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Важливою передумовою забезпечення сталого розвитку України є становлення і подальший розвиток культур-
но-мистецьких індустрій як вагомого сегменту креативної економіки. Культурно-мистецькі індустрії та креатив-
не підприємництво – відносно нові поняття в українському контексті, проте не нові явища у світовій практиці. 
У статті охарактеризовано найбільш перспективні джерела, моделі та інструменти фінансового забезпечення 
розвитку культурно-мистецьких індустрій в Україні, серед яких виокремлено: самофінансування, грантове фінан-
сування, меценатство, корпоративну філантропію, спонсорство, податкові пільги, кредитування, колективне фі-
нансування. Акцентовано на необхідності використання креативного потенціалу суб’єктів національної економіки. 
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Важной предпосылкой обеспечения устойчивого развития Украины является становление и дальнейшее разви-
тие культурно-художественных индустрий как весомого сегмента креативной экономики. Культурно-художест-
венные индустрии и креативное предпринимательство – относительно новые понятия в украинском контексте, 
однако не новые явления в мировой практике. В статье охарактеризованы наиболее перспективные источники, 
модели и инструменты финансового обеспечения развития культурно-художественных индустрий в Украине, 
среди которых выделены: самофинансирование, грантовое финансирование, меценатство, корпоративная филан-
тропия, спонсорство, налоговые льготы, кредитование, коллективное финансирование. Акцентировано на необхо-
димости использования креативного потенциала субъектов национальной экономики.
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Formation and further development of culture and arts industries, which constitute a signifi cant segment of the cre-
ative economy, are important prerequisites for the sustainable development of Ukraine. Culture and arts industries as 
well as creative entrepreneurship are relatively new concepts in Ukraine, but not a new phenomena in the world practice. 
Self-fi nancing, grant fi nancing, patronage, corporate philanthropy, sponsorship, tax incentives, lending, capital fi nancing, 
collective fi nancing have been identifi ed among the most promising sources, models and tools of fi nancial support for the 
development of cultural and artistic industries in Ukraine. Within the article the author emphasises the need to apply the 
creative potential of the national economy actors.
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У 2008 році ООН було опубліковано перший глобальний звіт про стан розвитку креативної еконо-
міки, а 2009 рік в ЄС було названо Європейським роком креативності та інновацій [1], що закріпило 
пріоритет розвитку креативних, і, насамперед, культурно-мистецьких, індустрій у сучасних економіках. 
Це і зрозуміло, адже культурно-мистецькі індустрії, на противагу, скажімо, традиційній експлуатації 
обмежених природних ресурсів, дають змогу використовувати практично необмежений ресурс знань і 
креативного таланту, які закладені в людському розумі. 

Загалом креативна економіка формується тими, хто використовує уяву, творчу енергію і знання для 
створення нових ідей і цінностей. Відповідно до вказаного успіх у цій сфері безпосередньо залежить від 
симбіозу творчості, підприємництва і технологічних інновацій, оскільки «виробництво» у сфері культу-
ри і мистецтва базується на інформації, то надзвичайний розвиток цифрових технологій і глобалізація 
мереж обміну інформацією роблять культурно-мистецький сектор одним із найбільш динамічних у світі 
[2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку креативної економіки та культурно-
мистецьких індустрій розглядали у своїх працях зарубіжні (П. Інкей, Ч. Лендрі, Т. Ніелсен, Д. Тросбі, 
Р. Флоріда, М. Харріс) та вітчизняні (Л. Антошкіна, П. Бубенко, І. Вахович, О. Крот, О. Мельник, М. Про-
скуріна, Н. Рудь, Н. Цимбалюк) учені. Водночас, незважаючи на певні напрацювання та наявний потен-
ціал дослідження із вказаної проблематики, зазначимо, що питання вироблення і реалізації фінансового 
інструментарію стимулювання розвитку культурно-мистецьких індустрій залишаються малодослідже-
ними в Україні.

Метою статті є аналіз джерел фінансового забезпечення розвитку культурно-мистецьких індустрій в 
Україні в контексті його модернізації в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Культурно-мистецькі індустрії та креативне підприємництво – це від-
носно нові поняття в українському контексті, проте не нові явища у світовій практиці (визначення «куль-
турні індустрії» запровадили Адорно та Хоркгаймер у праці «Діалектика просвітництва» [3]).

