
ВИКЛИКИ У РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ТА КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ 

В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ 

 

Аналітична записка 

В аналітичній записці висвітлено основні проблеми розвитку культури та 

креативних індустрій, визначено чинники, що їх обумовлюють. Запропоновано комплекс 

заходів організаційного, правового та економічного характеру, спрямований на подолання 

проблем розвитку культури та креативних індустрій. Доведено необхідність формування 

банку статистичних даних у цій сфері, впровадження нових підходів в управлінні. 

 

Ідентифікація проблеми 

Культура і креативні індустрії є важливою складовою економіки і 

соціального життя м. Києва. Наявність великої кількості закладів, творчих і 

кваліфікованих кадрів, їх стратегічний потенціал обумовили визначення 

культури і креативних індустрій одним із основних напрямів смарт–

спеціалізації міста Києва (рішення Київської міської ради від 19 грудня 2019 

року № 498/8071 «Про схвалення основних напрямів смарт–спеціалізації міста 

Києва»). Водночас виклики, що постали наразі – пандемія гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і 

його наслідки, обмеженість бюджетного фінансування та необхідність 

ефективного використання ресурсів, неможливість брати участь у 

культурному житті багатьма звичайними способами та розвиток нових форм 

(цифровізації, зокрема) обумовлюють  низку проблем у цій сфері. 

 

 

Аналіз проблеми 

Закон України «Про культуру» дає наступне визначення поняття 

культури та креативних індустрій1: «культура – сукупність матеріального і 

духовного надбання певної людської спільноти (етносу, нації), 

нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом тривалого періоду, що 

передається від покоління до покоління, включає всі види мистецтва, 

культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту та відображає рівень 

розвитку цієї спільноти», і  «креативні індустрії – види економічної діяльності, 

метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через культурне 

(мистецьке) та/або креативне вираження». Базові види економічної діяльності, 

які належать до креативних індустрій визначені розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 265-р «Про затвердження видів 

економічної діяльності, які належать до креативних індустрій»2. До них 

входять 34 види економічної діяльності, які охоплюють візуальне мистецтво, 

сценічне мистецтво, видавничу діяльність, дизайн, моду, IT, аудіовізуальне 
                                                           
1 Закон України Про внесення змін до Закону України "Про культуру" щодо визначення поняття “креативні 

індустрії”: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2458-19#Text 
2 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 265-р Київ «Про затвердження видів 

економічної діяльності, які належать до креативних індустрій»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/265-2019-

%D1%80#Text 



мистецтво, архітектуру, рекламу, бібліотеки, архіви та музеї, народні художні 

промисли. Значення креативних індустрій, що лежать на перехресті 

мистецтва, бізнесу і технологій, постійно зростає – як на місцевому, так і на 

національному та міжнародному рівні. Вони стали стратегічним напрямом для 

підвищення конкурентоспроможності, продуктивності, зайнятості та стійкого 

економічного зростання (UNCTAD  2019)3. Внесення змін до Закону України 

«Про культуру» і введення поняття «креативні індустрії» обумовлює 

необхідність ведення відповідної статистичної бази у цій сфері. Це необхідно 

як для інвесторів, так і для органів влади щоби розуміти і їх прибутковість, і 

необхідність бюджетної підтримки окремих індустрій. 

Серед довготривалих тенденцій та програмних завдань розвитку столиці 

є розбудова закладів культури з метою надання якісних і доступних 

культурних послуг для всіх верств населення. Проте, питання залучення 

відповідних коштів у розвиток сфери все ще залишається гострим. Частка  

видатків бюджету міста Києва на культуру в останні роки становила лише 1,7 

– 3,8%, найбільшою вона була у 2016 році (рис.1). 

 

 

 

 
Рис.1 Видатки на культуру і мистецтво у загальній структурі видатків 

бюджету міста Київ, млн грн 

 

Для порівняння: в інших найбільших містах України частка видатків на 

культуру також є доволі невисокою, за виключенням м.Харкова, де у 2020 році 

вона становила 5% (рис.2). 

