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АНОТАЦІЯ 

 

Коваль І.М.  Організаційно-економічні форми підприємництва в креатив-

них видах діяльності (на прикладі сучасного репертуарного театру). –  кваліфіка-

ційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Харківський національний університет будівництва 

та архітектури МОН України, Харків, 2020; Інститут економіки промисловості 

НАН України, Київ, 2020.  

Дисертацію присвячено науково-теоретичному обґрунтуванню та розроб-

ленню методичних і практичних рекомендацій щодо організаційно-економічних 

форм підприємництва у сучасному українському репертуарному театрі, який згі-

дно із українським законодавством визнається неприбутковим суб’єктом гос-

подарювання і, одночасно, суб’єктом креативних індустрій, які є невід’ємною 

складовою ринкової економіки. 

Театри як суб‘єкти господарювання виконують такі соціально-економічні 

фукції як:  (1) створення та розповсюдження духовних благ, що підвищує якість 

та ефективність людського капіталу, соціально-економічної діяльності людини, 

колективів, суспільства, (2) створення робочих місць, (3) сплата податків, (4) 

надання підтримки ресторанно-готельно-туристичному і іншим видам бізнесу, 

що продукують різноманітні попутні послуги, (5) виконання ролі центра інфра-

структурної кластеризації та ін. В межах виконаного дисертаційного дослі-

дження була встановлена також функція рекреаційного майданчика, на якому 

діють процеси відтворення людського капіталу як окремої особи, так і соціуму, 

населення регіону або держави. Таким чином, будь-який театр доцільно розгля-

дати як суб’єкт господарювання, діяльність якого продукує економічні резуль-

тати.  

Розгортання державної програми з розвитку креативних та культурних 
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індустрій уявляється соціально-економічним простором, в якому сучасні украї-

нські театри можуть знайти своє місце в межах економіки культури. Інтенсив-

ний розвиток такої економіки потребує індустріалізації, тобто виводу на вели-

комасштабний (промисловий) рівень створення і розповсюдження продуктів 

творчої діяльності у відповідних її сферах. Останнім часом культурні індустрії 

розглядаються в якості альтернативного ресурсу розвитку соціально-

економічного потенціалу країни і регіонів та в якості чинника підвищення їх-

ньої конкурентоспроможності. Культура стає важливим та вирішальним факто-

ром підвищення місцевої та регіональної привабливості. Економіко-

математичне моделювання процесу індустрієгенезу театральної справи довело, 

що бажані результати можна забезпечити завдяки високому рівню підприємли-

вості як всіх театральних колективів, так і окремо взятого працівника галузі. 

В якості організаційно-економічних передумов для  підприємництва в ре-

пертуарному театрі від його керівництва доцільно очікувати цілеспрямованої 

діяльності у наступних напрямках: (1) організаційному – постійно збуджувати і 

підтримувати таку людську якість як інноваційність, возводячи її в ранг ціннос-

тей професійного розвитку персоналу, що потребує відповідного ціннісно-

орієнтованого (мотиваційного) управління колективом театру, однією із ознак 

якого є політика його безперервного професійного навчання; (2) економічному 

– постійно користуватися стимулюючими засобами, для чого будь-які пропози-

ції підприємницького характеру доцільно документально фіксувати спеціально 

створеною службою в театрі і винагороджувати певною сумою грошей за ре-

зультатами впровадження; певній частині персоналу театра доцільно надати  

статус раціоналізаторів, що буде умовою для підвищення їм заробітної платні.  

Дослідження існуючого законодавчо-нормативного підґрунтя виявило  

відсутність чітко виписаних соціально-економічних орієнтирів для його засто-

сування, що породжує в ньому внутрішні неузгодженості; з іншого боку, госпо-

дарюючи за ринкових умов на фоні постійного скорочення бюджетної підтрим-

ки, керівництво театрів вимушено відшукувати інноваційні (підприємницькі за 
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суттю) механізми кошторисного забезпечення для подальшого виживання та 

можливого розвитку; для репертуарних театрів актуальним стає завдання про 

пошук таких організаційно-економічних форм підприємливості, які б забезпе-

чували високу ефективність діяльності за ринкових умов при повному задово-

ленні вимог про неприбутковість. 

Аналіз закордонного (в основному американського) досвіду життєдіяль-

ності тамтешніх  репертуарних театрів з метою виявлення переваг перед украї-

нськими показав недосконалість українського законодавства  в питаннях фор-

мування недержавних грошових фондів для кошторисного забезпечення вітчи-

зняних неприбуткових театрів; крім того, українські репертуарні театри недо-

статньо ефективно використовують інструменти формування та підтримки лоя-

льності споживачів власного продукту, які можуть бути додатковим джерелом 

фінансового забезпечення. 

Аналіз легітимних можливостей для підприємництва в межах діяльності 

неприбуткових репертуарних театрів вказує на два організаційно-економічних 

напрями: маркетинг партнерських відносин та продюсування; логіка форму-

вання партнерських відносин із глядачами повинна вибудовуватися на виключ-

но активній  праці з ними, центральним ланцюгом якої повинен бути всеосяж-

ний брендінг; фокусом обох напрямів стає глядацька аудиторія, яка приносить 

свої кошти в театр через квиткову касу, що не є прибутком; кількість цих кош-

тів прямо пропорційно залежить від так званої лояльності споживачів театраль-

ного продукту до всього, що пропонується театром; ці результати потребують 

відповідних змін в планувально-обліковій політиці керівництва театру, а також 

в узгодженні бюджетних відрахувань його власниками. 

За ринкових умов господарювання, персонал театру зацікавлений виявля-

ти підприємливість як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищах; внут-

рішньо спрямовану підприємливість працюючого в театрі персоналу називають 

інтрапренерством; інтрапренер, на відміну від підприємця, що працює у зовні-

шньому середовищі на власний розсуд, діє в рамках вже існуючого театру, легі-
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тимізує свої ініціативи перед його керівництвом, від якого очікує повного за-

безпечення ресурсами; найбільш ефективним інтрапренерство може бути у ви-

гляді продюсування, точніше режисерської діяльності; в даному дисертаційно-

му досліджені запропоновано економіко-математичну модель діяльності режи-

сера-інтрапренера, яка дозволяє сформувати процедуру нарахування йому пре-

міальних виплат за результатами прем’єрних показів створених ним спектаклів, 

що можуть стати репертуарними.  

Щоб інтрапренерство виникло і успішно існувало в репертуарному театрі, 

в ньому повинно вибудовуватися ціннісно-орієнтована організація всієї діяль-

ності і, в першу чергу, в тому, що зветься організаційною культурою; остання є 

тим «каркасом», завдяки якому театр життєдіє за будь-яких умов; визнані сус-

пільством цінності дозволяють досягти баланси мотивів зі стимулами, тілесно-

го із духовним; протилежністю цінності є вартість. Перша висвітлює можливо-

сті театру, як  економічного суб’єкту, щодо доступу або формування грошових 

потоків, а друга – в якості оцінки витратної сутності театральної справи, і разом 

вони визначають конкурентоздатність суб’єкту театральної діяльності; оцінним 

його показником може виступати відносний «потенціал конкурентоздатності», 

складовими якого можуть бути ресурсозабезпеченість та ефективність викорис-

тання ресурсів; для розробки управлінського рішення з приводу подальшого 

нарощення потенціалу театру (або його працівника) запропонована для корис-

тування  матриця «ресурсозабезпеченість / ефективність використання ресур-

сів», на базі якої можна формувати багатокутник потенціалу (цінності) акторсь-

кого «ансамблю». 

Аналіз поточного стану Харківського академічного театру музичної ко-

медії довів його повну функціональність, що дозволило розглядати його в якос-

ті бази дослідження та відпрацювання проблеми винайдення організаційно-

економічних форм підприємництва в креативних видах діяльності за ринкових 

умов для неприбуткових за законодавством суб’єктів господарювання. 
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Обробка інформації із обліково-звітної документації виявила неприємну 

для ХАТМК тенденцію постійного скорочення бюджетного кошторисного за-

безпечення. При цьому знос та вибуття основних засобів театру зріс. Засоби 

дуже зношуються і практично не мають ніякого відновлення. Це дуже несприя-

тливий фактор, який висвітлює негативну тенденцію – можливість повного 

зношення основних засобів та знищення матеріально-виробничої бази театру. 

Кількісні дослідження динаміки творчо-виробничого персоналу ХАТМК 

за останні роки свідчить, що майже половина з них – люди віком від 24 до 50 

років, які повні працездатності, мають достатній творчий потенціал і відповід-

ний досвід; дві третини персоналу ХАТМК має вищу освіту; крім того, в 

ХАТМК працює два Заслужених діяча мистецтв України, вісім Заслужених ар-

тистів України та один Заслужений працівник культури України. Керівництво 

ХАТМК  відпрацьовує всі можливі для нього заходи з розвитку персоналу та 

фіксації цього, забезпечуючи йому участь у різноманітних мистецьких конкур-

сах та фестивалях; все це, безумовно, позитивно впливає на результати бренді-

нгу театру. 

Керівництво театру постійно удосконалює арсенал інструментів аналізу 

та планування своєї діяльності за ринкових умов. 

Вибудовуючи ціннісно-орієнтовану організацію діяльності, керівництво 

театру організує соціологічні дослідження персоналу; здобуті результати до-

зволяють створити своєрідний «екран» переваг творчих та адміністративно-

технічних груп персоналу до мотивів та стимулів; такий «екран» надає  допо-

могу у визначенні оптимальних методів впливу на різні категорії персоналу те-

атру з урахуванням специфіки їх професійної мотивації; завдяки таким дослі-

дженням доведено, що серед творчих працівників більше охочих до інтрапре-

нерської діяльності. 

Виконаний із застосуванням таких інструментів, як «стратегічні карти» та 

«системи збалансованих показників» аналіз довів, що виникаючі у зовнішньому 

середовищі ХАТМК можливості для просування маркетингу партнерських від-
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носин, спрямованого на підвищення глядацької лояльності, потребує відповід-

ної підтримки за рахунок  інтрапренерства творчого персоналу, націленого на 

постанову нових спектаклів; таким чином створюється репертуарна база театру, 

яка спонукає глядача частіше відвідувати театральні постанови і залишати в те-

атральній касі більші суми грошей; такий результат свідчить про доцільність 

об’єднання різних організаційно-економічних форм підприємництва з метою 

покращення ефективності загальних зусиль на втілення підприємництва в су-

часному українському репертуарному театрі. 

На базі тези про те, що театр, як господарюючий суб’єкт, виступає в яко-

сті рекреаційного майданчику, «продуктом» якої є збережена працездатність 

глядачів, життєдіяльність яких проходить в умовах глобальної урбанізації, ви-

конані обчислення ймовірного внеску ХАТМК у регіональний валовий про-

дукт; його сума у рази перевищує обсяги фінансового забезпечення театру із 

регіонального бюджету; з’являються всі підстави по-іншому оцінювати резуль-

тати діяльності репертуарних театрів і переглянути їхній статус, а саме: (1) те-

атр не є планово-збитковим суб’єктом господарювання; (2) вкрай необхідним 

завданням для відповідних фахівців є розробка методики вимірювання і легіти-

мізації внеску театру в економіку держави або регіону; (3) театр має всі підста-

ви, щоб претендувати на певну частину із заробленого ним  для держави або 

регіону; (4) театр має всі підстави  розраховувати на більш сприятливу бюдже-

тну політику держави або регіональної влади, яка б стимулювала його до більш 

ефективної праці.  

Ключові слова: організаційно-економічні форми підприємництва, креати-

вні види діяльності, сучасний український репертуарний театр, духовні блага, 
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ANNOTATION 

 

Koval I. Organizational and economic forms of entrepreneurship in creative ac-

tivities (on the example of modern repertoire theater). - qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 

08.00.04 - Economics and Management of Enterprises (by types of economic activ-

ity). - Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, MES of 

Ukraine. - Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the scientific - theoretical substantiation and de-

velopment of methodological and practical recommendations on organizational and 

economic forms of entrepreneurship in the modern Ukrainian repertory theater, which 

according to the Ukrainian legislation is recognized as a non - profitable entity and, at 

the same time, a subject of creative, non - creative industry. component of a market 

economy. 

The existing legislative and regulatory basis for the functioning of theatrical 

(creative) business in Ukraine does not have clearly written socio-economic guide-

lines for its use by repertory theaters. The latter by law receive from the authorities of 

various levels budget support and therefore must be non-profitable. On the other 

hand, managing under market conditions against the background of constant reduc-

tion of budget support, the management of the theaters is forced to find innovative 

(entrepreneurial) mechanisms of budget support for further survival and possible de-

velopment. For the repertory theaters, the task of finding organizational and eco-

nomic forms of entrepreneurship that would ensure high efficiency of activity under 

market conditions with full satisfaction of the requirements for profitability becomes 

urgent. 

An analysis of foreign (mainly American) experience in the life of the local 

repertory theaters in order to identify advantages over the Ukrainian ones showed the 

imperfection of the Ukrainian legislation in the formation of non-state monetary 
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funds for the estimation of domestic non-profit theaters. In addition, Ukrainian reper-

tory theaters do not use the tools of forming and maintaining the loyalty of consumers 

of their own product that can be an additional source of financial support. 

