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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Аналіз еволюції економік розвинутих країн світу 

свідчить, що помітну роль у їхньому розвитку відіграють ті види 

господарювання, які засновані на виробництві, розповсюдженні знань, 

інформації та продуктів, що мають певну культурну цінність. Оскільки в 

найближчому майбутньому творча діяльність здійснюватиме все більш 

вагомий внесок в економічну діяльність, це приведе до формування 

національної та регіональних економік, суттєве значення для яких матимуть 

креативні індустрії, яким будуть притаманні значні масштаби діяльності та 

прибутковості. Це такі види економічної діяльності, які створюють додану 

вартість і робочі місця через культурне (мистецьке) та/або креативне 

вираження в результаті індивідуальної або колективної творчості. 

Креативні індустрії стають дедалі важливішими компонентами сучасних 

постіндустріальних економік, які більшою мірою спираються на розвиток 

творчості, знань і культури. У розвинутих економіках креативні індустрії 

демонструють темпи зростання зайнятості та внеску у ВВП, які перевищують 

середні в цих економіках темпи економічного зростання і створення робочих 

місць. За даними дослідження, результати якого було наведено у 2019 р. 

Генеральним директоратом Європейської комісії з внутрішнього ринку, 

промисловості, підприємництва та малого бізнесу, культурний і креативний 

сектор є одним із стратегічних активів Європи, на який припадає 509 млрд 

євро валової доданої вартості за рік (4,4% ВВП ЄС) та 12 млн штатних 

робочих місць. За даними другого дослідження, що виконувалося у 2016 р. 

групою дослідників на замовлення Національного фонду науки, технологій 

та мистецтв Великобританії, у креативній економіці (креативні індустрії 

плюс креативні робочі місця в некреативних галузях) Великобританії, Канади 

та США було зайнято 8,76; 12,9 та 9,75% відповідно від усіх зайнятих в 

економіках цих країн, а безпосередньо у креативних індустріях − 5,49; 8,2 та 

7,24% відповідно. За інформацією Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики Верховної Ради України в державі креативний і 

культурний бізнес налічує 1 млн зайнятих та 9,5% кількості всіх підприємств 

у країні, причому це переважно малі та мікропідприємства. За 2019 р. сектор 

згенерував 4% від валової доданої вартості, створеної в усій економіці. У той 

же час значна кількість підприємств і організацій, які функціонують у цьому 

секторі, є також драйверами формування культурної ідентичності, що 

відіграють важливу роль у сприянні культурному різноманіттю та 

інклюзивному розвитку.  

Протягом останнього десятиліття багато урядів у всьому світі визнали даний 

факт і почали розробляти конкретну політику для просування цих галузей, 

що привело до зростання кількості досліджень, удосконалення статистики, 

аналізу та моделювання взаємозв’язків між культурою, креативними 

індустріями та економічним розвитком. Однак сектор креативних індустрій 

усе ще недостатньо вивчений, а його потенціал у багатьох країнах ще 

недостатньо задіяний, у тому числі через інституціональні недоліки та 
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перешкоди для саморозвитку сектору на бізнесових засадах, що в першу 

чергу стосується культурних індустрій. 

Сучасне становище економіки України, зокрема дефіцит державних і 

місцевих фінансів, а також проблеми, що накопичилися в соціальній сфері, 

негативно позначаються на культурному розвитку країни, фінансово-

економічному стані закладів культури. За таких умов нагальним постає 

питання про можливості знаходження шляхів для виживання, а в 

подальшому − розвитку будь-якої культурної діяльності в умовах скорочення 

державної підтримки і посилення ринкових механізмів функціонування 

творчого сектору економіки. Одним з основних шляхів розв’язання 

зазначених проблем є використання потенційних можливостей, закладених у 

концепції креативних індустрій, а також розвиток підприємництва в закладах 

культури. Це потребує узагальнення концептуальних підходів та розробки 

методичних і практичних положень щодо розвитку підприємництва в 

колективі культурного закладу, зокрема репертуарного театру. 

Дослідженню проблем економіки та управління розвитком закладів культури 

присвячено роботи таких учених, як Т. Адріанова, А. Аксютіна, Т. Артем’єва, 

Ю. Барбой, І. Безгін, О. Давидчук, Д. Донова, О. Дудко, М. Єгорова, 

К. Келлісон, С. Колєнько, С. Кучин, С. Ленглі, П. Паві, Є. Пучкова, 

О. Роднянський, Д. Самітов, Г. Тульчинський, Н. Федотова, Є. Шекова, 

С. Яблунівський, Л. Яндовицька.  

Вагомий внесок у розробку питань, пов’язаних з обґрунтуванням поглядів на 

індустрієгенез у різноманітних сферах економіки, у тому числі у сфері 

культури, здійснили Т. Адорно, О. Амоша, І. Булєєв, Н. Брюховецька, 

А. Вейнмейстер, В. Вишневський, О. Гончар, І. Лєонов, Х. Лошковська, 

В. Ляшенко, М. Проскуріна, Д. Тросбі, Р. Флорида, М. Хезмодалш, 

М. Хоркхаймер, Г. Шевцова.  

Віддаючи належне результатам, одержаним науковцями, слід зауважити, що 

в їхніх здобутках не знайшли належного відображення питання входження 

сучасних українських репертуарних театрів у відведені їм законодавством 

креативні індустрії, що потребує розроблення адекватних організаційно-

економічних форм підприємництва. Дана проблема ще більшою мірою 

актуалізується внаслідок того, що такі заклади культури згідно з чинним 

законодавством мають статус некомерційних. Це обумовлює актуальність і 

науково-практичну значущість теми дисертаційної роботи, її мету та 

завдання. Дослідницькою базою для втілення організаційно-економічних 

форм підприємництва в креативних видах діяльності став Харківський 

академічний театр музичної комедії (ХАТМК). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові 

результати, представлені в дисертації, пов’язані з планом наукових 

досліджень кафедри менеджменту та публічного адміністрування 

Харківського національного університету будівництва та архітектури МОН 

України за темами: «Розробка інструментів стратегічного управління 

сучасним українським репертуарним театром» (номер держреєстрації 
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0112U005591, 2012 р.), у рамках якої адаптовано відомі в бізнесових сферах 

інструменти стратегічного управління до умов праці в репертуарних театрах; 

«Розробка інструментів управління ефективністю інноваційних проектів» 

(номер держреєстрації 0114U006145, 2014 р.) − запропоновано 

використовувати технології проєктного управління у практиці театрального 

продюсування); «Теорія та практика ціннісно-орієнтованого менеджменту» 

(номер держреєстрації 0116U003334, 2016 р.) − упроваджено ідеологію 

ціннісно-орієнтованого менеджменту у практику управління 

підприємницькою діяльністю персоналу театру.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

теоретичних положень, розробка науково-методичних підходів і практичних 

рекомендацій щодо формування організаційно-економічних форм 

підприємництва в креативних видах діяльності (на прикладі сучасного 

репертуарного театру). 

Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання:  

дослідити структуру економічного внеску театрів у життєдіяльність соціуму 

та поглибити уявлення про можливості подальшого підвищення ефективності 

господарської діяльності театрів; 

сформувати концептуальні погляди на індустріалізацію театральної галузі як 

на досягнення якісно більших масштабів фахової діяльності за умов 

обов’язковості  підприємництва; при цьому поглибити теоретичні підходи до 

виявлення змісту поняття «креативні індустрії» та розробити модель 

«індустрієгенезу» (процесу масштабування) театральної справи з 

урахуванням підприємницьких  здібностей персоналу театрів;  

виявити організаційно-економічні передумови для підприємництва в 

репертуарному театрі як суб’єкті креативної індустрії, а саме формування та 

розвиток (за рахунок навчання) такої людської якості, як інноваційність, а 

також їх стимулювання; 

дослідити та систематизувати законодавчо-нормативне підґрунтя для 

підприємництва в сучасній українській театральній справі, пов’язаного 

безпосередньо не з прибутковістю діяльності, а з напрацюванням цінностей 

(наприклад, із лояльністю глядачів); 

дослідити досвід підприємництва в зарубіжних репертуарних театрах і 

сформувати напрями щодо впровадження підприємництва в зовнішньому 

(ринок театральних продуктів) та внутрішньому (творчо-виробничі процеси) 

середовищах сучасних українських репертуарних театрів;  

дослідити такі форми проявів підприємництва в сучасному українському 

репертуарному театрі, як маркетинг партнерських відносин та 

інтрапренерство, які інтенсифікують процеси створення та просування до 

глядачів театральних продуктів; 

сформувати загальну характеристику поточного стану Харківського 

академічного театру музичної комедії (ХАТМК) як повноцінної бази 

емпіричних досліджень усіх запропонованих організаційно-економічних 
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форм підприємництва в репертуарних театрах, що не буде суперечити 

чинному законодавству України; 

узагальнити практику впровадження інтрапренерства та маркетингу 

партнерських відносин як організаційно-економічних форм підприємництва в 

ХАТМК, яка в подальшому може розповсюджуватися на діяльність інших 

українських репертуарних театрів; 

запропонувати схему оцінки економічних внесків репертуарного театру у 

валовий регіональний продукт, що має кардинально змінити погляд на 

репертуарний театр як на планово-збитковий суб’єкт господарювання. 

Об’єкт дослідження − процес формування та розвитку підприємництва в 

суб’єктів господарювання, зайнятих креативною діяльністю в секторі 

культури. 

Предметом дослідження є теоретичні та методичні положення щодо 

розробки організаційно-економічних форм підприємництва в сучасному 

українському репертуарному театрі. 

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дисертації 

становлять положення економічної теорії, математики, а також наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних учених. У процесі дослідження використано такі 

методи: узагальнення – для вивчення підходів до визначення суті стратегії 

формування та розвитку форм підприємництва в театральній галузі; аналізу 

та синтезу – для розробки методів, методичних підходів і пропозицій щодо 

стану справ і стратегічного планування у креативних видах діяльності; 

графічний – для унаочнення одержаних результатів. Інформаційною базою 

досліджень є статистичні дані Державного комітету статистики України та 

органів статистики Харківської області, річна звітність та дані маркетингових 

досліджень ХАТМК, законодавчі акти, періодичні видання, наукові збірки, 

монографії, електронні та друковані праці вітчизняних і зарубіжних 

науковців.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: 

уперше: 

доведено можливість виконання театром соціально-економічної функції 

рекреаційного майданчика людини на базі експериментального вивчення 

аурограм глядачів, що візуалізують інформацію про їхній психоенергетичний 

стан (маркер рівня людського капіталу та працездатності); на підставі цих 

результатів та економіко-математичного моделювання впливу зміни 

людського капіталу регіону на динаміку величини його валового продукту 

розроблено концептуальний підхід до визначення величини можливого 

внеску сучасного репертуарного театру у валовий регіональний продукт 

(ВРП); теоретично обґрунтовано, що досягнення більш ефективної праці 

глядачів після відвідування театральних вистав приводить до інтенсифікації 

динаміки нарощування ВРП, яке доцільно використовувати як базу 

формування бюджетного забезпечення українського репертуарного театру, 

що є повноцінним учасником формування ВРП на противагу існуючому 

уявленню про театр як про «планово-збитковий суб’єкт господарювання»; 
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удосконалено: 

систему поглядів про організаційно-економічні форми підприємництва – 

інтрапренерство та маркетинг партнерських відносин у неприбуткових за 

законом суб’єктах театральної діяльності, вичерпною ознакою яких є не 

безпосередній прибуток у вигляді коштів, а специфічна надважлива творчо-

виробнича цінність, що забезпечує досяжність кінцевого результату 

діяльності у вигляді збільшення (відтворення) людського капіталу глядачів і 

створюваного ними валового регіонального продукту; 

науково-методичний підхід до планування господарської діяльності 

театральних установ у ринкових умовах шляхом адаптації методів, 

притаманних бізнес-структурам: GAP-, SWOT-аналіз і синтез, причинно-

наслідковий аналіз у вигляді циклічних діаграм, що спираються на теорію та 

практику системного мислення, стратегічні карти, збалансовані системи 

показників (Balanced Scorecard); їх застосування створює підґрунтя для 

здійснення креативної діяльності;  

концептуальні положення щодо створення в репертуарному театрі служби 

маркетингу з метою одержання зворотного зв’язку з глядачами, здійснення 

брендингу, застосування інтрапренерства у поєднанні з продюсуванням, 

набуття керівництвом і персоналом необхідних у театральній індустрії 

компетенцій з управління театральними проєктами як організаційно-

економічних форм підприємництва, що сприятиме більш вагомому внеску 

театру у валовий регіональний продукт; 

дістали подальшого розвитку: 

обґрунтування доцільності застосування концепції ціннісно-орієнтованого 

управління (value-based management) в організації діяльності репертуарних 

театрів, що передбачає формування організаційної культури на основі 

пріоритету ціннісних, а не вартісних важелів, а також досягнення балансу 

між системою цінностей особистості та соціоціннісною матрицею колективу 

театру; за таких умов формується цілеспрямований процес зростання творчо-

виробничого потенціалу театру, який є цінністю для власників, інвесторів, 

працівників театру, контрагентів і суспільства; 

методологічний підхід до організації виробничо-господарської діяльності 

репертуарного театру, що спирається на результати економіко-

математичного аналізу процесу його розвитку з урахуванням уявлень про 

театр як про нелінійну динамічну систему соціальної дії, яка за умови 

підприємливості персоналу, мотивуючих і стимулюючих впливів керівництва 

на працівників, перелік і зміст яких перевіряється у процесі регулярних 

соціологічних обстежень, може вийти на стійку траєкторію системного 

розвитку із суттєвим поліпшенням показників результативності, 

продуктивності та витратності в господарській діяльності театру, що 

сприятиме індустріалізації театральної галузі; 

обґрунтування доцільності доповнення традиційного для репертуарного 

театру переліку планових показників (обсяги отриманих через касу коштів, 

кількість вистав, кількість глядачів та ін.) показниками діяльності за сферами 
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«маркетинг», «загальне планування та управління», «стратегічний розвиток», 

притаманних господарській діяльності бізнесових структур, використання 

яких сприяє розкриттю потенціалу креативної діяльності в ринкових умовах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені 

в дисертації теоретико-методичні положення та практичні рекомендації щодо 

управління персоналом репертуарних театрів з метою розвитку 

інтрапренерства та маркетингу партнерських відносин одержали практичне 

впровадження. Результати дисертації використано в діяльності: 

Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації (довідка № 0638/275/1 від 31.01.2020 р.) − застосовано методи 

розбудови сучасних репертуарних театрів; Харківського державного 

академічного драматичного театру імені Т.Г. Шевченка (довідка № 112/1 від 

14.02.2020 р.) − упроваджено технології маркетингу партнерських відносин; 

Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного 

театру імені М.В. Гоголя (довідка № 01-20/58 від 20.02.2020 р.) − застосовано 

методи роботи з персоналом з урахуванням точного знання мотивуючого та 

стимулюючого впливу на працівників, набутого внаслідок регулярних 

соціологічних досліджень; Сумського обласного академічного театру драми 

та музичної комедії імені М.С. Щепкіна (довідка № 69.1 від 18.02.2020 р.) − 

упроваджено науково-методичний підхід до визначення прямого внеску 

сучасного українського репертуарного театру у валовий регіональний 

продукт), а також у навчальному процесі Харківського національного 

університету мистецтв імені І.П. Котляревського при викладанні дисциплін 

«Організація театральної справи», «Сучасні концепції театрального 

менеджменту» (довідка № 275/1 від 19.02.2020 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

працею, у якій викладено авторський підхід до проблеми створення науково-

методичних положень і розробки практичних рекомендацій, спрямованих на 

реалізацію стратегії розвитку сучасних закладів культури. Наукові 

положення, висновки, рекомендації та пропозиції, які винесено на захист, 

одержано дисертантом особисто. Із наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, використано ті положення, що є результатом особистого 

дослідження здобувача. 

Основні результати дисертації опубліковано у 23 наукових працях, із яких 

одна монографія, 13 статей у наукових фахових виданнях і виданнях, які 

включено до міжнародних наукометричних баз, 9 тез доповідей у матеріалах 

науково-практичних конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 

23,27 д.а., з яких особисто автору належить 16,29 д.а. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися та були схвалені на: VII Міжнародній науково-

практичній конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів: 

Оптимум-2010» (м. Харків, 1-3 грудня 2010 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку 

підприємств» (м. Харків, 26-27 жовтня 2011 р.); V Міжнародній науково-
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практичній конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку 

підприємств» (м. Харків 24-25 жовтня 2012 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Формування та ефективність використання фінансових 

ресурсів в економічній діяльності» (м. Чернігів, 11-12 квітня 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Съвременни проблеми на 

регионалното развитие» (м. Пловдив, Болгарія, 27-28 жовтня 2014 р.); 

VI Міжнародній заочній науково-практичній конференції «Развитие науки в 

XXI веке» (м. Харків, 28 вересня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Economics, Management, Law: realities and perspectives» 

(м. Париж, Франція, 29 квітня 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції студентів і молодих вчених «Управлінська діяльність: досвід, 

тенденції, перспективи» (м. Харків, 12 листопада 2019 р.); Міжнародній 

науковій конференції Research and Innovation (м. Нью-Йорк, США, 15 лютого 

2020 р.).  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (309 найменувань на 

28 сторінках) і 10 додатків (на 62 сторінках), містить 24 таблиці, 75 рисунків. 

Загальний обсяг роботи становить 310 сторінок, основний текст викладено на 

241 сторінці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У першому розділі «Теоретичні підходи до підприємництва в креативних 

видах діяльності» досліджено та систематизовано економічний внесок 

театрів у життєдіяльність соціуму, концептуальні засади вкрай важливої для 

розвитку економіки індустріалізації театральної галузі за умов 

підприємництва, а також організаційно-економічні передумови для  

підприємництва в репертуарному театрі, яке має забезпечувати 

«індустрієгенез» сфери культури. 

Театр, як суспільний інститут, спрямований на виховання, розвиток, 

соціалізацію, рух до нового рівня сприйняття усіх тих, хто має до нього 

відношення, виконує вкрай важливі соціальні та культурні функції. Разом з 

тим він як господарюючий суб’єкт виконує і соціально-економічні функції, а 

саме: створює робочі місця; сплачує податки; підтримує ресторанно-

готельно-туристичний та інші види бізнесу, що надають різноманітні супутні 

послуги; виступає як центр інфраструктурної кластеризації та ін. При цьому 

вкрай важливо враховувати, що сфера театрального мистецтва є важливим 

середовищем формування рушійної економічної сили – людського капіталу. 

Методологічним підґрунтям даної тези можна вважати один із наукових 

результатів, одержаний М. Кондратьєвим (рисунок 1), який ще на початку 

ХХ ст., досліджуючи динаміку капіталістичного господарства (тобто 

ринкової економіки), продемонстрував залежність приросту валового 

внутрішнього продукту держави від залученого до цього людського капіталу 

(ЛК) її самодіяльного населення. 
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Рисунок 1 – Модель М. Кондратьєва 

 

На відміну від товару «робоча сила», ЛК не просто продається і купується, 
але й авансується, амортизує і відшкодовується як основний капітал, тобто 
потребує значних інвестицій і виступає як довгостроковий капітальний 
ресурс. Людський капітал здійснює специфічний економічний обіг та 
кругообіг, проходячи відповідні стадії свого відтворення, проявляється в 
різних функціональних формах, у тому числі інтелектуальних, не властивих 
звичайній робочій сили (наприклад, сили тварин, залучених до трудового 
процесу). Порушення циклів «праця / відпочинок» (або рекреація, просте 
відтворення) призводить до втрати працездатності людини, тобто її 
людського капіталу. Індикатором цього можуть бути негативні зміни в 
енергоінформаційному «портреті» (аурограмі) людини, який можна 
фіксувати за допомогою так званих кроуноскопів. Такий вимірювальний 
комплекс забезпечив проведення експериментів із вивчення психоемоційних 
станів глядачів під час відвідування ними вистав Харківського академічного 
театру музичної комедії. Програма дослідження включала: фіксацію 
кроунограми (аурограми) до перегляду вистави; перегляд музичної комедії; 
фіксацію кроунограми після перегляду вистави. Приклад кроунограм однієї з 
глядачок наведено на рисунку 2.  
Кроунограми на рисунку 2а мають виражено нерівні завтовшки контури з 

викидами і розривами та нормованою площею 0,7591П  . Кроунограми 

на рисунку 2б більш однорідні, що свідчить про досить високу стійкість 

психофізіологічного стану людини ( 0,8897П  ). Показник стану 

поліпшився на 0,1306П  , або на / 17,2%П П  . Ця об'єктивно 

одержана інформація повністю підтверджується суб'єктивними оцінками 
випробовуваною свого психоемоційного стану (настрою) і готовністю до 
праці. Неодноразові повторення експерименту з іншими глядачами щоразу 
завершувалися подібним результатом. 
Встановлено, що театр необхідно розглядати як своєрідний «рекреаційний 
майданчик» загального користування, на якому можуть відбуватися процеси 
(дії) простого відтворення людського капіталу окремої особи, соціуму, 
населення регіону або держави. Оцінки такого результату дозволяють 
вважати його вагомим внеском театру в економіку суспільства.  
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а) 

 
б) 

 
Рисунок 2 –  Кроунограми глядачки до (а) та після (б) перегляду вистави 

 

Вказаний економічний внесок театрів може суттєво підвищитися за рахунок 

«ефекту масштабування», що законодавчо підтримується заявленою в 

Україні політикою формування креативних індустрій, до яких віднесено і 

театральну діяльність.  