 

 
                                                           
3 UNCTAD, 2019. How the creative economy can help power development. - https://unctad.org/news/how-creative-

economy-can-help-power-development 
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Рис.2 Видатки на культуру і мистецтво у загальній структурі видатків 

бюджету міст 

 

Водночас світова практика доводить, що культурна політика реалізується 

не тільки через пряму державну (включаючи й місцеві бюджети для 

комунальних закладів) фінансову підтримку пріоритетних напрямів 

культурної діяльності. Модель багатоканального фінансування культури і 

креативних індустрій, окрім цього, включає інструменти публічно-приватного 

партнерства, меценатства, здійснення корпоративних пожертв, проєктного 

підходу для створення окремих конкурентоспроможних об’єктів, товарів та 

послуг. 

Вплив COVID-19 та запровадження карантинних заходів внесли свої 

корективи практично у всі сфери життя. Заклади культури і культурні проєкти 

одними з перших відчули на собі карантинні обмеження, адже орієнтовані 

передусім на аудиторію та живе спілкування.  

За результатами опитування про вплив COVID-19 на креативні та 

культурні індустрії в Україні, проведеним Міністерством культури та 

інформаційної політики України та PPV Knowledge Networks у 2020 році4: 

 72% респондентів вважають креативний бізнес у цілому більш 

вразливим і чутливим до наслідків СОVID-19, ніж інші сфери; 

 усі сфери креативних та культурних індустрій показують 

приблизно однаковий відсоток падіння продажів – в середньому 50%; 

 38% опитаних креативних підприємців втратили більшу частину 

доходів під час карантину (близько 75% і більше); 

 8% респондентів відзначили, що карантин ніяк не вплинув на їхні 

доходи; 

 27% респондентів не можуть перевести бізнес в онлайн в 

принципі. Вони потребують спеціальних програм стимулювання; 

                                                           
4URL -  https://info.ppv.net.ua/covid-19_impact_on_cci_in_ua/ 
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 54% опитаних відзначили, що зміни в організації роботи та бізнес- 

процесах будуть для них актуальними і після завершення карантину. 

Респонденти зауважили, що найбільше потребують спеціальний пакет 

економічного стимулювання (57%) та податкових пільг (48%), що підвищить 

попит на їхні послуги. Найменш затребуваними є часткове покриття видатків 

на зарплати працівникам (29%), гранти на пряму діяльність (34%) та 

діджиталізацію бізнесу (25%). 

При цьому, за весь час пандемії не було цілеспрямованої програми на 

державному рівні, яка б спрямовувала додаткові кошти на забезпечення 

закладів культури відповідною технікою для того, щоб вони могли повноцінно 

забезпечувати дистанційний формат роботи чи пропонувати нові послуги. 

Наразі не проведено моніторинг та аналіз матеріально-технічного 

забезпечення закладів культури. 

 

Опис ризиків/загроз 

Якщо проблеми не вирішувати, то внаслідок цього: 

 знизиться кількість і якість наданих послуг для населення; 

 відбудеться відтік/втрата фахівців; 

 зруйнується ринок, який впевнено розвивався останні 6 років та 

несподівано був поставлений на паузу.  
 

Існуюча світова та вітчизняна практика 

Узагальнення світового досвіду свідчить, що країни відрізняються за 

методологією визначення креативних індустрій та їх підтримки. Статистична 

служба Великої Британії виокремлює окрему групу видів економічної 

діяльності – Креативні індустрії, Цифровий сектор, Культурний сектор, 

Телекомунікації, Азартні ігри, Спорт та Туризм5. Частково ці сектори 

перетинаються один з одним: Креативний сектор включає в себе Культурний 

сектор та значно пересікається з Туризмом та Цифровим сектором. Тому в 

цьому контексті порівнювати наші показники з зарубіжними складно. 