The development of the state program for the development of creative and cul-

tural industries is a socio-economic space in which modern Ukrainian repertory thea-

ters, having found their place, will be able to work out certain organizational and 

economic forms of entrepreneurship that will allow them to operate effectively in 

market conditions, without violating the requirements of profitability. Economic and 

mathematical modeling has led to the conclusion that the very process of industriali-

zation of the theater business can only take place under the conditions of creative (en-

trepreneurial) solution of all emerging problems. Therefore, the entry and continued 

existence of repertoire theaters in the cultural industry can be seen as a form of enter-

prise. 

The analysis of legitimate opportunities for entrepreneurship within non-profit 

repertoire theaters indicates two organizational and economic directions: marketing 

of partnerships and production. The focus of both is the audience who bring their 

money to the theater through a non-profit ticket office. The amount of these funds is 

directly proportional to the so-called loyalty of consumers of the theatrical product to 

everything that is offered by the theater. For the first time the phenomenon of repro-

duction of human potential, both at personal and collective levels, has become an in-

disputable "amplifier" of spectator loyalty. Therefore, the recreational results of the 

theater's creative and production activities should become a platform for displays of 

entrepreneurship. These results require appropriate changes in the planning and ac-

counting policies of the theater management, as well as in reconciling budgetary allo-

cations by its owners. 

The main subjects of the full attention of theater staff in its external environ-

ment should be the authorities and the audience, as the main sources of material secu-

rity of the repertory theater, which is legally recognized as a subject of one of the cre-

ative industries. The logic of forming partnerships with viewers should be built on an 
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extremely active work with them, the central chain of which should be comprehen-

sive branding. It is clear that the Customer Relationship Management (CRM) system 

may be an indispensable tool for branding. It must, of course, "work" further to en-

sure a sufficient level of economic security for the contemporary Ukrainian repertory 

theater, whose activities occur under market conditions with a steady decline in 

budget support. 

Under market conditions, theater staff are interested in being entrepreneurial in 

both external and internal environments. Internally directed entrepreneurship in thea-

ter staff is called intrapreneurship. The entrepreneur, unlike the entrepreneur working 

in the external environment at his own discretion, operates within the existing theater, 

legitimizing his initiatives before his management, which expects full provision of re-

sources. The most effective intrapreneurship can be in the form of producing, more 

precisely directing activities. In this dissertation the economic-mathematical model of 

activity of the director-introprener is offered, which allows to form a procedure of ac-

crual to him of premium payments on the results of premiere impressions of the per-

formances created by him, which can become repertoire. For intrapreneurship to 

emerge and successfully exist in repertoire theater, it must be built value-oriented or-

ganization of all activities and, first of all, in what is called organizational culture. 

The latter is the "frame" by which the theater exists under absolutely seemingly un-

bearable conditions produced by the environment. The values recognized by society 

make it possible to strike a balance of motives with incentives, bodily and spiritual. 

The opposite of value is value. The first highlights the possibilities of theater, as an 

economic entity, in accessing or generating cash flows, and the second - as an esti-

mate of the cost nature of the theater business. Together, they determine the competi-

tiveness of a theater actor. Its relative indicator may be a relative "competitiveness 

potential", which may include resource efficiency and resource efficiency. To de-

velop a management decision regarding the further enhancement of the potential of 

the theater (or its employee) proposed for use can be used matrix "resource availabil-



 

 

11 

ity / resource efficiency", on the basis of which can form a polygon of potential 

(value) actor "ensemble". 

An analysis of the current state of the Kharkov Academic Theater of Musical 

Comedy proved its full functionality, which made it possible to consider it as a base 

for research and development of the problem of finding organizational and economic 

forms of entrepreneurship in creative activities under market conditions for non-

profitable entities. 

The processing of information from the accounting records revealed an un-

pleasant tendency for the KhATMK to constantly reduce its budget support. At the 

same time, the wear and tear on fixed assets of the theater increased, as did the dis-

posal of fixed assets. The tools are very worn and have virtually no recovery. This is 

a very unfavorable factor that highlights the negative trend - the possibility of com-

plete deterioration of fixed assets and destruction of the material and production base 

of the theater. 

Quantitative studies of the dynamics of HATMK's creative and production 

staff in recent years show that almost half of them are people of 24 to 50 years of age 

who are full of work capacity, have sufficient creative potential and relevant experi-

ence. Two-thirds of HATMK staff have a college degree. In addition, two Honored 

Artists of Ukraine, eight Honored Artists of Ukraine and one Honored Worker of 

Culture of Ukraine work at KhATMK. The management of KhATMK works out all 

possible measures for its development of personnel and fixing it, ensuring it partici-

pation in various art competitions and festivals. All this, of course, has a positive ef-

fect on the branding results of the theater. 

Theater management is constantly improving the arsenal of tools for analyzing 

and planning its operations in market conditions. 

Building a value-oriented organization of activities, the theater management 

organizes sociological studies of staff. The results obtained allow a kind of "screen" 

of the advantages of creative and administrative-technical groups of staff to motives 

and incentives. This "screen" helps to determine the best methods of influencing the 
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different categories of theater staff, taking into account the specifics of their profes-

sional motivation. Thanks to such researches it is proved that among creative workers 

are more willing to intrapreneurial activity. 

Using tools such as strategic maps and balanced scorecard analysis, HATMK's 

external partnership-based marketing opportunities for increased viewer loyalty re-

quire appropriate support through the introduction of creative staff targeting resolu-

tion of new performances. This creates a repertoire base for the theater, which en-

courages the viewer to visit theater plays more often and leave large sums of money 

in the theater box office. This result demonstrates the feasibility of combining differ-

ent organizational and economic forms of entrepreneurship in order to improve the 

effectiveness of the overall efforts to translate entrepreneurship into contemporary 

Ukrainian repertory theater. 

On the basis of the thesis that the theater, as an economic entity, acts as a rec-

reation ground, the "product" of which is the preserved performance of the audience, 

whose vitality is held in the context of global urbanization, the calculations of the 

probable contribution of KhATMK to the regional gross product have been per-

formed. Its amount in times (!) Exceeds the amount of financial support for the thea-

ter from the regional budget. This result inspires a different appreciation of the per-

formance of the repertory theaters and their status, namely: (1) the theater is not a 

planned loss-making entity (!); (2) 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 region; (3) the theater has every reason to claim some of 

the money it has earned for the state or region; (4) the theater has every reason to 

count on a more favorable budgetary policy of the state or regional authorities, which 

would encourage it to work more effectively.  

Keywords: organizational and economic forms of entrepreneurship, creative 

activities, modern Ukrainian repertoire theater, spiritual benefits, recreational area, 

economic development and theater management, market, financing, human capital, 

regional gross product, production, marketing of partnerships , branding, intrapre-
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neurship. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В останні десятиріччя найбільш вражаючі економіч-

ні результати з’явилися в тих видах господарювання, що спираються на вироб-

ництво та розповсюдження знань, інформації та економічно успішних виробів, 

які мають певну культурну цінність [219, с. 174]. Цю тенденцію фахівці вияви-

ли у багатьох країнах і зрозуміли, що в найближчому майбутньому основою 

будь-яких економік стане творчість, тому стали говорити про креативну еконо-

міку та креативні (творчі або культурні) індустрії. В розвинених економіках 

креативні індустрії демонструють темпи росту зайнятості та вкладу у ВВП, які 

перевищують середні в цих економіках темпи економічного зростання і ство-

рення 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 се-

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

валової доданої вартості за рік (4,4% ВВП ЄС) та 12 мільйонів штатних робо-

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

дослідників за замовленням Національного фонду науки, технологій та мис-

тецтв Великобританії, в креативній економіці (креативні індустрії плюс креати-

вні робочі міста в некреативних галузях) Великобританії, Канади та США було 

зайнято, відповідно, 8,76%; 12,9% та 9,75% від усіх зайнятих в економіках цих 

країн, а безпосередньо в креативних індустріях було зайнято, відповідно, 

5,49%; 8,2% та 7,24%  [298].  До таких індустрій віднесено види економічної ді-

яльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через куль-

турне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти і послуги є ре-

зультатом індивідуальної творчості [5]. У наданому Кабміном України переліку 

видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій, міститься 

зокрема театральна та концертна діяльність (згідно з Національним класифіка-

тором України ДК 009:2010 присвоєно код 90.01). За таких умов доцільно по-
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ставити питання про драйвери актуалізації в креативних індустріях сучасного 

українського репертуарного театру, який за Законом України «Про театри і теа-

тральну справу» [3] віднесено до неприбуткових організацій. 

До цінностей, що продукуються репертуарними театрами, в першу чергу, 

необхідно віднести театральні спектаклі, які доцільно віднести до категорії «су-

спільно значущі блага», тому що «працюють» вони на дуже широке коло суспі-

льно-економічних проблем і повинні мати вільний доступ до споживання [71].  

Виявлені тенденції мають своє «забарвлення» в нашій країні завдяки на-

ступним обставинам. По-перше, сьогодні відбувається створення нової Украї-

ни, яка заслуговує на гідне, досконале майбутнє, що зможе відбутися лише при 

умові національної самоідентифікації людей [216, с. 12], які проживають на 

українських землях. Щоб таке стало можливим,  державі необхідна сучасна і 

постійно працююча програма розбудови української культурної політики як 

духовної основи національної консолідації на тлі подолання ієрархії культур 

[108, С. 63; 183, С.16]. В якості однієї з сил, що може успішно працювати на ве-

лику мету, виступає українське театральне мистецтво, яке завжди прищеплюва-

ло норми і цінності, що «налаштовані» на майбутнє суспільства [211, с. 31-37; 

216]. 

По-друге, саме театр для певної кількості людей є своєрідним «храмом 

гідності» (як Храм Творця для людини релігійної), в якому формують і піджив-

люють якості, що за творчою ініціативою нобелівських лауреатів Теодора Шу-

льца (1979 р.) і Гері Беккера (1992 р.) називають складовими «людського капі-

талу» [296, с.45; 28, с.473; 347]. Капітал же, як стверджував Карл Маркс [131, 

с.320], – це самозростаюча цінність (благо), яка здатна генерувати з часом потік 

доходів у грошовому вимірі. Таким чином, згідно із законами формальної логі-

ки театри можна віднести до інституцій економічної сфери, які, за фактом, 

людський капітал. І все це відбувалося ще задовго до появи Закону України 

щодо визначення поняття «креативні індустрії» [5] та узгодженого з ним Розпо-

рядження Кабінету міністрів Ураїни, яким закріплено види економічної діяль-
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ності, що можна віднести до креативних індустрій [10]. 

З другої половини ХХ століття погляд на людину в якості рушійної сили 

в розвитку економіки будь-якого рівня став домінуючим внаслідок формування 

так званої теорії людського капіталу. Останній став визнаною економічною ка-

тегорією, котра характеризує, по-перш за все, сукупність сформованих і розви-

нених в результаті інвестицій продуктивних здібностей, особистих рис і моти-

вацій володіючих ними особистостей і, по-друге, використовується в економіч-

ній діяльності, сприяє зростанню продуктивності праці, завдяки чому впливає 

на зростання доходів (заробітків) свого власника і національного доходу (що і 

обумовлює розвиток суспільства). Поза усяких сумнівів стала зрозумілою важ-

ливість для всіх економічних рівнів господарювання наявність та стан такого 

капіталу.  

Серед впливових факторів, від яких залежать продуктивні здатності лю-

дини, відзначаються такі її здібності, як інтелект, емоційність та креативність, 

які «підтягують» за собою підприємливість. За дослідженнями аналітиків під-

приємництво в значній мірі сприяє економічному зростанню і розвитку будь-

якого суспільства або країни в цілому [264]. Все перелічене значною мірою ви-

значається культурним устроєм життя людини. Сфера культури, як відомо [242, 

с.7], уявляє з себе конкретну сферу життєдіяльності суспільства, яка вміщує у 

собі різноманітні дії зі збереження і використання культурно-історичної спад-

щини (музейна, бібліотечна і архівна справа, національні й місцеві традиції, 

свята тощо), художню освіту та дитячу творчість, мистецтво (театральне, музи-

чне) та таке інше. Вказана діяльність здійснюється організаціями, закладами, 

підприємствами різноманітної відомчої приналежності (державними, муніци-

пальними, приватними та громадськими організаціями) та форми власності, а 

також приватними особами.  

 Треба визнати, що соціально-економічні зміни в Україні, які прийшли із 

незалежністю, на жаль, суттєво погіршили сферу культурного життя людей, ко-

ли вони не отримують достатньо «ні хліба, ні видовищ» належної якості. 
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Між тим, люди, завдяки своїм підприємницьким якостям, якось буденно і 

непомітно почали створювати на комерційних засадах нові театри, бібліотеки, 

виставкові та культурні центри, вносячи тим самим свою частку у важливу 

проблему формування культурного життя населення [242, с. 6]. Так, в окремо 

взятому місті Харкові активно працює більше десятка недержавних театрів (на-

приклад, "Мадригал" по вул. Сумській, 132, "Театр 19" по вул. Манізера, 3 то-

що). Одночасно продовжують свою життєдіяльність і репертуарні театри (опе-

ри та балету, музичної комедії, ім. Т.Г. Шевченка, ім. О.С. Пушкіна, юного гля-

дача, ляльковий), державна (або регіональна) підтримка котрих невпинно ско-

рочується. Тому одним з найактуальніших питань, що постають перед ними, є 

питання про можливості подальшого виживання та розвитку будь-якої діяльно-

сті за умов ринкового устрою. Власне таке питання постає перед усіма сучас-

ними українськими закладами культури, які «вписуються» у парадигму креати-

вних індустрій.. 