Поняття «креативні індустрії» тісно пов’язане з категорією «культурні 

індустрії». У широкому сенсі під культурними індустріями слід розуміти 

виробництво культурних феноменів, які є масовими за своїми обсягами та 

ступенем поширеності. У більш вузькому трактуванні культурні індустрії 

складаються з державних, комерційних і некомерційних організацій, які 

пов'язані з промисловим виробництвом, інформаційними технологіями та є 

масовими за обсягами і стандартизованими за більшістю характеристик. До 

них належать телебачення, кіноіндустрія, безліч видів виконавського 

мистецтва, електронні публікації, фото, звукозапис, книговидання тощо − 

усе, що створює «тексти культури». Світ символічної креативності постійно 

виробляє, відтворює і реалізує споживачам соціальні смисли, якими 

наповнюються цінності та стереотипи будь-якої поведінки людини, у тому 

числі економічної. Зв’язок вказаних індустрій із відповідними їм дійовими 

особами відображено на рисунку 3. 
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Рисунок 3 − Взаємозв’язок «творчої», «культурної», «креативної»  

індустрій та місце театру і дійових осіб серед них 
 
Місце українського репертуарного театру перебуває в культурній індустрії, 
де вимога високого рівня рентабельності може і не задовольнятися, попри те 
що ефективність такої діяльності (результативність + оперативність + 
ресурсоємність або рентабельність) може плануватися високою. Саме на такі 
театри покладатиметься відповідальність за «супутники» індустріалізації 
(спеціалізацію, раціоналізацію та стандартизацію), що «працюватимуть» на 
ціноутворення для креативноміських товарів і послуг. Репертуарні театри 
мають бути подібними до корпорацій (великого бізнесу) у промисловості. 
У результаті економіко-математичного моделювання індустрієгенезу 
театральної галузі на основі теорії систем соціальної дії доведено, що 
обов’язковою умовою формування індустрії є вимога достатньо високого 
рівня підприємливості у всіх суб’єктів театральної діяльності. 
Динаміка відносин українських глядачів із театрами вказує на необхідність 
першочергового здійснення підприємницької діяльності репертуарних 
театрів у напрямі глядацької аудиторії (таблиця 1). 
Аналіз даних таблиці 1 свідчить, що кількість відвідувань глядачами 
репертуарних театрів м. Харкова у 2018 р. не перевищила 350 тис. Якщо 
припустити, що кількість відвідувань усіх інших місць культурного 
відпочинку в Харківській області мала такий самий рівень, то частка цих 
відвідувань на 2,7 млн жителів області (за даними Мінфіну України) у 2018 р. 
могла б скласти не більше 26%. Це означає, що дві третини жителів 
Харківщини жодного разу не відвідали будь-яку театральну виставу, а також 
що театрам бракує повноцінної роботи маркетологів із глядачами. 
Обґрунтовано, що театральним колективам необхідно активізувати 
підприємливість у частині створення більш масштабного та якісного 
театрального контенту.  Носієм підприємливості має бути весь персонал 
театру. Керівництво театру зобов’язане постійно підтримувати таку людську  
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Таблиця 1 – Динаміка основних показників діяльності харківських театрів  
за 2016-2018 рр. 

 
якість, зводячи її в ранг цінностей професійного розвитку персоналу. Це 
потребує відповідного ціннісно-орієнтованого (мотиваційного) управління 
колективом театру, однією з ознак якого є політика його безперервного 
професійного навчання. Це організаційна передумова. Мотиваційна складова 
управління має доповнюватися стимуляційною або економічною. Для 
заохочення будь-яких пропозицій підприємницького характеру доцільно 
документально фіксувати їх спеціально створеною службою в театрі та 
нагороджувати певною сумою грошей за результатами впровадження. Певна 
частина персоналу театру може набути статусу раціоналізатора, що буде 
умовою для підвищення заробітної плати.  
У другому розділі «Аналіз організаційно-економічних форм 

підприємництва в репертуарному театрі» досліджено законодавчо-
нормативне підґрунтя для підприємництва в сучасній українській театральній 
справі, проаналізовано досвід підприємництва в зарубіжних репертуарних 
театрах з метою використання в українській театральній галузі та можливих 
проявів підприємництва в сучасному українському репертуарному театрі.  

Заклад 

Кількість 
спектаклів 

(вистав) 

Кількість 
глядачів,  
тис. осіб 

Доходи від реалізації 
квитків, тис. грн 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Харківський держав-
ний академічний 
український драма-
тичний театр імені 
Т.Г. Шевченка 282 261 267 72,0 60,9 59,1 2850,2 3097,4 3346,4 

Харківський акаде-
мічний російський 
драматичний театр 
імені О.С. Пушкіна 253 304 305 59,2 55,9 51 3639,8 4885,3 4512,2 

Харківський держав-
ний академічний 
театр ляльок імені 
В.А. Афанасьєва 408 367 387 74,5 61,0 67,9 2160,3 2613,6 3044,9 

Харківський 
академічний театр 
для дітей та юнацтва 217 220 221 35,5 42,0 36,5 1129,4 2097,4 2467,7 

Харківський 
академічний театр 
музичної комедії 232 226 262 41,8 41,8 39,2 1220,6 1358,9 1598,3 
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У межах чинного законодавства на території України створюються і діють 
театри, що відрізняються за видами театрального мистецтва, формою 
власності, спрямованістю на різні верстви населення та іншими ознаками. 
Незалежно від виду власності та організаційно-правових форм театри  
законодавчо регламентуються такими, що мають повну самостійність у 
вирішенні творчих, господарських, фінансових і ресурсних проблем. Разом з 
тим театри, що засновані на державній або комунальній власності й 
утримуються за кошти власників, мають відповідно статус державного чи 
комунального театру (так званий репертуарний), який оголошується 
некомерційним, і його основна діяльність не може мати на меті одержання 
прибутку. Проте, крім бюджетних асигнувань, театри мають можливість 
використовувати додаткові джерела фінансування (рисунок 4), серед яких 
перше місце посідають кошти, що надходять до театру від продажу 
глядацьких квитків. Законодавчо цінова політика театру щодо квитків ніяк не 
регулюється. Головне – це доступність театральних продуктів для широких 
верств населення України.  
 

Додаткові джерела фінансування театру

Продаж 
квитків Роботи, 

які театр 
виконує на 
замовлення 

інших 
суб’єктів 

господарю-
вання

Реалізація 
сувенірної 
продукції

Відео- та 
фотозйомка

Інші 
джерела

Використан-
ня майно-
вих прав

Спонсорські 
надход-
ження

 
 

Рисунок 4 − Додаткові джерела фінансування театральної діяльності 
 
Останнім часом більшість українських театрів перебуває у стані занепаду. 
Поки єдино можливим шляхом подолання такої кризової ситуації є 
впровадження принципів підприємництва у всьому просторі життєдіяльності 
сучасного українського репертуарного театру без порушення вимог щодо 
неприбутковості. Зазначені принципи можуть реалізовуватися за різними 
схемами, які часто називають організаційно-економічними формами 
(планами). Потреба в них загострилася з появою законодавчо оголошених 
креативних індустрій, до яких віднесено і театральну діяльність. Такі 
індустрії є складовими ринкової економіки, у якій панує принцип вільного 
підприємництва. Сучасні українські репертуарні театри стали заручниками 
законодавчо обумовленого протиріччя.  
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Щоб знайти вихід із такої ситуації, проаналізовано досвід підприємництва в 
зарубіжних репертуарних театрах. Виявлено недоліки в організації діяльності 
українських репертуарних театрів, найбільш суттєвим з яких є відсутність 
професійно діючих служб маркетингу. Замість них у театрах зберігаються 
анахронізми у вигляді так званих служб по роботі з глядачами, які 
здійснюють розповсюдження і продаж квитків на театральні вистави. Однак 
цього замало, оскільки для театрів сьогодні найважливішими умовами 
існування є постійний аналіз ринкової ситуації та ймовірності коливань 
попиту, тенденцій розвитку ринку сценічного мистецтва, прогнозування 
обсягів продажу квитків з одночасним забезпеченням стійкої їх реалізації, 
збір маркетингової інформації, проведення соціологічних опитувань й аналіз 
думок глядацької аудиторії, оцінка політики конкурентів, формування 
глядацького попиту та стимулювання відвідуваності, організація рекламних 
кампаній. Українським репертуарним театрам бракує інноваційності 
(підприємливості) у всіх сферах їхньої життєдіяльності. 
Здійснення такої діяльності неможливе без застосування необхідних за 
призначенням драйверів або механізмів, що складаються з комплексу 
організаційно-економічних способів, методів, важелів, нормативів, 
показників, за допомогою яких досягаються заплановані цілі або результати. 
Усе це має відбуватися під наглядом професійно налаштованої ланки в 
системі управління театром. Першочергові зони прояву підприємливості 
персоналу репертуарного театру наведено  на рисунку 5. 
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Рисунок 5 – Сфери першочергового прояву підприємливості персоналу 