Британський департамент культури, медіа та спорту визначає креативні індустрії як «такі індустрії, 
які походять з індивідуальної креативності, вміння і таланту, і які мають потенціал до багатства і ство-
рення робочих місць через генерування та використання інтелектуальної власності» [5]. 

Окремі науковці стверджують, що це «діяльність, в основі якої лежить індивідуальне творче начало, 
навик чи талант, і яка може створювати додану вартість і робочі місця шляхом створення та експлуатації 
інтелектуальної власності» [6]. 

Загалом у секторі культурно-мистецьких індустрій виокремлюють такі їхні групи: реклама, архітек-
тура, художній та антикварний ринок, ремесла, дизайн, мода, виробництво кіно- та відеопродукції, про-
грамування (зокрема, створення розважальних, інтерактивних програм і комп’ютерних ігор), музика, 
виконавчі мистецтва, видавнича справа, теле-, радіо- та Інтернет-трансляції [4].

Необхідно зазначити, що креативна економіка в зарубіжних країнах містить такі важливі складові: 1) 
політики та законодавство, які її підтримують; 2) кластери й хаби; 3) інкубатори й акселератори; 4) про-
фесійні мережі та асоціації; 5) орієнтація на глобальні ринки та світову креативну сцену [1; 7]. Саме таке 
інфраструктурне підґрунтя забезпечує стійкість і сталість розвитку культурно-мистецького сектору. Ми 
вважаємо, що в Україні потрібно якомога більше розвивати саме ці інституційні складові успішного 
розвитку культурно-мистецьких індустрій, надаючи їм усіляку підтримку (зокрема, і фінансову) з боку 
держави.

Безумовно, в Україні давно назріла потреба системної підтримки творчих індустрій, адже в теперіш-
ньому комерціалізованому світі культура і мистецтво поступово стають товаром. Тому сьогодні над-
звичайно важливо знайти спосіб використання механізму товарно-грошових відносин для поширення 
цінностей, які несе в собі «висока» культура. Зближення «високої» культури і повсякденних культурних 
практик має стати одним із пріоритетів культурної політики постіндустріальної доби. Саме тому для роз-
винених країн притаманне явище «економізації культури» і «культуризації економіки», що відображено 
у програмі Ради Європи «Створення культурного капіталу» [8, с. 3].

Насамперед, відзначимо, що вдосконалення фінансового забезпечення розвитку культурно-мистець-
ких індустрій є надзвичайно складною і водночас малодослідженою темою як у зарубіжних країнах, так 
і Україні. Пов’язано це з тим, що:

• організації креативної економіки здебільшого працюють з об’єктами прав інтелектуальної власності 
(від музичних творів, дизайну і до способу представлення об’єктів). Оскільки за умов надання класич-
ного кредиту заставою може бути майно, то під час кредитування культурно-мистецьких організацій 
потрібно оцінювати інтелектуальну власність, що вимагає відповідних навичок і знань;

• більшість культурно-мистецьких індустрій мають гібридні бізнес-моделі (від продажу квитків чи 
товарів, до спонсорства, партнерських проектів, залучення грантів та ліцензування інтелектуальної 
власності). Тому будь-яке фінансування таких організацій вимагає розуміння конкретної бізнес-моделі й 
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оцінки відповідних фінансових ризиків;
• для інституційних інвесторів, які готові інвестувати в капітал культурно-мистецьких бізнесів (ска-

жімо, приватного театру чи виробника дизайнерського одягу), складним питанням є оцінка частки в 
бізнесі, оскільки досить важко оцінити вартість креативного бізнесу, де сам товар чи послуга та їх про-
сування базуються на креативних рішеннях [9].

Однак переконані, що модернізація фінансового інструментарію стимулювання розвитку культур-
но-мистецьких індустрій в Україні має потужний потенціал, адже за наявності необхідних фінансових 
ресурсів креативні ідеї можуть швидше перетворюватися на конкретні товари чи послуги, а за наявності 
доступних кредитів – культурно-мистецькі організації матимуть можливість зосереджуватись на своїй 
головній діяльності, а не способах оплати підрядникам (скажімо, в ситуації, коли організація, наприклад, 
музичного фестивалю вимагає попередньої оплати підрядникам, тоді як надходження коштів відбувати-
меться під час проведення такого фестивалю).