Вищезазначене свідчить про актуальність відпрацювання теорії та прак-

тики організаційно-економічних форм підприємництва в такому виді креатив-

ної діяльності, як театральна справа, одним із головних «гравцем» якої є сучас-

ний український репертуарний театр, що весь час свого існування націлений на 

власний подальший розвиток. 

Дослідженнями проблем економіки та управління розвитком закладів ку-

льтури займались Т. Адріанова [14-15], А. Аксютіна [17], Т. Артемьєва [23], Ю  

Барбой.[25], І. Безгін [27], О. Давидчук [57], Д. Донова [63], О. Дудко [67], М. 

Єгорова [68], К. Келлісон [85], С. Колєнько [105], С. Кучин [113], С. Ленглі 

[118], П. Паві [154], Є. Пучкова [179], О. Роднянський [184], Д. Самітов [188; 

189], Г. Тульчинський [242],Н. Федотова [249], Є. Шекова [270], С. Яблунівсь-

кий [279], Л. Яндовицька [282] та інші. 

Вагомий внесок в розробку питань, що пов’язані з обґрунтуванням погля-

дів на індустріогенез у різноманітних сферах економіки, в тому числі, в області  

культури, внесли Т. Адорно [260], А. Амоша [20], І. Булєєв [35], Н. Брюховець-
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ка [35], А. Вейнмейстер [42], В. Вишневський [20], О. Гончар [52], І. Лєонов 

[119], Х. Лошковська [122], В. Ляшенко [124], М. Проскуріна [172 – 178], Д. 

Тросбі [240], Р. Флорида [254], М. Хезмодалш [258], М. Хоркхаймер [260], Г. 

Шевцова [268]  та інші. 

Віддаючи належне результатам, отриманим зазначеними та іншими вче-

ними, слід наголосити, що в їхніх здобутках не знайшли належного висвітлення 

питання входження сучасних українських репертуарних театрів до відведених 

для них законодавством креативних індустрій, що, потребує напрацювання ци-

ми театрами адекватних організаційно-економічних форм підприємництва. 

Озвучена проблема ще більш актуалізується внаслідок того, що ці заклади 

культури згідно із вітчизняним законодавством мають статус некомерційних. 

Зазначені обставини загострюють актуальність та науково-практичну 

значущість теми дисертаційної роботи. 

Дисертаційне дослідження присвячено таким бюджетним закладам куль-

тури, як сучасні українські репертуарні театри, котрим притаманні як загальні, 

так і специфічні властивості. Але останні не будуть впливати на можливість 

узагальнення здобутих результатів. Дослідницькою базою для відпрацювання 

організаційно-економічних форм підприємництва  в креативних видах діяльно-

сті став Харківський академічний театр музичної комедії (надалі – ХАТМК).  

Зв’язок роботи з науковими програмами. Наукові результати, що пред-

ставлені в дисертації, пов’язані із планом наукових досліджень кафедри мене-

джменту та публічного адміністрування Харківського національного універси-

тету будівництва та архітектури МОН України за темами: «Розробка інстру-

ментів стратегічного управління сучасним українським репертуарним театром» 

(державний реєстраційний номер 0112U005591, 2012 р.), у рамках якої адапто-

вано відомі у бізнесових сферах інструменти стратегічного управління до умов 

праці в репертуарних театрах; «Розробка інструментів управління 

ефективністю інноваційних проектів» (державний реєстраційний номер 

0114U006145, 2014 р.) – запропоновано використовувати технології проектного 
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управління в практиці театрального продюсування; «Теорія та практика 

ціннісно-орієнтованого менеджменту» (державний реєстраційний номер 

0116U003334, 2016 р.) – упроваджено ідеологію ціннісно-орієнтованого ме-

неджменту у практику управління підприємництвом персонала театру.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

теоретичних положень, розробка науково-методичних підходів і практичних 

рекомендацій щодо формування організаційно-економічних форм підприємни-

цтва в креативних видах діяльності, (на прикладі сучасного репертуарного теа-

тру). 

Для досягнення цієї мети в дисертаційній роботі поставлено і вирішено 

такі завдання:  

дослідити структуру економічного внеску театрів у життєдіяльність со-

ціуму та поглибити уявлення про можливості подальшого підвищення ефекти-

вності господарської діяльності театрів; 

сформувати концептуальні погляди на індустріалізацію театральної га-

лузі 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 «індустрі-

єгенезу» (процесу масштабування) театральної справи з урахуванням підпри-

ємницьких  здібностей персоналу театрів;  

виявити організаційно-економічні передумови для підприємництва в ре-

пертуарному театрі як суб’єкті креативної індустрії, а саме формування та роз-

виток (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 безпо-

середньо не з прибутковістю діяльності, а з напрацюванням цінностей (напри-

клад, із лояльністю глядачів); 

дослідити досвід підприємництва в зарубіжних репертуарних театрах і 
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сформувати напрями щодо впровадження підприємництва в зовнішньому (ри-

нок театральних продуктів) та внутрішньому (творчо-виробничі процеси) сере-

довищах 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 ака-

демічного театру музичної комедії (ХАТМК) як повноцінної бази емпіричних 

досліджень усіх запропонованих організаційно-економічних форм підприємни-

цтва 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 укра-

їнських репертуарних театрів; 

запропонувати схему оцінки економічних внесків репертуарного театру 

у валовий регіональний продукт, що має кардинально змінити погляд на репер-

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

Об’єктом дослідження є процес формування та розвитку підприємництва 

у суб’єктів господарювання, зайнятих креативною діяльністю в секторі культу-

ри. 

Предметом дослідження є теоретичні та методичні положення щодо роз-

робки організаційно-економічних форм підприємництва в сучасному українсь-

кому репертуарному театрі.  

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою викона-

них досліджень стали положення економічної теорії, математики, наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених. В процесі досліджень було використано такі 

методи: узагальнення – для вивчення підходів щодо визначення сутності стра-
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тегії формування та розвитку форм підприємництва в театральній галузі; аналі-

зу та синтезу – для розроблення методів, методичних підходів і пропозицій що-

до процесів аналізу стану справ та стратегічного планування в креативних ви-

дах діяльності; графічний – для унаочнення отриманих результатів.  

Інформаційною базою досліджень стали статистичні дані Державного ко-

мітету статистики України та органів статистики Харківської області, річна зві-

тність 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:  

вперше: 

доведена можливість виконання театром соціально-економічної функції 

рекреаційного майданчика людини на базі експериментального вивчення ауро-

грам глядачів, що візуалізують інформацію про їхній психоенергетичний стан 

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

тів та економіко-математичного моделювання впливу зміни людського капіталу 

регіону на динаміку величини його валового продукту розроблено концептуа-

льний підхід до визначення величини можливого внеску сучасного репертуар-

ного 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 про-

тивагу існуючому уявленню про театр як про «планово-збитковий суб’єкт гос-

подарювання»; 

удосконалено: 

систему поглядів про організаційно-економічні форми підприємництва – 

інтрапренерство та маркетинг партнерських відносин у неприбуткових за зако-

ном суб’єктах театральної діяльності, вичерпною ознакою яких є не безпосере-
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дній 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 ва-

лового регіонального продукту; 

науково-методичний підхід до планування господарської діяльності теат-

ральних установ у ринкових умовах шляхом адаптації методів, притаманних бі-

знес-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 діяль-

ності;  

концептуальні положення щодо створення в репертуарному театрі служ-

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

брендингу, застосування інтрапренерства у поєднанні з продюсуванням, набут-

тя керівництвом і персоналом необхідних у театральній індустрії компетенцій з 

управління театральними проєктами як організаційно-економічних форм під-

приємництва, що сприятиме більш вагомому внеску театру у валовий регіона-

льний продукт;  

дістало подальшого розвитку: 

обґрунтування доцільності застосування концепції ціннісно-

орієнтованого управління (value-based management) в організації діяльності ре-

пертуарних театрів, що передбачає формування організаційної культури на ос-

нові 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, пра-

цівників театру, контрагентів і суспільства; 

методологічний підхід до організації виробничо-господарської діяльності 

репертуарного театру, що спирається на результати економіко-математичного 
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аналізу процесу його розвитку з урахуванням уявлень про театр як про неліній-

ну 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 те-

атру, що сприятиме індустріалізації театральної галузі; 

обґрунтування доцільності доповнення традиційного для репертуарного 

театру переліку планових показників (обсяги отриманих через касу коштів, кі-

лькість вистав, кількість глядачів та ін.) показниками діяльності за сферами 

«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 викла-

дені в дисертації теоретико-методичні положення та практичні рекомендації 

щодо створення управління персоналом репертуарних театрів з метою розвитку 

інтрапренерства та маркетингу партнерських відносин за рахунок точного 

знання мотивуючих та стимулюючих впливів на працівників, здобутого внаслі-

док соціологічних досліджень. Результати дисертації впроваджено в діяльність 

Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністра-

ції, Харківського державного академічного драматичного театру імені Т.Г. Шевче-

нка, Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного те-

атру імені М.В. Гоголя, Сумського обласного академічного театру драми та му-

зичної комедії імені М. С. Щепкіна, а також використовуються в навчальному 

процесі Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревсь-

кого МОН України при викладанні курсів «Організація театральної справи», 

«Сучасні концепції театрального менеджменту» (додаток А).    

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною нау-

ковою працею, у якій викладено авторський підхід до проблеми створення нау-
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ково-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 автором особисто. Із наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, використано ті положення, що є результатом особистого до-

слідження автора. 

Основні результати дисертації опубліковано у 23 наукових працях, з яких 

одна монографія, 12 статей у наукових фахових виданнях і виданнях, які вклю-

чено до міжнародних наукометричних баз, 9 тез доповідей у матеріалах науко-

во-практичних конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 23,27 д.а., з 

яких особисто автору належить 16,29 д.а.  

Внесок автора у колективні праці конкретизовано у списку опублікованих 

праць (додаток Б). 

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 конфе-

ренції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств» (м. Харків, 

26-27 жовтня 2011 р.); V Міжнародній науково-практичній конференції «Про-

блеми соціально-економічного розвитку підприємств» (м. Харків 24-25 жовтня 

2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Формування та ефекти-

вність використання фінансових ресурсів в економічній діяльності» (м. Чернігів, 

11-12 квітня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Съвре-

менни проблеми на регионалното развитие» (м. Пловдив, Болгарія, 27-28 жовт-

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

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

2020 р.) (додаток Б).  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 310 сторінок комп’ютерного тексту, у тому чи-

слі основний текст на 241 сторінках, містить 24 таблиці, 75 рисунків, список 

використаних джерел із 309  найменувань (на 28 сторінках) та 10 додатків (на 

69 сторінках). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КРЕАТИВНИХ  

ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1 Економічний внесок театрів у життєдіяльність соціуму 

 

Театр, як специфічне явище [179], існує в житті практично кожної люди-

ни, а як соціокультурний інститут, який несе в собі колективний образ світу або 

культуру, – в житті кожного суспільства [12]. Він, як суспільний інститут, 

спрямований на виховання, розвиток, соціалізацію, рух на новий рівень спри-

яння і усвідомлення усіх тих, хто до нього дотикається, виконує вкрай важливі 

соціальні та культурні функції. Серед саме таких виокремлюють функції [13]: 

(1) розваги, (2) гносеологічну або пізнавальну, (3) регулятивну (відносно пове-

дінки людей), (4) формування суспільної свідомості, (5) формування естетично-

го смаку,  (6) ігрову, (7) компенсаторну, що дозволяє людині знайти душевну 

рівновагу в собі, (8) знакову або семіотичну, яка дозволяє навчитися зрозуміти 

усі тонкощі сценічної мови, (9) комунікативну, (10) стратифікації, (11) соціалі-

зації, (12) аксіологічну або оцінну (надає відповідь, наприклад, на сократовське 

запитання: «Що є благо?»). З огляду на перелічене можна дійти висновку, що 

театр продукує блага із високою соціальною значимістю [83], доступ до яких 

повинен бути відкритим для всіх верств соціуму. 

Безумовно, що театр є соціальною організацією, ядром якої виступає пев-

на цільова група, що формується з соціальної потреби і має наступні ознаки:  

(1) визначається упорядкованим, регульованим і скоординованим способом 

спільної діяльності, (2) застосовує певний алгоритм до дій людей, що групу-

ються навколо набору цільових установок: соціальних приписів і очікувань (со-

ціальних ролей) [125, с. 54]. 

Між тим, театр виступає як господарюючий суб’єкт, котрий виконує і со-

ціально-економічні функції, а саме [281, с. 12-15]: (1) створює робочі місця, (2) 
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сплачує податки, (3) підтримує ресторанно-готельно-туристичний і інші види 

бізнесу, що надають різноманітні попутні послуги, (4) виступає в якості центра 

інфраструктурної кластеризації. Все перелічене відбувається на постійній осно-

ві з використанням різноманітних нормативних баз. Таким чином, у театра при-

сутні всі ознаки суспільного інституту, одним із головних завдань якого є роз-

виток економічної складової в житті суспільства. Водночас театр (в узагальне-

ному розумінні) є  складовою більш розвиненого інституту із назвою «держава» 

(під інститутом розуміється набір загальновизнаних правил і норм, які мають 

відносну незмінність і специфікують поведінку індивідуумів в певних ситуаці-

ях, що повторюються [99]). На жаль, держава не зовсім опікується підтримкою 

одного з свої інститутів, з приводу якого видатний драматург О.М. Островсь-

кий якось сказав, що «театр – це ознака повноліття нації» [255, с. 18]. Нині в 

Україні театри виконують низку соціально-економічних функцій і, водночас, 

вимушені виживати, а деякі – зовсім зникати тому, що забезпечити їхню життє-

діяльність «складно і фінансово, і організаційно»  [279]. За таких умов стають 

вкрай актуальними питання розробки та реалізації не тільки стратегії виживан-

ня, а ще й стратегії подальшого розвитку сучасного українського репертуарного 

театру. При цьому вкрай важливо розуміти, що сфера театрального мистецтва є 

одним із найважливіших середовищ формування рушійної економічної сили – 

людського капіталу (що буде доведено далі).  