Існуючі вітчизняні дослідження доводять значний вплив креативних 

індустрій на розвиток економіки. Так, «збільшення капіталу в галузі 

програмування на 1 гривню призводить до збільшення загального ВВП на 

3,2 грн, тоді як для інших галузей, таке зростання є близьким до 2: бібліотеки, 

музеї архіви – 2,2 грн, видавництво – 2,1 грн, архітектура – 2,1 грн, сценічне 

та інше мистецтво – 2,0 грн; виробництво ювелірних виробів, біжутерії, 

музичних інструментів –  2,0 грн; зв'язки з громадськістю, маркетинг, реклама 

– 2,0 грн; дизайн, фотографія, перекладацька діяльність – 2,0 грн; 

аудіовізуальне та аудіальне мистецтво – 1,9 грн…. варто не просто 

збільшувати витрати на галузі і споживання їх продукції, а робити наголос 

                                                           
5 Department for Digital, Culture, Media and Sport,2019. DCMS Sector Economic Estimates Methodology  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/829114/DCMS_S

ectors_Economic_Estimates_-_Methodology.pdf 



саме на розвитку виробничої потужності цих галузей»6. У 2019 році креативні 

індустрії України згенерували 3,94% національної доданої вартості 

(117 млрд грн), забезпечили роботою 352 тисячі осіб, або 3,8% всіх зайнятих. 

Частку доданої вартості креативних індустрій в економіці України можна 

порівняти з часткою креативних індустрій в економіці Німеччини. Експорт 

креативних послуг у 2019 році становив 5,4 млрд дол. США (30% загального 

експорту послуг). 

Підтримка культури і мистецтва з бюджету, окрім прямої практичної 

вигоди, є ще й проявом ставлення влади до культури, сприяє піднесенню 

авторитету культури в суспільстві. Формами державної підтримки можуть 

бути: пряме фінансове забезпечення, особливий режим оподаткування, 

надання консультативно-інформаційних послуг приватному сектору, 

навчання та професійна підготовка кадрів комерційного сектору культури.  

Існує досвід бюджетування галузі з орієнтацією на результат, яким може 

бути збільшення обсягів ринку культурної продукції і збільшення кола її 

споживачів. У Нідерландах на отримання цього результату була спрямована 

реформа фінансування культури, яка пріоритетом культурної політики 

проголошує стимулювання попиту на товари і послуги, що виробляються у 

сфері культури, а не безпосередню підтримку культурних закладів та 

організацій. Зростання попиту і розширення аудиторії – вимірювані 

показники, які дозволяють контролювати соціальну та економічну 

ефективність інвестицій в культуру.  

Відповідно до конкретної моделі можна говорити або про ризики 

політичного втручання в питання культури і надмірного державного контролю 

над засобами виробництва і поширення культурних продуктів, або, навпаки, 

про ризики, пов’язані з нехтуванням державною владою сектором, який вона 

практично не контролює7, окрім того нові реалії обумовили необхідність 

розробки нових видів підтримки. 

Уряди по всьому світу оголосили про загальні пакети заходів підтримки 

через свої міністерства чи спеціалізовані відомства. Крім того, багато хто з них 

звертався за допомогою до громадян, оголошував пошук ідей та стартапів, 

проводив конкурси та виділяв гранти молодим талантам8. Місцеві органи 

влади також були головними організаторами та прихильниками такої 

діяльності. 

Так, Париж9 розглянув можливість гарантувати мінімальний рівень 

оплати для артистів і техніків, чиї виступи були скасовані. Місто фінансує 

прокат та створення нових вистав, навіть якщо запланована кількість вистав 

не реалізована. Мер Парижа 18 травня 2020 року представив ендаумент-фонд 

                                                           
6 Креативні індустрії: вплив на розвиток економіки України - https://kse.ua/ua/kse-research/kreativni-industriyi-

vpliv-na-rozvitok-ekonomiki-ukrayini/ 
7 «Культурна політика України: національна модель у європейському контексті» Аналітична доповідь  - 

https://niss.gov.ua/sites/default/files/2013-02/Kultura_Zdioruk-beb1d.pdf 
8 When the gigs are gone: Valuing arts, culture and media in the COVID-19 pandemic - 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291120300863 
9PARIS.FR План підтримки підприємств та асоціацій - https://www.paris.fr/pages/un-plan-de-soutien-pour-les-

secteurs-economique-associatif-et-culturel-7808#accompagner-les-acteurs-culturels 



у розмірі 15 мільйонів євро для підтримки закладів культури міста відповідно 

до їхніх потреб. Париж також опублікував анкету, щоб дізнатися про заходи, 

які вживаються в міських музичних та художніх школах, виконавських видах 

мистецтв, музеях та історичних місцях. 