сучасного українського репертуарного театру 
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Реалізація даної політики має відбуватися за двома реально існуючими 

напрямами: маркетинг партнерських відносин й інтрапренерське 

продюсування (режисура створюваних за рахунок внутрішніх ресурсів 

спектаклів). Перший із них «працює» в зовнішньому середовищі театру, 

другий – у внутрішньому. 

Квінтесенцію логіки і політики формування партнерських відносин наведено 

на рисунку 6.  
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Рисунок 6 – Зміст маркетингу партнерських відносин із глядачами 

 

Основна спрямованість маркетингу полягає в тому, щоб винайти для цільової 

групи глядачів сценарій для подальшої постанови (благо), позиціонувати 

його як бренд, пояснивши при цьому споживачу, як одержати від нього 

максимальне задоволення, щоб споживач бажав до нього повернутися. 

Цінність для глядача театрального продукту, а разом з ним і репертуарного 

театру, яка формується брендом (складним маркетинговим творінням, що 

стимулює продажі квитків) є основою при його виборі та споживанні, 

створюється колективом театру шляхом вибудовування і підтримки 

послідовної системи кодів і знаків.  

Модель діяльності театрального інтрапренера наведено на рисунку 7. 
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Рисунок 7 −  Модель діяльності інтрапренера в репертуарному театрі 

 

Більшість дій інтрапренера буде узгоджено і виконано спільно з 

керівництвом, оскільки воно володіє всією ресурсною базою театру. Отже, 

одним із головних завдань інтрапренерства в театрі має бути відпрацювання 

механізмів, які дозволять керівництву репертуарних театрів утримувати 

кращих фахівців завдяки створенню для них умов реалізації їхніх власних 

бажань. Це стане запорукою індустріальних масштабів діяльності сучасних 

українських репертуарних театрів.  

У третьому розділі «Обґрунтування життєздатних форм підприємництва 

в сучасному репертуарному театрі як суб’єкті креативної діяльності» 

сформовано загальну характеристику поточного стану бази емпіричних 

досліджень – ХАТМК, який законодавчо віднесено до суб’єктів креативної 

індустрії; узагальнено практику впровадження інтрапренерства та 

маркетингу партнерських відносин як організаційно-економічних форм 

підприємництва в репертуарному театрі та практику оцінки економічних 

внесків репертуарного театру у валовий регіональний продукт. 

У результаті аналізу поточного стану Харківського академічного театру 

музичної комедії доведено його повну функціональність як суб’єкта 

господарювання у сфері культури, що дозволило розглядати його як базу 

дослідження та вирішення проблеми створення організаційно-економічних 

форм підприємництва в креативних видах діяльності за ринкових умов для 

неприбуткових за законодавством суб’єктів господарювання. Для театру 

сформовано такі завдання: ретельно захищати позиції ХАТМК на ринку 
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театральних послуг; відстежувати й адекватно реагувати на атаки театрів-

конкурентів; безперервно досліджувати потреби та вподобання глядачів; 

активно рекламувати вистави в ХАТМК; залучати глядачів до життя театру. 

Наслідки виявлених проблем і пошуку завдань для прояву підприємливості 

відображено на рисунку 8. 
 

Незадоволені 

глядачі

Акторський склад Репертуар

Режим роботи Цінова політика
Будівля та місце 

розташування театру

Актори у віці дотепно 

виглядають у ролі 

молодих персонажів

Нестача акторів, які 

здатні грати у сучасних 

виставах

Багато досвідчених 

акторів старше 40 років

Невелика кількість 

сучасних вистав

Перенасиченість 

класичними виставами, 

що втратили 

актуальність у глядачів

Нестача вистав типу мюзиклів

Слабке оновлення репертуару

Початок вистав о 

18.30, не всі глядачі 

встигають вчасно 

прийти до початку 

вистави через 

закінчення робочого 

дня о 18.00

Театр орендує будівлю, 

тому не має змоги 

вкладати значний обсяг 

коштів у ремонт

Занедбаність 

Потреба в ремонті

Потреба в більш 

гнучких цінах на 

квитки

  

Рисунок 8 − Пошук підприємницьких завдань для персоналу ХАТМК   

за допомогою діаграми Ішикави 

 

Приклад системного синтезу рішень щодо розв’язання зазначених проблем за 

допомогою причинно-наслідкового циклічного аналізу наведено на 

рисунку 9.  

Оцінку дієвості запропонованих двох організаційно-економічних форм 

підприємництва в репертуарному театрі ХАТМК, сформованих за рахунок 

маркетингу партнерських відносин та інтрапренерського продюсування, 

одержано завдяки розрахунковим процедурам, які дозволяють встановити 

корисність від відвідування глядачами театральних вистав і для них самих, і 

для суспільства загалом. Розрахунками охоплено два можливих джерела 

внеску у валовий регіональний продукт: збереження працездатності 

працюючих, які, виробляючи суспільно важливі блага, здійснюють прямий 

внесок у валовий регіональний продукт; збереження коштів всіма групами 

глядачів за рахунок усунення причин для придбання ліків, вироблених в 

інших регіонах і державах.  

Схему, за якою виконано розрахунки, наведено на рисунку 10. 
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 Рисунок 9 − Причинно-наслідковий синтез підприємницьких заходів  

щодо збільшення надходжень коштів від продажу квитків на спектаклі 

 

У подальших розрахунках використано припущення (яке спирається на 

емпіричні дослідження) про те, що особистість, яка більш-менш постійно 

відвідує театральні заходи, зберігає на достатньому рівні свій імунітет, своє 

здоров’я, а разом з ними і працездатність.  

Для забезпечення обґрунтованості подальших звернень керівництва ХАТМК 

до регіональної влади з приводу збільшення обсягу бюджетних коштів на 

утримання театру в межах програми партнерських відносин із глядачами 

серед них доцільно організувати групу так званих «друзів театру», в 

інформаційній базі яких обов’язково зберігатимуться індивідуальні 

ідентифікаційні коди. Задовольняючи умову репрезентативності вибірки з 

генеральної сукупності, можна припустити, що ця група нараховуватиме 

100 осіб. Крім того, ці глядачі (за певні бонуси) візьмуть на себе зобов’язання 

щомісяця відвідувати вистави та проходити обов’язкові обстеження на 

кроунографі до та після перегляду спектаклю, результати яких зберігатимуться 
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театром у тій же інформаційній базі. Безумовно, при формуванні групи 

«друзів театру» до неї не повинні залучатися глядачі із серйозними хронічними 

захворюваннями, які провокують тимчасові втрати працездатності. 