Для обгрунтування наголошеної тези доцільно навести наступний науко-

вий результат всесвітньо відомого економіста Миколи Дмитровича Кондратьє-

ва, котрий ще на початку ХХ століття, досліджуючи динаміку капіталістичного 

господарства (тобто ринкової економіки) [106, с.412-414], дійшов математично-

го виразу, який зображено на рис. 1.1 і який за своєю суттю нагадує «виробничу 

функцію» будь-якого суб’єкту господарювання [212, с.296; 237, с. 152]. 

Аналіз змісту математичного виразу, що міститься на рисунку 1.1, приво-

дить до висновку про залежність приросту валового національного продукту 
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держави від кількості людського капіталу у самодіяльного населення (у вартіс-

ному вимірі) цієї держави, який є її ресурсом [28].  

 

KAmE 

 
 

Рисунок 1.1 – Модель М.Д. Кондратьєва  
(створено за результатами роботи [106]) 

 

Про роль людини в економічному житті суспільства, як носія виробничої 

сили, писали багато часу назад ще такі класики-політекономи, як В. Петті, 

А.Сміт, К. Маркс та ін. Так, Адам Сміт, досліджуючи природу і причину багат-

ства народів, таку силу відніс до однієї зі статей залученого у виробництво ка-

піталу, яка складається «... з придбаних і корисних здібностей усіх жителів або 

членів суспільства. Придбання таких здібностей, враховуючи також утримання 

їх володаря протягом його виховання, навчання або учнівства, завжди вимагає 

дійсних витрат, які є основним капіталом, який як би реалізується в його особі. 

Ці здібності, будучи частиною стану такої особи, разом з тим стають частиною 

багатства всього суспільства, до якого особа належить. Велику спритність і 

вміння робітника можна розглядати з тієї ж точки зору, як і машини та облад-

нання, які скорочують або полегшують працю і які, хоча і вимагають відомих 

витрат, відшкодовують ці витрати разом з прибутком » [217, с.293-295]. 

Таким чином, за А. Смітом, саме людина зі своєю працею і є джерелом 

свого особистого та суспільного багатства. 
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Безперечно, що особливої уваги заслуговує загальновідома праця Карла 

Маркса «Капітал», в якій він дав визначення всім основним економічним кате-

горіям, у тому числі і категорії «капітал». Поглиблюючи дослідження даної ка-

тегорії, К. Маркс привів декілька її визначень. Найкоротше та найбільш змісто-

вне визначення можна вилучити з такої фрази [131, с.320]: «…життєвий процес 

капіталу полягає лише в його русі як самозростаючої вартості». Таким чином, 

за К. Марксом, капітал – це вартість (цінність), що приносить додаткову вар-

тість; тобто капітал є самозростаючою вартістю або цінністю. 

Еволюція визначення відомими економістами категорії «капітал» приво-

дить до наступного висновку: в якості капіталу може виступати будь-яка само-

зростаюча цінність (благо), яка здатна генерувати з часом потік доходів. 

Стрижнем будь-якого механізму генерації потоку доходів є господарська 

діяльність людини, в основі якої містяться всі її здібності до такої діяльності. 

Здібності ці і є людським капіталом, бо завдяки їм людина одержує свою частку 

із зґенерованого потоку доходів [133;135]. 

Теорія людського капіталу як самостійна наукова концепція виникла все-

редині ХХ сторіччя. Біля витоків її були лауреати Нобелівських премій з еко-

номіки Теодор Шульц (1979 р.) і Гері Беккер (1992 р.). 

 Т. Шульц у своїх працях  відзначав, що, наприклад, освіта є однією з 

форм капіталу, який називають людським тому, що ця форма стає частиною 

людини, а капіталом є унаслідок того, що є джерелом майбутніх задоволень або 

майбутніх заробітків, або того і іншого разом. Таким чином, висловлювалась 

думка про те, що людський капітал є невіддільним від його носія [296, с.459].  

Працюючи паралельно з Т. Шульцем, Г. Беккер розгледів у понятті «люд-

ський капітал» більш широкий зміст, стверджуючи, що людський капітал фор-

мується за рахунок інвестицій в людину, серед яких можна назвати навчання, 

підготовку на виробництві, витрати на охорону здоров'я, міграцію, пошуки ін-

формації про ціни і доходи [28, с.473]. Він включив в інвестиції в людину крім 

витрат на загальну і професійну освіту, витрати на виховання дітей, охорону 
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здоров'я, пошук інформації, зміну роботи і інші вкладення, так або інакше 

сприяючі розвитку продуктивної сили людини, сприяючі її культурному і інте-

лектуальному росту. Зміст, види та цінність людського капіталу, які відзначали 

Т. Шульц і Г. Беккер, зображені на рисунку 1.2.  

 

Л Ю Д С Ь К И Й  К А П І Т А Л

НОСІЙ –
індивід, який 
використовує 
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ЗАГАЛЬНИЙ

Корисний усім 
працедавцям

СПЕЦИФІЧНИЙ

Корисний 
одному 

працедавцю

 
Рисунок 1.2 – Зміст, види та цінність людського капіталу 

(за Т. Шульцем [296, с. 571] і Г. Беккером [28, с. 473]) 

Серед дослідників категорії «людський капітал» на пострадянських прос-

торах можна згадати Є.О. Бородіну [38], О.М. Головінова [58], А.І Добриніна та 

С.А. Дятлова [62], М.М Крітського [110], О.Д. Циренову [262], Л.Т. Шевчук 

[269] та ін. Їхні праці присвячено, здебільше, аналізу макро-, мезо- та мікроеко-

номічних аспектів проблем формування та ефективного використання людсько-

го капіталу, оцінці ролі такого капіталу в соціально-економічному розвитку су-

спільства, появі нових форм і похідних в сучасних умовах [65].  

Так, А.І.Добринін, С.А. Дятлов та О.Д. Циренова доходять до висновку, 

що людський капітал - це сформований в результаті інвестицій і накопичений 

людиною певний запас здоров'я, знань, навиків, здібностей, мотивацій, які до-

цільно використовуються в тій або іншій сфері суспільного відтворення, спри-

яють зростанню продуктивності праці і ефективності виробництва і тим самим 

впливають на зростання заробітків (доходів) даної людини [65, с.26].   

  Професор М. М. Критський (м.Санкт-Петербург) висунув тезу про те, 
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що людський капітал є загальною формою економічної життєдіяльності [110, с. 

4]. На відміну від товару «робоча сила» людський капітал не просто продається 

і купується, а й авансується, амортизує і відшкодовується як основний капітал, 

тобто вимагає значних інвестицій і виступає в якості довгострокового капіталь-

ного ресурсу. Він здійснює специфічний економічний оборот і круговорот, 

проходячи відповідні стадії свого відтворення, проявляється в різних функціо-

нальних формах, в тому числі інтелектуальних, не властивих звичайній робочій 

сили (наприклад, сили тварин, залучених до трудового процесу). 

Погоджуючись із Е.Д. Циреновою, можна дійти висновку, що сьогодні  

методологічна база теорії людського капіталу (див. рисунок 1.3) ґрунтується на 

наступних положеннях [262, с.27-28]:  

 

 
Рисунок 1.3 –  Методологічне підґрунтя сучасної теорії людського капіталу 

 (за Циреновою [262]) 

   

- у сучасних умовах людський капітал є головною цінністю суспільства і 

головним чинником економічного зростання, економічного прогресу, набагато 
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важливішим, ніж природні ресурси або накопичення багатства; саме  людський   

капітал є  наріжним каменем конкурентоспроможності, економічного зростання 

і ефективності;  

- формування людського капіталу вимагає від суспільства і самої людини 

значних витрат, інвестицій, не тільки витрат матеріальних засобів, але і праці 

людини, оскільки навчання, накопичення виробничого досвіду, поліпшення 

здоров'я вимагають великих зусиль, праці і часу; 

- людський капітал, як і фізичний капітал, може накопичуватися у ви-

гляді навиків і здібностей; 

- людський капітал - це виснажуваний ресурс, може фізично і морально 

зношуватися, економічно змінювати свою вартість і амортизуватися; фізичний 

знос викликаний старінням організму, коли затухають фізичні здібності люди-

ни, знижується продуктивність праці; з втратою працездатності або смертю 

людський капітал знецінюється; моральний знос пов'язаний із старінням знань, 

навиків, кваліфікації з-за високих темпів науково-технічного прогресу, тому 

носіям людського капіталу необхідно постійно підвищувати свою кваліфікацію, 

здобувати додаткову освіту, проходити стажування, займатися самоосвітою 

впродовж всього життя;  

- інвестиції в людський капітал приносять в майбутньому його володаре-

ві вищий дохід [35; 253]; 

- вкладення в людський капітал дають значний, тривалий за часом і інте-

гральний по характеру економічний і соціальний ефект; 

- людський капітал відрізняється від фізичного за ступенем ліквідності; 

він не є заставою  і  предметом  купівлі-продажу на відміну від фізичного ка-

піталу, нерухомості, цінних паперів, тому відноситься до найменш ліквідної 

форми капіталу, дуже тяжко піддається диверсифікації; 

- ризик вкладень в людський капітал практично не страхується;. чим бі-

льше накопичено людського капіталу, тим дорожче обходиться втрата заробіт-

ків; інвестиційний  період  людського  капіталу  значно довший, ніж фізичного, 
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і триває 12-20 років; 

- використання людського капіталу і отримання прямих доходів контро-

люється самою людиною, незалежно від джерел формування, які можуть бути 

державними,  сімейними, приватними та ін.;  ефективність функціонування 

людського капіталу і ступінь віддачі ефекту обумовлені вільним волевиявлен-

ням суб'єкта, його індивідуальними інтересами, перевагою і цінностями, зага-

льним світоглядом, культурним рівнем. 

Доцільно зазначити, що теорія людського капіталу знайшла своє подов-

ження у публікації Роберта Флоріди «Креативний клас: люди, котрі змінюють 

майбутнє» [254]. За думкою автора, креативність - це здатність людини до син-

тезу інформації, впевненість у власних силах, схильність до ризику, готовність 

купувати, розвивати і цілеспрямовано використовувати власний досвід. Осно-

вою креативності людини є її творчість. Остання являє собою «чотириступене-

вий процес з фазами підготовки (свідоме вивчення завдання), інкубації (оброб-

ка інформації одночасно на свідомому і несвідомому рівнях), осяяння (синтез 

«надуманого») і верифікації або переробки (формалізоване оформлення резуль-

татів)» [254, с. 45]. Автор наполягає на тому, що подібна схема розумової робо-

ти над завданням знайома представникам безлічі професій. Вплив креативності 

в сильному ступені визначає світогляд і спосіб життя сучасної людини. Насті-

льки, що її роль у професійній діяльності стає надійним індикатором соціально-

го стану індивідів. Креативність на робочому місці - лише один із проявів твор-

чої природи людини. Творча людина креативна в усьому. 

Все, що озвучено вище, приводить до твердження, що людський капітал 

особистості є суспільною цінністю [166], якою повинен опікуватися соціум, до 

якого залучена особистість. Тут і надалі під суспільною цінністю особистості 

буде розумітися  її потенціал [202]. 

В рамках даного дослідження в фокусі будуть знаходитися так звані «ка-

пітал здоров'я» і «розумово-психологічні здібності (капітал)». До складових ка-

піталу здоров'я (фізичного капіталу) людини можна віднести його фізичну си-
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лу, витривалість, працездатність, імунітет і ін. [263, с. 101]. 

Розумово-психологічний капітал людини складається із здібностей [230, 

С.102]: 1) знаходити рішення проблем на основі абстрагування і логічного мис-

лення (оцінюється за допомогою класичних IQ тестів інтелекту [16]), 2) керува-

ти своїми почуттями і поведінкою, тобто емоціями (емоційний інтелект, вимі-

рюваний за допомогою показника EQ [226]), 3) «генерувати» креативне або 

творче рішення неординарних завдань (креативний інтелект, вимірюваний по-

казником CQ [19]). Тріада, яку наведено на рисунку 1.4, вдає із себе певну цілі-

сну єдність з пов'язаних між собою елементів, тобто систему [24, с.115].  

У такій системній тріаді кожна пара елементів знаходиться в співвідно-

шенні додатковості, а третій задає міру спільності, що свідчить про внутрішню 

несуперечність і динамічний баланс [24, С.126]. Матеріальним «вмістилищем» 

цієї системної тріади є людський мозок, що має психофізіологічну асиметрію, 

причина якої пов'язана з різною активністю лівої та правої півкуль мозку. До-

слідження цієї активності встановили, що рівень інтелекту визначається актив-

ністю лівої півкулі, а емоцій і креативності - правої півкулі [120, С.43]. За від-

сутності патологій півкулі мозку працюють спільно і узгоджено, забезпечуючи 

підтримку одна одній. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Розумово-психологічні складові людського капіталу 
(створено по матеріалах роботи [230]) 
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 Визнано, що в життєдіяльності людини праця повинна чергуватися з від-

починком (інакше – рекреацією, простим відтворенням). При порушенні цього 

правила людину чекає ланцюжок подій та станів, який наведено на рисунку 1.5.  