У Лондоні засновано Фонд підтримки бізнесу «Culture at Risk»10 у 

розмірі 2,3 мільйона фунтів стерлінгів для підтримки креативних і культурних 

індустрій, які знаходяться під загрозою через коронавірус. Також доступний і 

регулярно оновлюється список ресурсів для культурного та креативного 

сектору, включаючи поради, рекомендації та схеми підтримки. 

У Кракові запроваджено програму «Kultura Odporna» «Стійка 

Культура»11, щоб зміцнити та збільшити фонд премій і стипендій для митців і 

художників, а також поновити культурну діяльність та роботу під час пандемії. 

На додаток до інструментів фінансової та організаційної підтримки, важлива 

частина програми присвячена розробці політики та програм, спрямованих на 

забезпечення обміну ресурсами, знаннями та ідеями з твердою прихильністю 

до інклюзії та доступності, культурної освіти та природного середовища. 

Берлін розробив грантову програму екстреної допомоги12 для фрілансерів 

і малого бізнесу. У партнерстві з банком Investitionsbank Berlin (IBB)  

впроваджено оформлення онлайн-заявок на отримання грантів і проміжних 

позик,  в розмірі 5000 євро фрілансерам і 15000 євро малому бізнесу. Протягом 

перших чотирьох днів було надано 500 мільйонів євро. Раніше Берлінська 

асоціація візуальних художників bbk berlin провела онлайн-опитування, яке 

показало, що більше половини художників міста очікували втратити 

щонайменше 75% свого місячного доходу через карантин. 

Однією з найбільш використовуваних формул для пом'якшення кризи 

стало надання грантової підтримки та одноразових субсидій закладам 

культури. Така форма підтримки була задіяна як для всього сектору культури 

(Ла-Пас, Гонконг, Берлін, Париж, Брюссель), так і для організації та окремих 

фахівців сфери культури (Остін, Бостон, Кембридж). 

Деякі міста надавали фінансову підтримку на утримання структур 

організацій та закладів культури, діяльність яких була призупинена через 

COVID-19 (Сідней, Гонконг, Відень, Лісабон). На додаток до цього, міста 

продовжують підтримувати заходи, які не могли бути здійснені через 

надзвичайну ситуацію викликану пандемією (Монреаль, Лінц, Відень, Тераса, 

Лісабон), навіть якщо організації були не в змозі повністю виконати угоди 

(Лінц, Відень, Барселона, Мальме, Севілья). 

                                                           
10 London. Culture at Risk page: https://www.london.gov.uk/what-we-do/arts-and-culture/cultural-infrastructure-

toolbox/culture-risk-0; Full media release: https://www.london.gov.uk/press-releases/mayoral/new-fund-to-support-

londons-at-risk-culture 
11Програма «Стійка культура» для краківських митців та художників. - 

https://www.krakow.pl/aktualnosci/238670,26,komunikat,program__kultura_odporna__dla_krakowskich_tworcow_

i_artystow.html?_ga=2.83612118.1391361484.1638282421-1784651915.1638282421 
12 There Will Be Enough for Everyone’: Berlin Distributes €500 Million to Artists and Freelancers Within Four 

Days of Launching Its Grant Program - https://news.artnet.com/art-world/berlin-senate-bailout-process-1820982 

 



Для того, щоб гарантувати та адаптувати функціонування системи 

регулярного фінансування сектору культури, були реалізовані різні стратегії. 

Деякі міста запропонували підтримку, розповсюдження та залучення 

професіоналів культури для створення додаткового онлайн-контенту під час 

карантину (Ла-Пас, Сан-Паулу, Відень, Тераса). Інші надали авансові грантові 

суми (або їх частину) для відстрочених програм у різних секторах (Рим, 

Барселона). Третя група заходів передбачає інвестиції в фонди та ресурси 

бібліотек (Монтевідео, Барселона, Лісабон) та громадське і візуальне 

мистецтво (Лісабон). 

