% 

відкриття виставок, церемонії, 
перформанси - 8.86% 

ГО "Агенція культурних стратегій" 
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worldvaluesurvey.org 
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самозбереження самореалізація 



Пасивне сприйняття 

Активна участь / 
включеність 

видовищність Виробництво  смислів  
і моделей поведінки 

#Дискусії в сенсі 
знайти спільне 
рішення 

#Аналітичні 
проекти 

#Розвиток 
критичних 
видань 

#Освітні 
воркшопи 

#фестив
алі 

#Інтерактиви з 
аудиторією 

#Дискусії в сенсі 
«цікаво 
поговорити» 

# Перегляд ТВ 

#читання 
книжок 

#Читання і 
коментування 

#Перегляд 
кіносеансів 

#Культурні 
заходи в режимі 
«приємного 
вечора» 

#Серфінг 
інтернетом 
у пошуках 
інформації 

#нетворкінг 

#Відвідання 
церкви 

#участь у житті 
релігійної громади 



ДЯКУЮЗА УВАГУ  
 
Микола Скиба, 
Директор ГО «Агенція 
культурних стратегій 
myskyba@gmail.com 
 
 