 

 
 

Рисунок 1.5 – Місце необхідних процесів рекреації  

в життєдіяльності людини (авторська розробка) 

При надмірній амортизації розумово-психологічного капіталу людини, за 

відсутності процесів його відтворення (реабілітації, релаксації або рекреації) 

людина потрапляє в стан дистресу (руйнівного процесу, що погіршує перебіг 

психофізіологічних функцій) і що супроводжується психосоматичними (тілес-

ними) ускладненнями (захворюваннями) та відповідною втратою працездатнос-

ті [46], що слід розглядати як деяку втрату людського капіталу, тобто появу 

економічного збитку. 

За таких умов актуальним становиться уникнення збитків. Це можливо 

при використанні процедур рекреації розумово-психологічного капіталу люди-

ни. Якщо людина не втрачає зв'язку з природою, завдання простого відтворення 

людського капіталу вирішується природним шляхом, за рахунок «відпочинку 

на природі». Взаємодія людини із не зіпсованими їм самим природними об'єк-

тами допомагає йому позбутися негативної  руйнівної енергії і наповнитися но-

вою енергією чистої природи. Переконливим доказом такого твердження мо-
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жуть служити дослідження, які були виконані на Алтаї [76]. В ці дослідження 

залучали вимірювальні прилади, в яких реалізовано метод газорозрядної візуа-

лізації (ГРВ). ГРВ являє собою комп'ютерну реєстрацію та подальший аналіз 

газорозрядного світіння будь-яких біологічних об'єктів, поміщених в електро-

магнітне поле високої напруженості (див. рисунок 1.6).  
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Рисунок 1.6 – Принципова схема методу ГРВ [107].  

Параметри газорозрядного зображення залежать від властивостей дослі-

джуваного об'єкта; аналізуючи характер світіння, індукованого об'єктами, мож-

на судити про їхній енергетичний стан в конкретний момент часу [107]. 

Вказана технологія базується на добре відомому ефекті Кірліан – явищі 

світіння, що спостерігається навколо об'єктів, розташованих у високочастотно-

му високовольтному електромагнітному полі (ЕМП). При вивчені явища ви-

явилося, що світіння пальців рук людини міняється залежно від його самопо-

чуття, настрою і багатьох інших чинників, а світіння об'єктів неживої природи 

залишається незмінно стабільним. Завдяки останнім досягненням науки і техні-

ки з'явилася можливість не лише спостерігати, але вимірювати і аналізувати це 

явище (нами доведено, шо воно є інструментальною базою для вимірювань 

економічних наслідків) за допомогою новітніх комп'ютерних технологій. Все це 



 

 

43 

відбулося у лабораторії проф. К.Г. Короткова (м. Санкт-Петербург), де в 1996 

році уперше у світі було створено програмно-апаратний комплекс «ГРВ-

камера» і розроблено метод газорозрядної візуалізації (ГРВ) або ГРВ-

біоелектрографії.  

Метод ГРВ спирається на діагностичні таблиці, які зв'язують характерис-

тики світіння окремих зон пальців рук з функціональним станом органів і сис-

тем. Згадані таблиці побудовані на концепціях традиційної китайської медици-

ни (системі меридіан і акупунктурних точок [128]) і теорії голографічної будо-

ви Всесвіту і людини. 

Однією з форм подання вихідної інформації при використанні ГРВ є так 

звані кроунограми або аурограми людини (див. рисунки 1.7 і 1.8).  

 
Рисунок 1.7 – Аурограми чоловіка із задовільним психосоматичним станом  

(авторська розробка за результатами вимірювань) 

 
Рисунок 1.8 – Аурограми чоловіка із незадовільним психосоматичним станом  

(авторська розробка за результатами вимірювань) 
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В умовах глобальної урбанізації і антропогенного тиску на природу лю-

дина позбавляється широкого і вільного доступу до «відпочинку на природі». 

Виникаючий дефіцит може покриватися і фактично покривається за рахунок 

додаткових здібностей людини, що самоорганізуються, до релаксації, заснова-

них на поглинанні енергоінформаційних потоків штучного походження. До них 

можна віднести такі джерела тонких людських вібрацій, як молитву, шаманські 

заклинання [150], читання віршованих творів, спів, музику [143]. Все перерахо-

ване повинно мати помітні економічні наслідки, які, чомусь, не зафіксовані 

[200]. Доказом того, що мистецтво у будь-якому своєму прояві змінює енерго-

інформаційні потоки, які генеруються та сприймаються мозком людини, стали 

експериментальні дослідження, що виконані у Санкт-Петер-бурзькому держав-

ному університеті інформаційних технологій, механіки та оптики [228]. В якос-

ті носія цих потоків виступають поздовжні (а не поперечні) електромагнітні 

хвилі, які забезпечують енергоінформаційну взаємодію клітин людського орга-

нізму між собою і зовнішнім середовищем (а це фізика без будь-якої містики) 

[13, с. 18]. 

Для вивчення різних проявів енергоінформаційного обміну між індукто-

ром (людиною, яка випромінює енергоінформаційний потік) і перципієнтом 

(людиною, яка приймає енергоінформаційний потік) використовувався спеціа-

льно побудований вимірювальний комплекс. До його складу входили перетво-

рювачі теплового потоку (тепловізори), мікродатчики температури, багатокана-

льні аналого-цифрові перетворювачі, персональний комп’ютер з відповідним 

програмним забезпеченням. 

Виміри щільності теплового потоку і температури робилися у біологічно 

активних зонах людей (у цій серії експериментів у всіх учасників мікродатчики 

були розташовані в центрі лоба), які брали участь в експериментах (див. рису-

нок 1.9). Виміри виконувалися до, в ході та після енергоінформаційного обміну. 

Вимірювалися часові зміни щільності теплового потоку і температури поверхні 

лоба людини. Потім розраховувалася величина приросту питомої термодинамі-
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чної ентропії, по якій визначалася величина приросту обміну питомої термоди-

намічної ентропії людини з оточуючим середовищем. Вибиралися поточне, мі-

німальне і максимальне значення приростів і підставлялися у нижче наведені 

формули для розрахунку коефіцієнтів хаосу або порядку 
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де Se , S maxe , S mine  – поточний, максимальний і мінімальний приріст пито-

мої термодинамічної ентропії обміну із зовнішнім середовищем.  
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Рисунок 1.9 –  Схема вимірювань щільності теплового потоку  

від лоба людини і температури в центрі її лоба  

(розроблено на матеріалах роботі [228]) 

 

За допомогою пакету програм Matlab виконувалися відповідні розрахун-

ки і будувалися графіки залежності цих коефіцієнтів від часу проведення екс-

перименту. Впродовж 10 хвилин до енергоінформаційного процесу записувався 

фон для порівняння з дією і післядією, далі виконувалася відповідна дія або 

вплив, впродовж 10 хвилин після закінчення процесу записувалася післядія для 

з'ясування результату дії. За характером зміни графіків можна робити висновки 
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про вплив творчого процесу на впорядковування свідомості випробовуваних по 

показнику ентропії. 

Таким чином, творчий процес вивчався з точки зору енергоінформації, 

тобто взаємодії людини з навколишнім простором і іншою людиною. 

За описаною схемою було досліджено впливи танцю, музики, живопису, 

акторської творчості. На рисунку 1.10 представлені результати взаємодії актора 

і глядача. В процесі експерименту індуктор (режисер Муніципального експе-

риментального театру «Підвалини» міста Барнаула) читала уривок з поеми 

М.Ю. Лєрмонтова. Перципієнтом був студент СПбГУ ИТМО.  

 
Рисунок 1.10 – Часові залежності K x  індуктора (актора) і перципієнта (глядача) 

(джерело: робота [228]) 

 

До 10 хвилини записувався фон. Індуктор знаходився у збудженому стані, 

її коефіцієнт хаосу стану свідомості Kx  досягав максимуму. Перципієнт, на-

впаки, був зацікавлений експериментом і спокійний, його Kx  був у мінімумі. В 
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процесі читання уривка, з 10 по 15 хвилину, індуктор зосереджується і заспо-

коюється, його Kx  поступово падає, перципієнт же починає співпереживати і 

збуджуватися, його K x  зростає. Можна припускати наявність процесу енерге-

тичного обміну (те, що убуває у індуктора, зростає у перципієнта). Далі, з 15 по 

25 хвилину, відбувається обговорення уривка на ментальному рівні, криві K x  

індуктора і перципієнта фактично паралельні. K x  перципієнта на 22 хвилині 

досягає максимального значення і опускається в післядії з 25 хвилини. K x  ін-

дуктора на 26 хвилині досягає нуля, він виконав своє завдання, повністю заспо-

коївся і зосередився. Далі K x  зростає, він готується до наступного експеримен-

ту. 

Результати дослідження показали можливість кількісної оцінки впливу 

творчих процесів на стан свідомості людини з точки зору відносної нормованої 

ентропії як міри хаосу або порядку. Живопис, музика, танець і акторська твор-

чість під час дії справляють у більшості випадків збуджуюче враження, що го-

ворить про деяку спонтанність актів свідомості, і заспокійливий ефект в після-

дії. Результатом творчості є структуризація свідомості. Між учасниками твор-

чого акту, виконавцем і глядачем встановлюється енергоінформаційний зв'язок 

на рівні позачуттєвого сприйняття, імовірно, на рівні «шостого каналу» [228].  

В інших дослідженнях впливу музики на психоемоційні стани людини 

реєструвалися такі показники, як [143]: (1) електроенцефалограма (ЕЕГ), що ві-

дображає психофізіологічні процеси в мозку людини; (2) електрокардіограма 

(ЕКГ), що несе інформацію про стан серцево-судинної системи; (3) частота ди-

хальних рухів (ЧДД), що відображає фізіологічний стан людини; (4) шкірно-

гальванічна реакція (КГР), що є показником електропровідності шкіри при різ-

них психічних станах людини; (5) електроокулограми (ЕОГ), яка реєструє зміни 

біопотенціалів ока при його рухах. Використання точних інженерно-фізичних 

методів і приладів дозволило об'єктивно показати, що музика впливає як на 

психологічне, так і на фізіологічне здоров'я людини 
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Безумовно енергоінформаційний зв’язок збагачує емоційну сферу кожно-

го з учасників творчого акту, що призводить до накопичення, по-перш за все, 

емоційного капіталу, а з ним, відповідно креативного та інтелектуального. Таке 

підвищення повинно бути запорукою покращення працездатності всіх учасни-

ків у наступній професійній та іншій діяльності. Тому з’являється впевненість, 

що сфера культури (зі всіма її закладами і, в тому числі, театрами) може і по-

винна бути середовищем формування рушійної економічної сили – людського 

капіталу. 

В межах даного дисертаційного дослідження було проведено експериме-

нти з вивчення психоемоційного стану глядачів під час відвідування ними ви-

став Харківського академічного театру музичної комедії [200]. Їхній стан фік-

сувався за допомогою кроуноскопу виробництва ТОВ «Біоентек» (м. Санкт-

Петербург) [301], який дозволяє візуалізувати енергоінформаційне поле люди-

ни (так звану ауру). Програма дослідження включала: (1) фіксацію кроунограми 

до перегляду вистави, (2) перегляд музичної комедії , (3) фіксацію кроунограми 

після перегляду вистави. Приклад кроунограм однієї з глядачок наведено на 

рис. 1.11 (див. також Додаток Г).  

Кроунограми на рис. 1.11,А мають виражено нерівні по товщині контури 

з викидами і розривами (нормована площа кроунограм складає 7591,0П ), 

кроунограми на рис. 1.11,Б однорідніші, що свідчить про досить високу стій-

кість психофізіологічного стану випробовуваної ( 8897,0П ). Показник стану 

покращився на 1306,0П  або на  %2,17/ ПП . Ця об'єктивно отрима-

на інформація повністю підтримується суб'єктивними оцінками випробовува-

ною свого психоемоційного стану (настрою) і готовністю до праці.  

Тут доцільно сформувати вартісну оцінку користі для жінки, яка прийма-

ла участь в експерименті. 
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А) 

 
Б) 

 
 

Рис. 1.11. Кроунограми глядачки до (А) та після (Б) перегляду вистави 

(авторська розробка за результатами вимірювань). 

 

Про учасницю експерименту було відомо, що їй 45 років і що вона є ви-

знаною майстринею з виготовлення тортів. Свого часу вона здобула цю профе-

сію (за радянських часів) у професійно-технічному училищі, працювала на від-

повідних підприємствах, а останні десять років (з-за сімейних обставин) є при-

ватним підприємцем і працює на дому. Напередодні участі в в експерименті во-
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на підвищувала кваліфікацію на спеціалізованих інтернет-курсах. 

Щоб визначити вартість відтворення об’єкту оцінки, необхідно визначити 

суму коштів, котрі треба інвестувати для відтворення аналога за певний термін 

часу. При означеному підході витрати підраховуються за нормами, які існують 

на момент оцінки [110; 112]. 