Бельгійське місто Гент передало записи культурної продукції мешканцям 

закладів для літніх людей (Stad Gent programmeert cu, 2020). Місто Прага в 

Чеській Республіці, Ювяскюля у Фінляндії та Орхус у Данії створили 

програми для любителів музики, які дозволяли їм замовляти концерти 

місцевих музикантів під відкритим небом за межами приватних будинків, 

лікарень та будинків престарілих. Муніципальні бібліотеки в Празі, Турині та 

Гетеборзі (Швеція) запровадили послуги для окремих клієнтів, наприклад, 

доставку книжкових пакетів і читання книг по телефону. 

Однією з альтернатив стало відродження театру «drive-in», колись 

популярного, особливо в Північній Америці, як місця для перегляду 

кінофільмів, який був швидко адаптований багатьма музикантами для 

проведення концертів з дотриманням соціально безпечної дистанції (Lhooq; 

Bernardo). У Мілані випробувано велосипедну версію формату drive-in, 

влаштовуючи концерти та інші культурні заходи на відкритих майданчиках. У 

Вільнюсі в форматі drive-in запроваджено та проведено щорічний 

кінофестиваль «Aerocinema».  

Мехіко запустив цифрову платформу Capital Cultural en Nuestra Casa, 

ініціативу для обміну широким спектром цифрових культурних ресурсів, 

таких як музейні виставки, література, кіно та потокові події, як-от театральні, 

оперні та балетні вистави, концерти, фестивалі та свята, а також телебачення 

та радіопрограми «Автономне місто». Буенос-Айрес розробило «Cultura en 

Casa», платформу з великою кількістю культурного контенту, щоб громадяни 

відчували себе в центрі культурної спільноти. 

Богота започаткувала «Bogota Creadora en Casa», ініціативу, яка 

спрямована на здійснення громадянських і культурних прав через принцип, 

що «кожен громадянин є творцем», а турбота про інших сама по собі є одним 

з найбільш цінних актів творення. Платформа включає доступ до музичної 

сцени Боготи, літератури, мистецтва та об’єктів культурної спадщини.  

Барселона реалізувала ініціативу #BarcelonaTAcompanya з он-лайн 

культурною програмою міста під девізом «Malgrat tot, no parem». 

«Незважаючи ні на що, ми не зупиняємося» 

Рим започаткував ініціативу #laculturaincasa, яка пропонує доступ і 

цифрові ресурси бібліотек, віртуальні екскурсії музеями, конкурс 

#FinestresuRoma, а також живу онлайн-музику, театральні та оперні вистави. 



У Парижі 14 музеїв і закладів культури надають безкоштовний онлайн-

доступ до понад 320 тис. експонатів, віртуальні відвідування нещодавніх 

виставок або спеціальний контент для аудиторії.  

Муніципалітет міста Ізмір (населення близько 3 млн осіб) виступив з 

ініціативою проведення домашніх концертів з метою включити музику в 

повсякденне життя громадян під час карантину13.  

Ла-Пас (населення близько 2 млн осіб) ініціював поширення та 

просування мистецьких ініціатив у цифрових медіа та розробив муніципальну 

культурну програму онлайн «Time to Love and Help Each Other» на знак 

визнання трудових прав працівників культури та мистецтва14. 

Деякі міста, такі як Болонья, Лісабон та Ліон, беруть участь у програмі 

ROCK15, яка ґрунтується на популяризації культурної спадщини та історичних 

центрів міст. Ейндховен (населення 360 тис.осіб, центр дизайну і сучасного 

мистецтва Нідерландів) працює над забезпеченням онлайн-участі 

зацікавлених сторін культури у всіх видах проєктів з метою зменшення 

негативного впливу кризи на економічне, соціальне та культурне життя міста.  