Формування фокус-групи 
«друзі театру» кількістю 

100 осіб

Моніторинг відвідувань 
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Рисунок 10 – Схема розрахунків для визначення величини можливого внеску 

репертуарного театру у валовий регіональний продукт 

 

Обов’язковою вимогою до описаних розрахунків є щорічний збір інформації 

у Фонді соціального страхування України про захворюваність на грип та 

ГРВІ за індивідуальними ідентифікаційними кодами. 

Якщо за звітний період члени групи «друзів театру» тимчасово втрачали 

працездатність на К днів, то втрата працездатності однією людиною в 

середньому могла скласти 100ЗГТП К  (це показник захворюваності 
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глядачів театру). Цей результат можна порівняти із середньостатистичним 

показником захворюваності по регіону ЗРП , значення якого можна 

запросити у тому ж Фонді. Припустимо, що різниця ЗР ЗГТП П П   > 0. 

Тобто з працездатної глядацької аудиторії театру 1000П ПГВК К   (де 

ПГВК  – кількість відвідувань працездатних глядачів театру за звітний 

період) не захворіло П ПНК П К   . За умови їхньої хвороби втрати для 

ВРП у вартісному вимірі могли б скласти ВРП П РВВ НК С   , де РВС  − 

величина середнього внеску працівника у валовий регіональний продукт  

за звітний період. Фактично це величина можливих прямих заощаджень 

театру у ВРП за звітний період. Величина непрямих заощаджень театру  

за звітний період забезпечується сумою невитрачених коштів на  

лікування всіх глядачів, які не хворіли НК . Вона може складати 

ВРП ЛІКНВ НК СВ   , де ЛІКСВ  – середня вартість лікування одного 

хворого у звітному періоді. Відносні втрати робочого часу на лікування 

одного глядача дорівнюють: 40 2004 2%РЧВНЧ НЧ Н   . У 

подальших розрахунках використано показники відвідуваності глядачами 

ХАТМК (таблиця 2). 

 

Таблиця 2 – Показники відвідуваності ХАТМК у 2012-2019 рр., осіб 

Група глядачів 
Кількість глядачів  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Молодші за 

працездатних 7073 15841 10765 12802 8784 10485 8500 11100 

Працездатні 20835 21728 24406 14253 16461 19102 17900 20100 

Старші за 

працездатних 2766 3444 3909 12345 10255 12453 10100 13500 

Разом 30674 41013 39080 39400 35500 42040 36500 44700 
 

        

  

Приклад зведених результатів розрахунків можливого внеску ХАТМК у 

валовий регіональний продукт Харківщини у 2015 р. наведено в таблиці 3. 

 

Таблиця 3 – Зведені результати розрахунків можливого внеску ХАТМК  

у валовий регіональний продукт Харківщини у 2015 р. 

Показник Значення 

1 2 

100ЗГТП К  0,05 

ЗРП  0,13 

ЗР ЗГТП П П    0,08 
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Закінчення табл. 3 

1 2 

ПГВК  14253 особи 

1000П ПГВК К   13253 особи 

П ПНК П К    1060 осіб 

РВС  45816 грн 

1 ВРП РВВ ВНЧ С     916,32 грн 

1ВРП ВРП ПВ В НК     971299 грн 

К  39400 осіб 

( 1000)НК К П     3072 особи 

ЛІКСВ  500 грн 

ВРП ЛІКНВ НК СВ    1536000 грн 

ВРП ВРП ВРПВВ В НВ     2507299 грн 

  

У результаті розрахунків оцінки економічних внесків ХАТМК у валовий 

регіональний продукт доведено, що: репертуарний театр не є планово-

збитковим суб’єктом господарювання; вкрай необхідним завданням є 

відпрацювання методики вимірювання внеску театру в економіку держави 

або регіону; театр має всі підстави, щоб претендувати на певну частину із 

заробленого ним валового регіонального продукту та розраховувати на більш 

сприятливу бюджетну політику і держави, і регіональної влади, яка б 

стимулювала його до більш ефективної діяльності. 

  

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено науково-прикладне завдання розвитку 

теоретичних положень, розробки науково-методичних підходів і практичних 

рекомендацій щодо формування організаційно-економічних форм 

підприємництва в креативних видах діяльності (на прикладі сучасного 

репертуарного театру). 

За результатами дослідження сформульовано такі висновки: 

1. Театри як суб’єкти господарювання здійснюють такі соціально-економічні 

функції: створення та розповсюдження духовних благ, що підвищує якість 

й ефективність людського капіталу, соціально-економічної діяльності 

людини, колективів, суспільства; створення робочих місць; сплата 

податків; надання підтримки ресторанно-готельно-туристичному та іншим 

видам бізнесу, що продукують різноманітні супутні послуги; виконання 

ролі центру інфраструктурної кластеризації та ін. За результатами 

експериментальних досліджень доведено виконання театром функції 

рекреаційного майданчика, на якому відбуваються процеси відтворення 

людського капіталу як окремої особи, так і соціуму загалом, населення 
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регіону або держави. Обґрунтовано, що будь-який театр доцільно 

розглядати як суб’єкт господарювання, діяльність якого продукує 

економічні результати за переліченими функціями.  

2. Розгортання державної програми з розвитку креативних і культурних 

індустрій являє собою соціально-економічний простір, у якому сучасні 

українські театри можуть знайти своє місце в межах економіки культури. 

Інтенсивний розвиток такої економіки потребує індустріалізації, тобто 

виведення на промисловий рівень створення та розповсюдження продуктів 

творчої діяльності у відповідних її сферах. Останнім часом культурні 

індустрії розглядаються як альтернативний ресурс розвитку соціально-

економічного потенціалу країни і регіонів, а також як чинник підвищення 

їх конкурентоспроможності. Культура стає важливим і вирішальним 

чинником посилення місцевої та регіональної привабливості. У результаті 

економіко-математичного моделювання процесу індустрієгенезу 

театральної справи доведено, що бажані результати можна забезпечити 

завдяки високому рівню підприємливості як усіх театральних колективів, 

так і окремого працівника галузі. Усе це потребує інституційної 

підтримки. 

3. У межах організаційно-економічних передумов для підприємництва в 

репертуарному театрі від його керівництва (як розпорядника ресурсами) 

доцільно очікувати цілеспрямованої діяльності за двома напрямами: 

організаційним – постійно спонукати та підтримувати таку людську якість, 

як інноваційність, зводячи її в ранг цінностей професійного розвитку 

персоналу, що потребує відповідного ціннісно-орієнтованого 

(мотиваційного) управління колективом театру, однією з ознак якого є 

політика його безперервного професійного навчання; економічним – 

постійно користуватися стимулюючими засобами. Для цього будь-які 

пропозиції персоналу підприємницького характеру доцільно 

документально фіксувати спеціально створеною службою в театрі та 

винагороджувати певною сумою грошей за результатами впровадження; 

певній частині персоналу театру доцільно надати  статус раціоналізатора, 

що становитиме умову для підвищення заробітної плати. Запропоновані 

підприємницькі форми потребують інституційної підтримки.  

4. Існуюче законодавчо-нормативне підґрунтя для функціонування 

театральної (креативної) справи в Україні не має чітко визначених 

соціально-економічних орієнтирів для застосування репертуарними 

театрами, які згідно з чинним законодавством отримують від органів влади 

різного рівня бюджетне забезпечення і тому мають бути неприбутковими. 