Підрахуємо витрати на формування потенціалу здоров’я (ПЗ) на протязі 

дошкільного виховання (ПЗдв), здобуття загальної освіти (ПЗзо) та професійної 

підготовки в училищі (ПЗпп). Ці етапи в житті особи зайняли відповідно 6, 12 і 

1 рік, а середньорічні  витрати на формування потенціалу здоров’я – 14, 17,5 і 

16,5 тис. грн. Таким чином,  витрати могли скласти: на ПЗдв – 84 тис. грн., на 

ПЗзо – 315 тис. грн., на ПЗпп – 16,5 тис. грн. і разом ПЗ – 415,5 тис. грн. Необ-

хідно зазначити, що ПЗ згідно із другим законом термодинаміки має тенденцію 

до саморуйнування. Якщо припустити, що процес саморуйнування має ліній-

ний характер, то при середній тривалості життя жінки до 76 років втрата ПЗдв 

буде йти зі швидкістю 1,2 тис.грн/рік, ПЗзо  – 5,43 тис.грн./рік і ПЗпп –  0,29 

тис.грн./рік. У 45-річному віці означені складові набутого у молодому віці ПЗ 

можуть складати відповідно: ПЗдв – 37,2 тис.грн., ПЗоз – 168,39 тис.грн., ПЗпп 

– 8,96 тис. грн. В сумі це складає 214,55 тис.грн. Насправді ПЗ може бути знач-

но вищим, якщо людина постійно інвестує у підтримку та розвиток свого здо-

ров’я. 

Витрати на формування розумово-емоційного потенціалу (РЕП) можна 

ототожнити з витратами на здобуття освіти у юні роки та на самоосвіту у зрі-

лому (працездатному) віці. Припустимо, що на здобуття загально освіти та фа-

хової підготовки витрачалося у середньому 20 тис. грн. на рік  впродовж 12 ро-

ків. Загальні інвестиції у РЕП склали 240 тис. грн. До цієї суми можна приєдна-

ти витрати  на самоосвіту та професійний розвиток. Припустимо, що на рік з ці-

єю метою витрачалося 2 тис. грн. Підрахунки дають: 2*(45 - 19) = 52 тис. грн. 

Таким чином, РЕП можна оцінити на рівні 292 тис. грн.  

Найважче оцінити комунікаційний (КП) та професійно-підприємницький  
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(ППП) потенціали особистості, бо вони формуються все її свідоме життя. Тим 

не менш, в межах методу відновної вартості можна припустити, що людина 

здобула ці потенціали внаслідок навчання за програмами професійної перепід-

готовки, що коштує на рівні 20-30 тис. грн. (див., наприклад, пропозиції україн-

ських вищих навчальних закладів).   

Загалом людський потенціал (ЛП) майстрині на момент прийняття нею 

рішення про освоєння сучасних технологій із виробництва тортів складав (як 

сума всіх вище зазначених інвестицій) приблизно 540 тис. грн. З урахуванням 

витрат на вивчення технологій   її ЛП може наблизитися до 600 тис. грн. 

Припустимо, що цей капітал буде амортизуватися протягом 30 років, по 20 

тис. грн. за рік або по 385 грн. за тиждень. Завдяки цій амортизації її річний 

внесок у регіональний валовий продукт (РВП) згідно зі статистичними даними 

у 2015 році повинен був становити 45816 грн. [225, с.221] або 880 грн. за тиж-

день. Втрата працездатності на 17,2% може привести до втрати «працездатного 

віку» в грошовому еквіваленті 66 грн.,  до недоотримання 150 грн. доходу і 

приблизно стільки ж витрат на лікування (разом 366 грн.). Якщо за рахунок ві-

двідування жінкою спектаклю її працездатність відновилася, а витрати її на 

придбання квитка на виставу склали на рівні 150 грн., то фактично вона уникла 

втрат близько 200 грн. Рентабельність оздоровлення в театрі могла статися на 

рівні 133 %. Результат несподіваний, тому малосприятний, але виключно пози-

тивний. За таких умов доцільні ретельні перевірки явища і супутних йому роз-

рахунків.  

Експеримент потім неодноразово повторювався з іншими групами глядачів 

і кожного разу завершувався подібним результатом. Це сформувало висновок: 

можна стверджувати, що перегляд спектаклів супроводжується перенесенням 

від акторів до глядачів позитивного для них енергоінформаційного потоку, що 

приводить до відновлення (рекреації) психофізіологічного потенціалу останніх.  

Театр у світлі цієї інформації необхідно розглядати як своєрідний «рек-

реаційний майданчик» загального користування, на якому можуть відбуватися 
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процеси (дії) простого відтворення людського капіталу окремо взятої особи, 

соціуму, населення регіону або держави [201]. Тут виникає мова про так зване 

«чисто суспільне благо» [146, с. 430], котре споживається колективно всіма 

членами суспільства незалежно від того, сплачують за нього люди чи ні. Таке 

благо має дві властивості: невибірковість і невиключність в споживанні. З цієї 

причини театри заслуговують на державні (або регіональні) дотації.  

Рекреація людського капіталу надалі повинна стати обов’язком як окре-

мого театру,  так і театрального співтовариства, яке може завдяки самооргані-

зації розвинутися до розмірів індустрії (безумовно, креативної), що передбаче-

но українським законодавством [5; 10]. Це приверне увагу до законодачо-

нормативного вирішення експериментально встановленого при вивченні кроу-

нограм акторів явища їхнього «професійного вигоряння» (охорона праці. Про 

це свідчили кроунограми, протилежні тим, що наведені рисунку 1.11. Таке є 

можливим внаслідок енергійного обміну емоціями між глядачем та актором-

виконувачем [228]. Тому цей «побічний ефект» теж необхідно враховувати.  

Таким чином, будь-який театр доцільно розглядати як суб’єкт господа-

рювання, діяльність якого «генерує» економічні результати, які, на жаль, вна-

слідок недоробок в теорії та практиці обліку, не залучаються на депозитні бан-

ківські рахунки виробника театрального продукту. 

Підсумовуючи наведені вище результати виконаних досліджень, доцільно 

відзначити, що, насправді, сучасний український репертуарний театр виконує 

достатньо широкий спектр соціально-економічних функцій, які суспільство зі 

всіма органами влади оцінює недостатньо адекватно. На частину з них зформу-

вався погляд як на звичні, традиційно виконувані соціально-економічні функції 

(див. рисунок 1.12).  

Про вперше зафіксовану в даному дисертаційному дослідженні функцію 

– надання рекреаційних послуг глядачам – у суспільстві ще немає чіткого уяв-

лення. Тому відсутні інструменти фіксації та чисельної оцінки економічного 

внеску театрів у мезо- та макроекономічні показники діяльності суспільства. 
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Набутий у дослідженнях досвід підказує, що можливі інструменти вказаної оці-

нки можуть ґрунтуватися на фіксації аурограм глядачів до та після відвідування 

вистав. 

 

 

Рисунок 1.12 – Оновлений погляд на соціально-економічні функції  

репертуарних театрів. 

 

Проведені дослідження, що засвідчують позитивний вплив театру на від-

новлення людського капіталу, зумовлюють необхідність масштабування теат-

ральної діяльності. Можливості для цього забезпечується завдяки державній 

політиці  індустріалізації театральної галузі. Тому виникає потреба теоретично-

го обґрунтування процесів індустріалізації театральної справи, щоб виявити для 

цього. 
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1.2 Концептуальні засади  індустріалізації театральної галузі за умов  під-

приємництва  

 

Вище наголошувалося, що Законом [5] і розпорядженням Кабміну [10] 

визнано та визначено місце так званих «креативних індустрій» в національній 

економіці України. До креативних індустрій віднесено види економічної діяль-

ності, метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через культурне 

(мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти і послуги є результатом 

індивідуальної творчості. У наданому переліку видів економічної діяльності, 

які належать до креативних індустрій, міститься зокрема театральна та концер-

тна діяльність (їй згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 

присвоєно код 90.01). Для театрів відкривається шлях до використання так зва-

ного ефекту масштабу виробництва [126, с. 24]. 

Доцільно зазначити, що епоха із назвою «постіндустріальна» почала тра-

нсформуватися у «неоіндустріальну», яка базується на вищих технологічних 

укладах (5 і 6-го) [73; 114]. Головним пріоритетом неоіндустріалізації є форму-

вання основ нового суспільства, для якого на першому місці стоїть відтворення 

людини і якості життя, а не прибутку. Нова індустріалізація - це простір для 

створення першокласного індустріального базису для інновацій [114, с.12]. 

Ця трансформація привертає увагу сучасних дослідників-економістів. 

Так, Дж. Гелбрейт пише: «…Дві частини економіки – світ корпорацій, … що 

володіють величезними капіталами і складною організаційною структурою, з 

одного боку, і сфера діяльності тисяч дрібних традиційних власників – з іншо-

го, значно відрізняються один від одного. Це не кількісне розходження; воно 

пронизує кожен аспект економічної організації і діяльності, включаючи самі 

мотиви цієї діяльності. Було б доцільно ще до того, як ми отримаємо більш то-

чні формулювання, дати якесь позначення тієї частини економіки, яка характе-

ризується наявністю великих корпорацій. Таке позначення напрошується: я бу-
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ду називати її «індустріальна система». У свою чергу індустріальна система - 

це визначальна риса «нового індустріального суспільства» [56, с.35].  

Наявність великих суб’єктів господарювання – корпорацій – є ознакою 

індустріальної системи. Поділяючи таку точку зору, можна стверджувати, що 

тільки при умові активної життєдіяльності так званих репертуарних театрів 

(своєрідних «монстрів» театральної галузі) можлива поява креативної індустрії 

в сфері театральної та концертної діяльності. 

Театральна діяльність, що зайнята виробництвом культурного продукту у 

вигляді вистав, займає ключове місце в сфері відповідної культурної індустрії, 

що вміщує у собі: (1) виробництво культурного продукту, (2) техніку та техно-

логії для виробництва культурного продукту, (3) техніку та технології для спо-

живання культурного продукту, (4) маркетингові комунікації [178, с. 222]. 

Більш того, таку діяльність доцільно розглядати в межах економіки культури, 

що за пропозицією автора статті [177, с.232] може сприйматися як сфера госпо-

дарської діяльності, яка охоплює як державний сектор суспільних послуг, так і 

культурні індустрії (рисунок 1.13).  

З огляду на те, як термін «креативні індустрії» з’явився в українському 

Законі «Про культуру» [5], уявляється доцільним зробити невеличкий історич-

ний екскурс [122; 259]. Перше визначення креативних індустрій було докумен-

тально надано Департаментом культуры, медіа та спорту (DCMS) Великої Бри-

танії в 1997 году. Стверджувалося, що креативні індустрії мають своє джерело 

в індивідуальній креативності особи, її умінні і таланті та потенціалі створення 

робочих місць і добробуту за допомогою виробництва і експлуатації інтелекту-

альної власності (тобто наявності певного рівня підприємливості). В цьому 

найважливішому для історії креативних індустрій документі британського де-

партаменту було виділено в якості таких 13 галузей. До цього визначення креа-

тивних індустрій були включені наступні: архітектура, ремесла, виконавські 

види мистецтва, дизайн, інтерактивне програмне забезпечення, мода, ринок ми-

стецтв і антикваріату, музика, виробництво фільмів і відео, видавнича справа, 
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телебачення і радіо, програмні та комп'ютерні послуги, реклама.  
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Рисунок 1.13 – Структура економіки культури  

(авторська розробка на базі [177, с.232])  

 

Ініціатива британського Мінкульту, відповідального за культурну страте-

гію, деяким чином виходила за межі відведених традицією компетенцій і пре-

тендувала на рішення нетипових для культурного відомства питань, на кшталт 

створення робочих місць або стимулювання драйверів економічного зростання. 

Демарш міністерства був сприйнятий як новий погляд на сферу культури, яка, 

як виявилося, може бути не тільки дотаційною, але і прибутковою, що в пода-

льшому перетворює її в головний драйвер зростання ВВП. Такі перспективи 

виявилися привабливими для урядових функціонерів, тому наявність креатив-

них індустрій в національній економіці була визнана офіційно. Практично від-

разу нова політика британців отримала міжнародний резонанс: уряди багатьох 

країн тут же приступили до пошуку можливостей пристосування британської 
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стратегії до реальностей власних національних економік і культур. В Україні 

креативні індустрії отримали визнання завдяки зусиллям представництва Бри-

танської Ради (British Council) [148]. 

В самому широкому сенсі під культурними індустріями можна розуміти 

виробництво культурних феноменів, які є масовими за своїми обсягами і ступе-

ня поширеності. Створення культурних індустрій пов'язане із прямуванням за 

високо стандартизованими еталонами, що реалізують найбільш актуальні і мо-

дні в сучасних умовах технології соціального відтворення і параметри виробле-

них при цьому продуктів [119, с. 29]. У більш вузькому трактуванні, культурні 

індустрії складаються із державних, комерційних і некомерційних організацій, 

які пов'язані з промисловим виробництвом, інформаційними технологіями. Ці 

індустрії є масовими за обсягами і стандартизованими за більшістю характе-

ристик. До них можна віднести телебачення, кіноіндустрію, безліч видів вико-

навчого мистецтва, електронні публікації, фото, звукозапис, книговидання і ба-

гато іншого. Всі вони є сферами створення, популяризації і тиражування етно-

фолькльорної  продукції, що віддзеркалює традиційний спосіб життя людей. 