У відповідь на наслідки пандемії COVID-19 міська рада Вільнюса 

розробила план заходів допомоги під назвою «План Вільнюса 4×3»16, який 

зосереджений на чотирьох основних сферах (напрямах): допомога фізичним 

особам, допомога бізнесу, допомога культурі та можливості якими можна 

скористатись. План включає 21 пункт, спрямований на підтримку галузі 

культури та передбачає додаткове фінансування на 1 млн євро. Влада міста 

зазначала, що не припиняє фінансування організаторів культурних заходів, 

скасовує орендну плату для закладів культури та підтримує нові культурні 

заходи, які можна адаптувати до умов карантину. Також в рамках плану 

здійснюватиметься фінансова підтримка культурно-творчих індустрій, 

часткове відшкодування скасованих заходів, одноразова підтримка сценічного 

мистецтва, звільнення від зборів, залучення навчальних закладів до 

культурно-освітніх заходів, посилення фестивалів залученням місцевих 

авторів та виконавців, та деякі інші заходи. Окрім того в рамках програми 

ROCK17 було створено новий веб-сайт www.karantinas.lt для ідей, які можна 

реалізувати вдома, а Агенція з оновлення Старого міста Вільнюса запустила 

онлайн-прогулянки «Культурна спадщина під час обіду».  

Швидке збільшення використання віртуальних платформ для 

забезпечення доступу до цифрових культурних ресурсів і створення 

культурного продукту під час кризи COVID-19 було життєво важливим, але 

це також викликало занепокоєння, пов’язане з правами та нерівністю. Однією 

з ключових проблем є справедливий розподіл доходів між артистами і 

посередниками, або провайдерами широкосмугового інтернет доступу. 

                                                           
13 Муніципалітет Ізміра İzmir Büyükşehir Belediyesi  - https://twitter.com/izmirbld/status/1242867283032035328 
14Municipal programme to strengthen the cultural sector of La Paz: “Time to love and help each other” - munasiña 

pacha -  https://www.agenda21culture.net/culture-la-paz-covid-19 
15 ROCK cities facing coronavirus -  https://rockproject.eu/news-details/253 
16 “Vilnius’ Plan 4×3” -  https://bit.ly/VilniausPlanas 
17 ROLE MODEL CITIES Vilnius -  https://rockproject.eu/role-model-cities#vilnius 



Тематична сесія на тему «Digital Technologies and the COVID-19 

Pandemic»18, організована в рамках програми «Live Learning Experience: 

Beyond the Immediate Response to the Outbreak»19 проведена світовою 

організацією Об’єднані Міста і Місцева Влада (United Cities and Local 

Governments - UCLG, (UN)) в містах Хабітат та Метрополіс 15 квітня 2020 

року, підкреслила, що, хоча технології виявилися ключовими для реагування 

на COVID-19, забезпечення доступу громадян до медичних послуг, культури, 

інформації та комунікації з компетентними органами влади, місцеві та 

регіональні органи влади також працюють над вирішення проблеми 

цифрового розриву та захистом цифрових прав громадян. 

Онлайн та цифрові технології засвідчили величезний прогрес з введенням 

карантину та можуть мати позитивні наслідки, що дозволить створити нові 

можливості як інструмент для інклюзивності. Однак виникає питання, який 

простір займатиме цифрова культура після карантинів та як співіснуватиме з 

традиційною культурою.  

 

Висновки та рекомендації 

З метою формування бази даних щодо розвитку креативних індустрій у 

місті Києві звернутись до Головного управління статистики у місті Києві та 

Головного управління державної податкової служби у місті Києві стосовно 

надання інформації про кількість підприємств, кількість зайнятих, обсягів 

виробництва, експорту/імпорту товарів і послуг за визначеними КВЕДами з 

метою розуміння ситуації у сфері культури та креативних індустрій у 

місті  Києві (Додаток). 

Для отримання інформації щодо податкових надходжень, сплати єдиного 

внеску, задекларованого доходу, кількості платників податків надіслати запит 

до Головного управління державної податкової служби у місті Києві за 

визначеними КВЕДами. 

З метою запровадження моделі багатоканального фінансування культури 

і креативних індустрій, Департаменту культури виконавчого органу Київради 

(Київської  міської державної адміністрації) ініціювати розробку ідей проєктів 

публічно-приватного партнерства, меценатства. 