З іншого боку, за ринкових умов на тлі постійного скорочення бюджетної 

підтримки керівництво театрів змушене шукати інноваційні 

(підприємницькі за суттю) механізми кошторисного забезпечення для 

подальшого виживання та можливого розвитку. Для репертуарних театрів 

актуальним стає завдання пошуку таких організаційно-економічних форм 
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підприємництва, які б забезпечували високу ефективність діяльності при 

повному дотриманні законодавчих вимог щодо неприбутковості. 

5. У результаті аналізу зарубіжного (в основному американського) досвіду 

функціонування репертуарних театрів виявлено недосконалість 

законодавства України щодо формування недержавних грошових фондів 

для кошторисного забезпечення вітчизняних неприбуткових театрів. Крім 

того, українські репертуарні театри недостатньо ефективно 

використовують інструменти формування та підтримки лояльності 

споживачів власного продукту, які можуть бути додатковим джерелом 

фінансового забезпечення. 

6. Аналіз легітимних можливостей для підприємництва в межах діяльності 

неприбуткових репертуарних театрів вказує на два організаційно-

економічних напрями: маркетинг партнерських відносин і продюсування 

на умовах інтрапренерства. Логіка формування партнерських відносин із 

глядачами має вибудовуватися на виключно активній співпраці з ними, 

центральне місце в якій має посідати всеосяжний брендинг. Інтрапренер, 

як правило, здійснює режисерську діяльність. Фокусом обох напрямів стає 

глядацька аудиторія. Глядачі через квиткову касу приносять у театр свої 

кошти, які є доходом, а не прибутком. Кількість цих коштів прямо 

пропорційно залежить від так званої лояльності споживачів театрального 

продукту до всього, що пропонується театром. Це потребує відповідних 

змін у планово-обліковій політиці керівництва театру, а також 

забезпечення достатнього рівня економічної безпеки сучасного 

українського репертуарного театру, узгодження бюджетних відрахувань з 

його власниками. 

Інтрапренер діє в рамках вже існуючого театру, легітимізує свої ініціативи 

перед його керівництвом, від якого очікує повного забезпечення 

ресурсами. Найбільш ефективним інтрапренерство може бути у вигляді 

продюсування, а саме режисерської діяльності. Запропоновано економіко-

математичну модель діяльності режисера-інтрапренера, яка дозволяє 

сформувати процедуру нарахування йому преміальних виплат за 

результатами прем’єрних показів створених ним спектаклів, що можуть 

стати репертуарними.  

Для того щоб інтрапренерство сформувалося й успішно існувало в 

репертуарному театрі, у ньому має вибудовуватися ціннісно-орієнтована 

організація всієї діяльності. Організаційна культура є тим «каркасом», 

завдяки якому театр здійснює свою життєдіяльність за будь-яких умов, які 

продукує зовнішнє середовище. Визнані суспільством цінності дозволяють 

досягти балансу мотивів і стимулів, тілесного й духовного. 

Протилежністю цінності є вартість. Перша висвітлює можливості театру 

як економічного суб’єкта щодо доступу або формування грошових 

потоків, а друга – оцінює витратну суть театральної справи. Разом вони 

визначають конкурентоспроможність суб’єкта театральної діяльності. 

Оціночним показником діяльності театрального закладу запропоновано 
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використовувати відносний «потенціал конкурентоспроможності», 

складовими якого є ресурсозабезпеченість та ефективність використання 

ресурсів.  

7. У результаті аналізу поточного стану Харківського академічного театру 

музичної комедії доведено його повну функціональність як суб’єкта 

господарювання в театральній галузі, що дозволило розглядати його як 

базу дослідження та вирішення проблеми створення організаційно-

економічних форм підприємництва в креативних видах діяльності за 

ринкових умов для неприбуткових згідно з чинним законодавством 

суб’єктів господарювання. 

Аналіз обліково-звітної документації засвідчив негативну для ХАТМК 

тенденцію постійного скорочення бюджетного кошторисного 

забезпечення. При цьому як знос, так і вибуття основних засобів театру 

збільшилися. Основні засоби практично не мають відновлення, що 

посилює ризик їх повного зносу та втрати матеріально-виробничої бази 

театру. 

На основі кількісного дослідження динаміки творчо-виробничого 

персоналу ХАТМК встановлено, що сформовано необхідні чинники, які 

позитивно впливають на результати брендингу театру. Усе вищезазначене 

становить основу рекомендацій керівництву для постійного вдосконалення 

арсеналу інструментів аналізу та планування діяльності театру за ринкових 

умов. 

8. Здійснене соціологічне дослідження серед персоналу театру з метою 

ціннісно-орієнтованої організації діяльності дозволило створити 

своєрідний графічний «екран» ставлення творчих та адміністративно-

технічних груп персоналу до мотивів і стимулів. Такий «екран» надає  

допомогу у визначенні оптимальних методів впливу на різні категорії 

персоналу театру з урахуванням специфіки їх професійної мотивації. 

Доведено, що серед творчих працівників більше охочих до 

інтрапренерської діяльності. 

9. Із застосуванням таких інструментів, як «стратегічні карти» та «системи 

збалансованих показників», виконано аналіз сфер життєдіяльності 

репертуарного театру, в результаті якого доведено, що можливості для 

просування маркетингу партнерських відносин, спрямованого на 

підвищення глядацької лояльності, які виникають у зовнішньому 

середовищі ХАТМК, потребують відповідної підтримки інтрапренерства 

творчого персоналу, націленого на створення нових спектаклів. Таким 

чином формується репертуарна база театру, яка стимулює глядача частіше 

відвідувати задля власної користі театральні постанови і залишати в 

театральній касі більші суми грошей. Це свідчить про доцільність 

об’єднання різних організаційно-економічних форм підприємництва з 

метою підвищення ефективності спільних зусиль для втілення 

підприємництва в сучасному українському репертуарному театрі. 
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10. З урахуванням тези про те, що театр виступає як рекреаційний майданчик, 

який зберігає працездатність глядачів, життєдіяльність яких відбувається в 

умовах глобальної урбанізації, виконано обчислення ймовірного внеску 

ХАТМК у валовий регіональний продукт. Встановлено, що його сума в 

рази перевищує обсяги фінансового забезпечення театру з регіонального 

бюджету. У зв’язку з цим доцільно по-іншому оцінювати результати 

діяльності репертуарних театрів і переглянути їхній статус, а саме: театр 

не є планово-збитковим суб’єктом господарювання; вкрай необхідним 

завданням для відповідних фахівців є розробка методики вимірювання і 

легітимізації внеску театру в економіку держави або регіону; театр має всі 

підстави, щоб претендувати на певну частину із заробленого ним валового 

регіонального продукту та розраховувати на більш сприятливу бюджетну 

політику держави або регіональної влади, яка б стимулювала його до 

більш ефективної діяльності. 
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Дисертацію присвячено науково-теоретичному обґрунтуванню та 

розробленню методичних і практичних рекомендацій щодо організаційно-

економічних форм підприємництва в сучасному українському репертуарному 

театрі, який згідно з чинним законодавством України є неприбутковим. 