Значення цих сфер важливо в зв'язку з тим, що вони створюють тексти культу-

ри. Цей світ символічної креативності постійно виробляє і відтворює соціальні 

смисли, якими наповнюються цінності та стереотипи поведінки людини [119, 

с.31]. 

Треба визнати, що поняття «креативна індустрія» тісно пов’язане із по-

няттям «культурна індустрія» [42]. Але їх необхідно і відрізняти, як доцільно 

відрізняти між собою два важливих поняття сучасної культури та економіки, а 

саме: креативність і творчість, розуміючи, що творчість - це процес (створює 

додану вартість), а креативність - це здатність, яка допомагає займатися тво-

рчістю. Сукупність креативних індустрій повинна визначатися як особлива мо-

дальність (елемент або множина елементів) культурного виробництва на відмі-

ну від класичної культури і мистецтва як результату творчості. 

Поняття культурної індустрії вміщує у собі два поняття, які завжди існу-
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вали в громадській свідомості відокремлено один від одного. Безумовно, зага-

льна культура не може не впливати на стиль, форму і зміст праці в будь-якій 

сфері людської життєдіяльності. Сфера культури пов'язана, так чи інакше, з ін-

дустріальною діяльністю, орієнтованою на тиражуваня результатів творчої 

праці, наприклад, в друкарській справі, дизайні [281]. Однак в цілому культура 

як сукупність смислів, цінностей, текстів сприймалася в якості периферійної 

ділянки промислового виробництва. У соціальному контексті до середини ХХ 

століття поняття «культурні індустрії» містило в собі протиріччя з огляду на те, 

що культура ментально асоціюється з духовними цінностями далекими від біз-

несу і комерційного розрахунку. Індустріальне виробництво завжди сприйма-

лося у вигляді масової праці, уніфікації і формалізації процесів виробництва. 

Культура як спосіб людського самовираження вважалася традиційно витрат-

ною, а не рентабельною складовою економіки. 

Дискусія про «культурні індустрії»  розпочалася в 1947 році Максом Хо-

ркхаймером і Теодором Адорно [260]. Вони вперше ввели термін «культурна 

індустрія», пов'язуючи його, перш за все, з каналами поширення інформації. 

Спочатку мова йшла про радіо, ілюстровані журнали, рекламу, кіно та телеба-

чення. Наступні дослідження феномену значно розширили поняття культурних 

індустрий. Перелік сфер, що віднесли до цих індустрій, доповнився різними ви-

дами дизайну і моди. Адорно і Хоркхаймер прирівнювали культуру в її ідеаль-

ному стані до мистецтва, до особливих, виняткових форм людської творчості. 

На їхню думку мистецтво могло стати формою критики всієї решти життя і да-

ти утопічне бачення того, наскільки життя могло б бути краще. З точки зору 

Адорно і Хоркхаймера, культура майже повністю втратила здатність бути уто-

пічною критикою, оскільки була коммодифікована - стала річчю, яка продаєть-

ся і купується. «…Подібно до свого антагоніста, авангардистського мистецтва, 

культуріндустрія шляхом заборон засновує позитивним чином свою власну мо-

ву, зі своїм власним синтаксисом і вокабулярієм. Перманентною гонитвою за 

новими ефектами … лише посилюється … влада стереотипу, з-під ярма якої 
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прагне вирватися кожен окремо взятий ефект…» [260, с.159]. В умовах «капіта-

лістичної демократії» вороги – культура та індустрія – злилися воєдино [42, 

с.40]. З метою збільшення доступності і підвищення комерційної вигоди мето-

ди, технічні засоби, цінності і моделі культурних індустрій уніфікуються, роб-

ляться взаімозамінними, аморфними, примітивними. Вони привчають до паси-

вного сприйняття інформації і, в результаті, блокують ініціативу і творчість. 

Споживачі починають мислити за допомогою кліше, втрачають свою особис-

тість і унікальність. Але все це супроводжується «генерацією» помітних гро-

шових потоків, збільшенням валових внутрішніх продуктів країн, що потребує 

відповідного обліку в національних економіках. І подальшої праці в бік розвит-

ку креативних індустрій. 

Необхідно визнати, що й досі і повсюдно поняття «креативні індустрії», 

«культурні індустрії» та «творчі індустрії» багатьма економістами-

дослідниками сприймаються як синоніми. Але вони мають певні відмінності, 

про що йшлося вище. Їх треба розуміти, бо індустріалізація культури стає само-

стійним явищем в економіці та культурі [31, с.60].  

Природа феномена культурних індустрій міждисциплінарна, складна, не-

однозначна і спірна, тому в дослідницькій традиції поряд з поняттям «культурні 

індустрії» використовуються альтернативні терміни: «інформаційні індустрії », 

«індустрії дозвілля»,«індустрії розваг», «творчі сектора», «креативні галузі»,    

«творчі сфери економіки», «медійні індустрії», «креативна економіка», « еко-

номіка знань », однак найчастіше використовуються поняття «креативні індус-

трії» і «творчі індустрії». 

Зміна назви «культурні індустрії» на «креативні індустрії» відбулася в 

Англії - країні, що займає лідируюче становище в політиці культурних індуст-

рій. В 1998 році міністр культури Кріс Сміт видає книгу «Креативна Британія» 

нововведенням якої і стала трансформація поняття. Зміна дозволила уряду Ве-

ликобританії досягти ряд цілей: поняття «креативні індустрії» стало носити 

більш загальний характер, ніж поняття «культурні індустрії». І це несло ряд пе-
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реваг прагматичного характеру, а саме: (1) із офіційних документів зникло по-

няття «культура», яке асоціювалося з класичним мистецтвом, а не з економі-

кою і прибутком, (2) обсяг поняття став більш широким і це дозволило вклю-

чити в культурні індустрії крім танцю, образотворчого мистецтва, ремісни-

чих видів діяльності, ще й дизайн, виробництво программного забезпечення та 

інформаційного контенту. 

В західних країнах передбачається, що актори (фірми і окремі творці), а 

також продукти виробництва культурних індустрій включаються в державну 

культурну політику, піддаючись контролю і несучи на собі ідеологічне наван-

таження, яке найчастіше означає ангажованість і менший ступінь свободи са-

мовираження при необхідності відповідати уявленням про високе мистецтво і 

про самоцінності результатів подібної діяльності. Одночасно  культурні індуст-

рії отримують державну фінансову, інформаційну і адміністративну підтримку, 

яка знижує роль ринкових механізмів у функціонуванні цих культурних акто-

рів. Креативні індустрії (що вміщують у собі культурні), навпаки,  націлені на 

економічні показники прибутковості, орієнтуються на комерційне та приватне 

фінансування, не обмежені переліком тільки культурних сфер діяльності і при-

в'язані значною мірою до місцевого та регіонального рівня [42, с.43]. 

Основою індустріалізації (як завжди) виступає принцип раціонального 

розподілу праці. Процеси індустріалізації культури (яка завжди вважалася до-

таційною) спрямовані на індивідуалізацію, на максимальну сегментацію масо-

вого споживача. При цьому найбільш актуальним стає створення спільнот і 

орієнтація на спільноти, яка виражається в виділенні вузьких цільових аудито-

рій і специфікації продукту під ці аудиторії.  

Автором роботи [31] запропоновані наступні визначення:  

1) креативні індустрії - це мережеві структури, які представляють собою 

організованості, що акумулюють творчий і креативний людський потенціал і 

культурний капітал для створення комерційно успішного продукту;  

2) культурні індустрії - це мережеві структури, які представляють собою 
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організованості, що акумулюють творчий і креативний людський потенціал і 

культурний капітал для створення продукту, що має символічну цінність і / або 

просвітницький потенціал;  

3)  творчі індустрії - це організованості, які володіють здібностями і мо-

жливостями створення дрібносерійного унікального творчого продукту, за до-

помогою власних знань, умінь і навичок. Враховуючи вкладеність перелічених 

індустрій одна в одну, їх  можна уявляти у вигляді «матрьошки» (рисунок 1.14). 

Головною дійовою особою в креативних індустріях виступає бізнесмен, 

суперметою якого є високорентабельне малоризиковане виробництво товарів та 

послуг для масового споживача. Підприємець виступає в якості драйвера в ку-

льтурній індустрії, в якій знаходиться низькорентабельне, високоризиковане 

виробництво унікальних товарів або послуг, що мають якості художніх або ку-

льтурних цінностей і з’являються завдяки інноваціям свого творця. Останній 

заради появи свого творіння не прагне високої рентабельності своєї діяльності. 

Митець переймається практично повністю тим, щоб художня цінність його ви-

твору була на рівні його вимог [224].  

 

 

 

Рисунок 1.14 –  Взаємозв’язок «творчої», «культурної», «креативної»  

індустрій та місце театру і дійових осіб серед них [101]  
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Перелічені  індустрії можуть утворювати ієрархічну структуру, приклад 

якої наведено на рисунок 1.15. 
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Рисунок 1.15 – Ієрархія індустрій (авторська розробка)  

 

 

Згідно із Розпорядженням Кабміну України [10] економічна діяльність, 

що занесена до Національного класифікатора України ДК 009:2010 за номером  

90.01 «Театральна та концертна діяльність», повинна бути змістовним напов-

ненням креативної індустрії із аналогічною назвою. Остання, скоріш за все, мі-

стить у собі культурні індустрії «Театральна діяльність» і «Концертна діяль-

ність». Зрозуміло, що сучасні українські репертуарні театри скоріш за все необ-

хідно віднести до першої з культурних індустрій. Місце цих індустрій у системі 

національного господарства України всіма законодавчо-нормативними докуме-

нтами визнається як важливе [173]. 

Культурні індустрії розглядаються в якості альтернативного ресурсу роз-

витку соціально-економічного потенціалу країни і регіонів та в якості чинника 

підвищення конкурентоспроможності та модернізацій регіонів і національного 

господарства України. Культура стає важливим та вирішальним фактором під-
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вищення місцевої та регіональної привабливості. Модель розподілу індустрій, 

до яких залучено театральну справу, в координатному просторі «ступінь прос-

торовой концентрації / розміри продуктового ринку» надано на рисунку 1.16.  

 

Рисунок 1.16 – Модель розподілу креативних, культурних та творчих індустрій 

 в залежності від локалізації у фізичному та ринковому просторах 

(авторська розробка за матеріалами публікації [175, с. 87]) 

 

Рушійною силою економічного розвитку будь-якої національної госпо-

дарської системи є приватне підприємництво. Так, у 2014 році кількість прива-

тних підприємств, що вели свою економічну діяльність у царині культурних та 

креативних індустрій, коливалась в межах 7% від загальної кількості приватних 

підприємств [173]. Культурні індустрії створюють суспільні цінності, сприяють 

соціальній інтеграції, консолідації населення, підвищенню рівня освіти та таке 

інше. Вони перетворюються у важливий стратегічний інструмент ревіталізації 
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та трансформації регіонів. Але культурні індустрії продовжують розглядатися 

виключно як дотаційні і залишаються неадаптованими до ринкових умов. 

Більш того, деякі, що характеризуються достатньо високою рентабельністю, 

наприклад, телебачення та музична індустрія, – складають достатню частку ті-

ньового ринку країни.  

За таких умов доцільно актуалізувати питання про існування в культур-

них (креативних) індустріях сучасного українського репертуарного театру, який 

за Законом [3] віднесено до неприбуткових організацій, тобто не є високорен-

табельною справою. Між тим, поява законодавчо-нормативної бази, що легіти-

мізувала театральну діяльність у креативних індустріях, стала джерелом надій 

на виживання та подальший розвиток сучасних українських репертуарних теат-

рів. 

Щоб виявити місце та роль сучасного репертуарного театру в створюва-

них креативних індустріях доцільно визначитися з поняттям «індустрія». 

В тлумачних словниках (див., наприклад, [41, с. 505]) стверджується, що 

в якості індустрії доцільно розглядати таку галузь народного господарства, яка 

має вирішальний вплив на рівень економічного розвитку суспільства. В еконо-

міці галузь розуміється як сукупність підприємств і організацій, що характе-

ризуються спільністю ознак виробничо-господарської діяльності. Зрозуміло, 

що появі індустрій передує процес із назвою «індустріалізація», який означає 

поширення в національних економіках стандартизованого виробництва мате-

ріальних благ і послуг, заснованого на використанні систем робочих машин і 

механізмів [69, с.468]. Суспільство, життєдіяльність якого йде за означених 

умов, здобуло назву індустріального [69, с. 475]. Для нього властиві розвинута 

та складна система розподілу праці за умов його спеціалізації, масове виробни-

цтво товарів для широкого вжитку, машинізація і автоматизація виробництва та 

управління, науково-технічна революція. Моделі індустріалізації економіки в 

розвинених країнах аналізувалися в роботі [233], але всі вони мають на меті 

промислове (матеріальне) виробництво.  



 

 

65 

Вище було зазначено, що поняття «креативні індустрії» є пов’язаним із 

поняттям «культурні індустрії», тому що будь-який розгляд відносин між еко-

номікою і культурою був би неповним, якби ігнорувалися витоки культурного 

виробництва, тобто сам творчий процес. Його модель застосовна як для окре-

мого митця, так і для театрального колективу [240, с. 134]. Але творчість (або 

креативність) не має чіткості, необхідної для формулювання прикладного по-

няття (дефініції). Тому серед фахівців постійно йдуть дискусії про відмінності 

культурних індустрій від креативних [258, с. 174]. 