Розглядати проєктний підхід для створення окремих 

конкурентоспроможних об’єктів, товарів та послуг як найбільш 

перспективний в сучасних умовах. З цією метою активізувати підготовку 

проєктів та створення відповідного «банку проєктів» і забезпечення їх 

фінансування з ДФРР, участі у міжнародних проєктах, отримання грантів. 

Департаменту фінансів виконавчого органу Київради (Київської  міської 

державної адміністрації) забезпечити повноцінне фінансування Комплексної 

міської цільової програми «Столична культура: 2022–2024 роки» та не 

допускати скорочення видатків на забезпечення закладів культури 

                                                           
18 Digital Technologies and the COVID-19 pandemic - 

https://www.uclg.org/sites/default/files/eng_briefing_technology_final_x.pdf 
19  Live Learning Experience: Beyond the Immediate Response to the Outbreak - https://www.uclg.org/en/issues/live-

learning-experience-beyondtheoutbreak 

https://www.uclg.org/sites/default/files/eng_briefing_technology_final_x.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/eng_briefing_technology_final_x.pdf
https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak
https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak
https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak


відповідною технікою для того, щоб вони могли повноцінно забезпечувати 

дистанційний формат роботи чи пропонувати нові послуги.  

Департаменту культури виконавчого органу Київради (Київської  міської 

державної адміністрації) сприяти створенню принципово нового культурного 

контенту з метою презентації власних культурних надбань міста на 

діджитальному культурному ринку, формування цілеспрямованих он-лайн 

аудиторій та підтримка їх зацікавленості. 

З метою комплексного розуміння можливостей культури та креативних 

індустрій під час карантинних обмежень та наслідків, спричинених COVID-

19, проводити соціологічні і маркетингові дослідження (і не лише щодо 

економічних втрат, але й щодо змін потреб та очікувань на рівні громади, 

мікрогромади і різних груп людей) з подальшим прийняттям відповідних 

управлінських рішень. 

 

 

  



ДОДАТОК 

Ключові сектори креативних індустрій з відповідними видами 

економічної діяльності  

 
Сектор креативних індустрій КВЕД Назва виду економічної діяльності 

Архітектура та урбаністика 71.11 Діяльність у сфері архітектури 

Аудіальне мистецтво 
59.20 Видання звукозаписів  

60.10 Діяльність у сфері радіомовлення 

Аудіовізуальне мистецтво 

59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних 

програм 

59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, 

телевізійних програм 

59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, 

телевізійних програм 

59.14 Демонстрація кінофільмів 

60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення 

Бібліотеки та пам'ятки культури 

(архіви, музеї тощо) 

91.01 Функціювання бібліотек і архівів 

91.02 Функціювання музеїв 

Виробництво музичних 

інструментів 

32.20 Виробництво музичних інструментів 

Виробництво прикрас 
32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів 

32.13 Виробництво біжутерії та подібних виробів 

Візуальне мистецтво 
74.20 Діяльність у сфері фотографії 

90.03 Індивідуальна мистецька діяльність 

Дизайн 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну  

Література, видавнича справа, 

друковані ЗМІ 

58.11 Видання книг 

58.13 Видання газет 

58.14 Видання журналів і періодичних видань 

58.19 Інші види видавничої діяльності 

74.30 Надання послуг з перекладу 

Нові медіа та ІТ 

58.21 Видання комп'ютерних ігор 

58.29 Видання іншого програмного забезпечення 

62.01 Комп'ютерне програмування 

62.02 Консультування з питань інформатизації 

Реклама, маркетинг, РК 

63.91 Діяльність інформаційних агентств 

70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю 

72.20 Дослідження і експериментальні розробки у 

сфері суспільних і гуманітарних наук 

73.11 Рекламні агентства 

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах 

масової інформації 

Сценічне мистецтво 

85.52 Освіта у сфері культури 

90.01 Театральна та концертна діяльність 

90.02 Діяльність щодо підтримання театральних і 

концертних заходів 

90.04 Функціювання театральних і концертних залів 
 

 

 