Експериментально доведено, що театр як суб’єкт господарювання продукує 

унікальний економічний результат у сфері відтворення (рекреації) 

найважливішого в життєдіяльності соціуму ресурсу − людського капіталу, 

якість і рівень якого визначає ступінь продуктивного довголіття соціуму. Цей 

феномен має посилюватися за умов створення оголошених державою 

креативних індустрій. У результаті економіко-математичного моделювання 

встановлено, що індустрієгенез у театральній галузі може відбутися лише за 

умов прояву підприємливості всіма її суб’єктами. У репертуарних театрах 

організаційно-економічні форми підприємництва повинні мати на меті 

передусім не фінансовий, а важливий соціальний результат – задоволеність 

глядачів, які приносять у театр свої гроші. Аналіз можливостей для 

підприємництва в репертуарних театрах свідчить про два організаційно-

економічних напрями в їх діяльності, таких як маркетинг партнерських 

відносин та інтрапренерське продюсування, що знайшло підтвердження в 

емпіричному дослідженні на базі Харківського академічного театру музичної 

комедії.  

Ключові слова: організаційно-економічні форми підприємництва, 

підприємництво, креативні індустрії, маркетинг партнерських відносин, 

інтрапренерство, репертуарний театр. 
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Диссертация посвящена научно-теоретическому обоснованию и разработке 

методических и практических рекомендаций для организационно-

экономических форм предпринимательства в современном украинском 

репертуарном театре, который согласно действующему законодательству 

Украины является неприбыльным. Экспериментально доказано, что театр как 

субъект хозяйствования производит уникальный экономический результат в 

сфере воспроизводства (рекреации) важнейшего в жизнедеятельности 

социума ресурса – человеческого капитала, качество и уровень которого 

определяет степень продуктивного долголетия социума. Этот феномен 
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должен усиливаться при условии создания объявленных государством 

креативных индустрий. В результате экономико-математического 

моделирования установлено, что индустриегенез в театральной отрасли 

может произойти только в условиях проявления предприимчивости всеми ее 

субъектами. В репертуарных театрах организационно-экономические формы 

предпринимательства должны иметь целью в первую очередь не 

финансовый, а важный социальный результат − удовлетворенность зрителей, 

которые приносят в театр свои деньги. Анализ возможностей для 

предпринимательства в этих театрах свидетельствует о двух организационно-

экономических направлениях в его деятельности, таких как маркетинг 

партнерских отношений и интрапренерское продюсирование, что нашло 

подтверждение в эмпирическом исследовании на базе Харьковского 

академического театра музыкальной комедии. 

Ключевые слова: организационно-экономические формы предпринимательства, 

предпринимательство, креативные индустрии, маркетинг партнерских 

отношений, интрапренерство, репертуарный театр. 

 

SUMMARY 

Koval I.M.  Organizational and Economic Forms of Entrepreneurship in 

Creative Activities (Exemplified by the Modern Repertory Theater). –  

A qualifying research paper as a manuscript. 

Ph.D. thesis in Economics, specialty 08.00.04 – Economics and Management of 

Enterprises (by types of economic activity). – Kharkiv National University of Civil 

Engineering and Architecture of Ministry of Education and Science of Ukraine; 

Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of 

Ukraine. – Kyiv, 2021. 

The thesis is devoted to the research and theoretical substantiation and 

development of the methodological and practical recommendations on 

organizational and economic forms of entrepreneurship in the modern Ukrainian 

repertory theater which is forced to address the incompliances of the Ukrainian 

legislation, in particular: on the one hand, the theater in question is recognized as 

nonprofit, while on the other hand, it is claimed to be a subject of creative 

industries which are an integral part of market economy that involves profit-

making as one of its key determinants. 

The study of the existing legislative and regulatory framework revealed the lack of 

clear socio-economic guidelines which would allow reducing the said 

incompliances. 

Analysis of the international experience of repertory theaters’ activity has shown 

that the Ukrainian theaters do not use all of the opportunities for building up and 

maintaining the loyalty of the audience, which can be an additional powerful 

source of finances. Moreover, the Ukrainian legislation does not elaborate on the 

formation of non-state monetary funds for the financial provision of the domestic 

nonprofit theaters. 
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The establishment of a state program for developing creative and cultural 

industries is the socio-economic environment, in which the modern Ukrainian 

repertory theaters, when they find their place, will be able to work out certain 

organizational and economic forms of entrepreneurship that will let them operate 

effectively in market conditions, without violating the profitability requirement. 

The economic and mathematical modeling performed in the thesis has led to a 

conclusion that the process of industrializing theater business is possible only in 

the conditions of creative (entrepreneurial) solution to all the emerging problems. 

The analysis of legitimate entrepreneurial opportunities within a nonprofit 

repertory theater highlights two organizational and economic areas: marketing of 

partnerships and intrapreneurial production. They both focus on the viewership 

which through its loyalty brings money to the theater ticket office, which should 

not be regarded as profit. 

For the first time, an undeniable “enhancer” of the audience loyalty becomes a 

phenomenon, experimentally recorded in the theater – reproduction of the energy 

“portrait” (aura) of a person, alongside with their potential ability to perform a 

variety of jobs, which is further confirmed by improvement of the spectators’ 

general condition after viewing the performance. The theater, as a recreational 

ground, becomes an environment for manifestation of a targeted entrepreneurship, 

tuned to an overall satisfaction of the viewer through provision of additional 

services. 

The logic of forming partnerships with viewers requires an extremely active work 

with them, the central element of which should be a comprehensive branding, a 

system of Customer Relationship Management (CRM) being its implementation 

tool. At the same time, it is meant to guarantee a sufficient level of economic 

security for the repertory theater whose activity is carried out under market 

conditions with a steady decline in budget support. 

The great entrepreneurial opportunities are given to the repertory theater’s staff by 

intrapreneurship which is most effective in creating new performances. 

Intrapreneurship lives a successful life in the repertory theater, when there is a 

well-built value-oriented organization of all the activities, which testifies to a high 

organizational culture. It is a kind of “frame” for the theater, due to which it exists 

under the most unfavorable conditions brought about by the external environment. 

The economic and mathematical modeling of the activity of a stage director-

intrapreneur has suggested a scheme of awarding him bonuses based on the results 

of the premieres of plays staged by him that can become part of the theatre 

repertory. 

The empirical research carried out on the basis of Kharkiv Academic Theater of 

Musical Comedy proved the viability of the proposed ways to address the 

challenge of inventing organizational and economic forms of entrepreneurship in 

creative types of activities under market conditions for legally nonprofit entities of 

the economy. 
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The quantitative studies of the work dynamics of the creative and production staff 

of KhATMC over the recent years indicate a positively-charged branding of the 

theater and its actors. To increase the trend, the theater leadership is constantly 

improving their arsenal of tools for analyzing and planning its activities in market 

conditions. The analysis conducted using these tools has proved that the external 

opportunities for promotion of KhATMC’s partnership marketing, aimed to 

enhance its audience loyalty, require a proper support through the creative staff’s 

intrapreneurship focused on new productions. 

Model calculations of KhATMC’s likely contribution as a recreational ground to 

the regional gross product have proved that its amount may exceed several-fold the 

amount of the theater’s financial provision from the regional budget. In this light, 

the following conclusions can be drawn: the theater is not a planned-loss-making 

entity; the necessary task for the relevant specialists is to develop a methodology 

for measuring and legitimizing the contribution of the theater to the economy of a 

state or a region; the theater has every reason to claim some of the money it has 

earned for the region through a more favorable budgetary policy that would 

encourage it to work more effectively.  

Keywords: organizational and economic forms of entrepreneurship, 

entrepreneurship, creative industries, partnership marketing, intrapreneurship, 

repertory theater. 
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