На нашу думку, наявність необхідного фінансування в будь-якій формі пришвидшить вихід на ринок 
нових культурно-мистецьких товарів і послуг. Водночас найбільш перспективними джерелами, моделя-
ми та інструментами фінансування культурно-мистецьких індустрій в Україні можуть бути такі: власні 
кошти; кошти меценатів; кредити та податкові пільги; венчурне фінансування (за матеріалами звіту Єв-
рокомісії [10]).

Насамперед серед означених джерел і моделей фінансового забезпечення культурно-мистецьких ор-
ганізацій виокремимо самофінансування (діяльність, здійснювану власним коштом) та вітчизняне і між-
народне грантове фінансування (безповоротне надання фінансових ресурсів переважно завдяки місце-
вим, національним або міжнародним програмам). Принагідно зазначимо, що за кордоном саме гранти є 
найбільш поширеною формою підтримки організацій галузі, їх надають різним установам або окремим 
працівникам культури і мистецтва. Однак в Україні цей вид підтримки залишається поки що мало роз-
виненим (за винятком хіба що окремих грантів Президента для видатних митців і творчої молоді). Проте 
грантові програми, зокрема і міжнародні, поступово починають діяти і в Україні (наприклад, у Львові 
щороку проводять конкурс соціально-культурних проектів) [11], а на сторінці програми ЄС «Культура і 
креативність» вітчизняні культурно-мистецькі організації можуть знайти перелік пропонованих грантів 
[12]. 

З-поміж альтернативних форм фінансового забезпечення розвитку культурно-мистецьких індустрій 
виокремимо меценатство (фінансування без очікуваних переваг для мецената), корпоративну філан-
тропію (очікуваними є репутаційні переваги) і спонсорство (прямі комерційні переваги для спонсора, 
пов’язані, насамперед, із рекламою).

Досить ефективним інструментом фінансування розвитку культурно-мистецьких індустрій в Україні 
вважаємо також податкові пільги, за допомогою яких держава зможе стимулювати розвиток цього важ-
ливого сектора національної економіки шляхом створення кращих умов у сфері оподаткування (скажі-
мо, пільгові ставки оподаткування продакшин-компаній у вітчизняній кіноіндустрії стимулюватимуть 
інвесторів вкладати кошти у виробництво нових фільмів; схема зменшення податкових зобов’язань для 
інвесторів у малий креативний бізнес сприятиме розвитку цього сектора).

Класичною формою фінансового забезпечення розвитку креативних індустрій у світовій практиці 
є кредити. Для культурно-мистецьких індустрій кредитне фінансування може стосуватися як початку 
діяльності (стартова позика), так і фінансування виходу на міжнародні ринки (наприклад, експортне 
фінансування) чи кредитування розширення діяльності. Водночас досить ефективним інструментом у 
секторі культурно-мистецьких індустрій є мікрокредитування, яке може спрямовуватися, передусім, на 
збільшення аудиторії для організацій креативної економіки [10].

Фінансування капіталу (залучення фінансових ресурсів у статутний капітал організацій культурно-
мистецьких індустрій) також можна вважати перспективною формою фінансового забезпечення роз-
витку цього сектору в Україні. Для новостворених компаній першим джерелом фінансування можуть 
слугувати «бізнес-ангели» – фізичні особи або спеціалізовані фінансові фонди. На наступних етапах 
розвитку компанії креативної економіки нерідко використовують венчурні фонди, які вкладають кошти 
у високоризикові, однак потенційно і високоприбуткові культурно-мистецькі бізнеси. Венчурне фінан-
сування переважно є наступним кроком після того, як бізнес довів свою життєздатність у невеликому 
масштабі (наприклад, після початкового фінансування «бізнес-ангелом») [10]. 

У світовій практиці поширеною формою фінансового забезпечення організацій креативної економіки 
є колективне фінансування. Фахівці виділяють такі форми колективного фінансування:

• пряме кредитування – кредитування культурно-мистецьких бізнесів фізичними особами;
• колективне фінансування капіталу – залучення власників бізнесів через платформи колективного 

фінансування;
• фінансування за винагороду – коли донори проектів отримують певну матеріальну винагороду 

(квитки, книжки тощо);
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• доброчинне фінансування – донори проекту не очікують жодної винагороди, а вкладають кошти 
лише в ідею;

• фінансування за частку в доходах (прибутку) – донори культурно-мистецьких проектів отримують 
частку в доході (прибутку) проекту;

• колективне боргове фінансування – донори вкладають кошти в облігації або інші боргові 
зобов’язання;

• гібридні моделі [9].
Серед інструментів зменшення ризиків фінансування закцентуємо увагу на такій схемі як гаранту-

вання кредитів малому бізнесу, що працює в секторі культурно-мистецьких індустрій. Переконані, що 
саме вона дозволяє зменшити ризик фінансування організацій креативної економіки для комерційних 
банків і стимулювати їх до набуття досвіду роботи в цьому секторі. До прикладу, у червні 2016 року 
Європейський інвестиційний фонд та Європейська Комісія оголосили про запуск схеми гарантування 
кредитів малому бізнесу з сектору креативної економіки (культурних і креативних індустрій) обся-
гом 121 млн євро. Очікують, що завдяки цій схемі банки та інші фінансові організації нададуть понад 
600 млн євро кредитів організаціям креативної економіки. Схема покриватиме до 70% ризику непо-
вернення  окремих кредитів організаціям креативної економіки і до 25% ризику загального кредитного 
портфелю для організацій креативної економіки банкам-учасникам [9]. Це, на нашу думку, є добротним 
фінансовим інструментом для розвитку одного з найдинамічніших секторів європейської економіки.

Важливим аспектом стимулювання розвитку культурно-мистецьких індустрій в Україні вважаємо 
також формування цілісної системи фінансових інструментів, якими держава може захищати національ-
ний культурно-мистецький продукт. Переконані, що прямі державні закупівлі та податкові пільги – це 
потужний, однак доволі пасивний інструмент такого стимулювання. А от посилити динаміку зростання в 
секторі культурно-мистецьких індустрій, на нашу думку, зможуть насамперед пільгові банківські креди-
ти, гранти на розробку і запуск пілотних проектів, а також інформаційно-консультаційна допомога через 
державні агенції розвитку або мережу «бізнес-інкубаторів». 

Висновки. На жаль, проблеми фінансування розвитку креативної економіки в Україні майже не по-
рушують (ані політики, ані бізнес-структури, ані засоби масової інформації). А потенціал, переконані, 
наша держава має доволі потужний, адже сектор культурно-мистецьких індустрій в Україні сьогодні 
активно зростає (це й Alfa Jazz Fest у Львові, який організовує київське ТОВ «Леополіс Джаз»; це й обо-
роти «95 кварталу»; це й екосистема ВДНГ, створена фактично з нуля). Ми вважаємо, що в Україні вже 
сформовано перспективний ринок для нових гравців, нових фінансових продуктів і нових рішень у цій 
сфері. І цілком очевидно, що сьогодні необхідно стимулювати розвиток фінансових навиків менеджмен-
ту організацій креативної економіки, адже без фінансової грамотності, вміння складати фінансові плани, 
вміння звітувати, ведення прозорої бухгалтерії і доброчесності в бізнес-відносинах, доступ до фінансу-
вання залишатиметься недосяжним [9].

Безумовно, світовий ринок культурно-мистецьких індустрій розвивається досить стрімко і мобільно, 
що вимагає від окремих країн і виробників високих адаптаційних здібностей, щоб відповідати світовим 
тенденціям. Україна має значний потенціал для розвитку креативного сектору економіки і, зокрема, на-
рощування експортного потенціалу. Тому переконані, що за умови виваженого державного протекці-
онізму та багатоканальної системи фінансового забезпечення культурно-мистецькі індустрії в Україні 
можуть стати реальним джерелом наповнення бюджету країни та дієвим каналом промоції культури і 
мистецтва в сучасних умовах.
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