Уявляючи культуру як систему переконань, цінностей, звичаїв та ін., роз-

повсюдження яких генетично не обумовлено (не передається у спадок), але по-

діляється певною групою людей за рахунок взаємодій між собою, можна пого-

дитися, що такі взаємодії можуть моделюватися як трансакції з обміну символі-

чними і матеріальними благами в рамках існуючої економіки. Доцільно заува-

жити, що ідеї ринку, мінової вартості, валюти, ціни та таке інше теж стало у 

всіх суспільствах часткою їхньої культури. Тут природним є припущення від-

носно того, що всі культури пристосовані до свого матеріального оточення (бо 

буття визначає свідомість) і можуть бути пояснені через нього. Еволюція різних 

культур обумовлена, скоріш за все, не цінностями, які ці культури втілюють, а 

їх успіхом у взаємодії з навколишнім матеріальним світом. Це народило термін 

«культурний матеріалізм». Йому в економіці чітко відповідає напрям, який на-

зивають «інституційною економікою» і де культура лежить в основі всієї еко-

номічної діяльності. Тому деякі представники інституційної економіки розгля-

дають культурний матеріалізм як засіб реінтеграції культури в той же самий 

матеріал, природний світ, частиною якого є економіка [240, с. 136]. 

Для визначення сутності культурної індустрії необхідно виокремити по-

няття про культурний товар, способи вимірів обсягів і цінності його виробниц-

тва та таке інше. Для репертуарних театрів мова повинна йти про кількість спе-

ктаклів, створених театральною трупою за певний проміжок часу, кількість по-

казів кожного з них, кількість проданих місць у глядацьких залах та виручку від 
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продажів. Для культурної індустрії, до якої необхідно долучити театри, перелі-

чені показники мають буди достатньо великими. Безумовно, що необхідно ра-

хувати і витрати [258, С. 39]. Як правило, у більшості випадків умовно-постійні 

витрати, що пов’язані зі створенням спектаклів, – великі, а умовно-змінні ви-

трати, які йдуть на покази спектаклів, – суттєво нижче. 

З урахуванням озвученого виникає потреба в уточненні ознак креативної 

індустрії, до якої розпорядженням Кабміну [10] віднесено театральну діяльність 

(код 90.01). 

Креативні індустрії привертають увагу сьогодні тому, що креативна пра-

ця трансформувалася у дуже важливий виробничий фактор [259, с. 183]. Осно-

вою такої праці є креативне або творче мислення зайнятих нею особистостей. 

Ознаки такого мислення наведено на рисунку 1.17. У відповідність до них мо-

жна поставити модель якостей підприємця (рисунок 1.18) в театральній справі 

[118]. Порівняльний аналіз змісту рисунку 1.17 з рисунком 1.18 виявляє спіль-

ність за багатьма ознаками творчого мислення із підприємництвом. Тому мож-

на припустити, що митці можуть бути непоганими підприємцями 

.   

 

Рисунок 1.17 – Основні ознаки творчого мислення [19, с. 126]  
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Рисунок 1.18 – Модель якостей підприємця (авторська розробка) 

 

Аналіз ознак творчого мислення свідчить про те, що креативну працю, на 

відміну від фізичної, неможливо замістити машинною або комп’ютерною. В ре-

зультаті креативної праці з’являється унікальний продукт, цінність або вартість 

якого встановити вкрай важко. Між тим, товарний обмін ніхто не скасував і ми-

тцям теж треба забезпечувати свою життєдіяльність, підвищуючи ефективність 

творчої праці. Цьому повинні допомогати такі обов’зкові «супутники» індуст-

ріалізації, як спеціалізація, раціоналізація та стандартизація, що «працюють» на 

ціноутворення для креативноміських товарів та послуг [101].  

Виникає питання про внесок репертуарних театрів в «індустріалізаційно-

утворювальний» процес. Природним підґрунтям для цього можуть стати такі 

ознаки репертуарних театрів як ґрунтовність та стаціонарність (за місцем роз-

ташування) діяльності, збереження кращих репертуарних надбань, формування 

та розвиток високопрофесійної трупи, багатоаспектність діяльності (яка, за пе-

реконанням Джона Гелбрейта [56], притаманна лише корпораціям). Перелічене 

бачиться певною «платформою» для напрацювання високоякісних зразків для 

наслідування. Сукупність останніх може трансформуватися у стандарти театра-

льної справи. Таким чином, напрацювання стандартів у театральній справі 

повинно стати обов’язком репертуарних театрів. Бо саме вони творчо і на по-

стійній основі виконують важливі соціально-економічні функції [206, с. 24]: (1) 
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розваги, (2) гносеологічну або пізнавальну, (3) регулятивну (відносно поведінки 

людей), (4) формування суспільної свідомості, (5) формування естетичного 

смаку, (6) ігрову, (7) компенсаторну, що дозволяє людині знайти душевну рів-

новагу в собі, (8) знакову або семіотичну, яка дозволяє навчитися зрозуміти усі 

тонкощі сценічної мови, (9) комунікативну, (10) стратифікації, (11) соціалізації, 

(12) аксіологічну або оцінну (надає відповідь, наприклад, на сократовське запи-

тання: «Що є благо?»), (13) створення робочих місць, (14) сплати податків, (15) 

підтримки ресторанно-готельно-туристичного і інших видів бізнесу, що нада-

ють різноманітні попутні послуги, (16) рекреації людського капіталу (або поте-

нціалу), (17) бути центром інфраструктурної кластеризації. 

Культурна (або креативна) індустрія може виникнути та існувати лише за 

наявності певної галузевої бази. Згідно статистичних даних, в Україні сьогодні 

діють 113 театрів державної та муніципальної форми власності; окрім того в 

країні функціонують ще близько 300 (за оцінками експертів) приватних театрів, 

понад 100 з них розташовано в Києві [246, с. 124]. Історія виникнення реперту-

арних театрів, наприклад, у США [188, с. 10] свідчить, що більшість з них заро-

джувалась як самодіяльні, де всьому персоналу не виплачувалися будь-які кош-

ти. Результати розвитку аматорських театрів ставали своєрідним трампліном 

для потрапляння на професійну сцену. Аматорські або приватні театри можуть 

бути певною нивою, яка «підживлює» репертуарні театральні колективи. На-

приклад, в деякі постанови Харківського академічного театру музичної комедії 

(а це – репертуарний театр) запрошуються актори, що працюють на приватних 

сценах. Ефект збагачення у професійному плані взаємний. Зміцнюється при 

цьому і креативна індустрія, що формується, до якої віднесені всі театри і яку 

можна розглядати в якості єдиного творчо-виробничого співтовариства, що 

входить у соціально-економічну систему із назвою «національна економіка». 

Враховуючи те, що культурна (креативна) індустрія в галузі театральної 

діяльності скоріш наголошена ніж сформована, доцільно розглянути питання 

про її становлення, тобто про «культурний індустріогенез» – процес виникнен-
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ня та подальшого розвитку культурної індустрії [207].  

Модель індустріогенезу ліпше за все створювати, спираючись на системні 

уявлення. Наявність ознак життєдіяльності (активність та інформативність) до-

зволяє будувати модель театральної індустрії  у вигляді динамічної, функціона-

льної системи. Поділяючи погляди П.К. Анохіна – одного з авторів загальної 

теорії функціональних систем –, під системою будемо розуміти тільки такий 

комплекс вибірково залучених компонентів, у яких взаємодія і взаємини при-

ймають характер взаємоСОдії компонентів на отримання сфокусованого корис-

ного результату [20, с. 35], в якості якого може бути певна дія або функція. 

Конкретною ознакою (та механізмом) взаємосодії компонентів є звільнення їх 

від надмірних ступенів свободи, не потрібних для отримання даного конкрет-

ного результату, і, навпаки, збереження всіх тих ступенів свободи, які сприяють 

отриманню результату. Системоутворюючим чинником, що упорядковує мно-

жину компонентів (або елементів) системи та зв’язки між ними, є результат 

(ціль або властивість), який система повинна забезпечити. Таке визначення сис-

теми віддзеркалює погляд спостерігача, розташованого на межі «систе-

ма/оточуюче середовище» (або креативна індустрія / національна економіка)..  

«Індустрієгенез» театральної галузі є результатом певних цілеспрямова-

них дій одних театрів по відношенню до інших, що співіснують з ним в одному 

фаховому просторі. Макс Вебер такі дії у людському суспільстві назвав «соціа-

льними». Він стверджував [40, с. 602]: «…«Дією» ми називаємо дію людини 

(незалежно від того, чи носить вона зовнішній чи внутрішній характер, зво-

диться до невтручання або терплячому прийняттю), якщо і оскільки діючий ін-

дивід чи індивіди пов'язують з ним суб'єктивний сенс. «Соціальною» ми нази-

ваємо таку дію, яка по передбачуваному дійовою особою або дійовими особами 

змісту співвідноситься з дією інших людей і орієнтується на неї». Це поняття 

було покладено в теорію систем соціальної дії, визначальний внесок у яку на-

лежить Толкотту Парсонсу – американському соціологу-теоретику, одному з 

найяскравіших представників структурно-функціонального напрямку у соціо-
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логії. На основі запропонованої ним чотирьох-функціональної схеми взаємооб-

міну (таблиця 1.1) – універсального методологічного інструменту, призначено-

го для аналізу будь-яких конкретних товариств і будь-яких живих систем дії 

взагалі, – було розроблено концепцію становлення систем суспільств сучасного 

типу [160, с. 16-43].  

 

Таблиця 1.1 – Структура суспільства як соціальної системи  
 

Підсистеми Структурні 
компоненти 

Аспекти процесу 
розвитку Основна функція 

Соцієтальне  
співтовариство Норми Включення Інтеграція 

Відтворення зразка 
або фідуціарна  

підсистема 
Цінності Генералізація 

цінностей 
Відтворення  

зразка 

Політика Колективи Диференціація Ціледосягнення 

Економіка Ролі Підвищення адаптивного 
потенціалу Адаптація 

Джерело: [160, с. 24] 

 

 

Вольфганг Вайдліх, засновник так званої «соціодинаміки», аналізуючи 

структуру фундаментальних аспектів життя людини, відзначав наступні чотири 

аспекти [37, с.85]: (1) політичні інститути, котрі здійснюють захист прав осо-

бистості та її безпеку шляхом організації системи «правопорядку», (2) економі-

ку, котра забезпечує матеріальні потреби, (3) культуру, котра надає можливості 

вільному виразу людської думки з метою комунікації або об’єднання, (4) релі-

гію, яка відповідає людським потребам в трансцендентності, що є джерелом 

неминущих цінностей Проглядається наступна відповідність між концепціями 

Парсонса та Вайдліха, а саме: «соцієтальне співтовариство» ↔ «культура»; «ві-

дтворення зразка» ↔ «релігія»; «політика» ↔ «політичні інститути»; «економі-

ка» ↔ «економіка».  

Театральне суспільство може сприйматися в якості соцієтальної системи 



 

 

71 

[221, с. 115], якщо має властивість самовідтворення (або саморганізації, як вла-

стивість системи самостійно реалізовувати процеси, що забезпечують її функ-

ціонування та розвиток [132, с.322]) , яке здійснюється за допомогою ряду не-

обхідних специфічних функцій (таблиця 1.1). Ці функції, з одного боку, є нас-

лідком механічного поділу суспільної праці, а з іншого боку, доповнюючи один 

одного, взаємодіючі один з одним, надають функціонуванню та розвитку теат-

рального суспільства характер особливого соціального організму.  

Диференціація суспільних функцій супроводжується створенням різних 

безособових структур або підсистем (економічних, соціальних, політичних і 

інших інститутів, організацій), які виступають в якості «речових» носіїв цих 

функцій. Ці структури заповнюються людьми, які володіють певними якостями 

(психологічними, професійними та ін.), необхідними для виконання тих чи ін-

ших функцій (економічних, політичних та ін.). Люди, які включені у функціо-

нування тих чи інших структур, здійснюють свої функції не ізольовано, а взає-

модіючі один з одним. Внаслідок цього в межах тих чи інших безособових 

структур складається певна структура міжособистісних відносин. Саме за до-

помогою цих міжособистісних відносин, суб'єктами яких є реальні індивіди, 

приводяться в рух або, вірніше, виконують ті чи інші функції, безособові струк-

тури (підсистеми). 

Враховуючи вище викладене, можна дійти до моделі театральної галузі, 

що надана на  рисунку 1.19.  

Вказані підсистеми галузі забезпечують такі функції:  

1) економічну – формування ресурсно-технологічних можливостей галузі, 

без чого неможлива адаптація до середовища життєдіяльності; сюди, безпереч-

но, необхідно віднести безпосередньо виробництво, маркетинг, постачально-

збутову та фінансову діяльність, і таке інше;  

2) організаційну (політичну) - розподіляє різні види діяльності між підси-

стемами галузі та координує цю діяльність, тобто створює організаційну струк-

туру галузі з додержанням всіх існуючих норм законодавства, що регламенту-
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ють і структуру, і внутрішні та зовнішні стосунки (які є невід’ємною складової 

галузевої культури) у театральній індустрії, задля досягнення її цілей; формує 

трудовий менталітет, мотивуючи до креативної праці в театральній сфері по-

стійно діючі репертуарні театри;  

 

Рисунок 1.19 – Модель галузі, як системи соціальної дії 

за Т. Парсонсом (авторська розробка)  

3) «соцієтальну» – у вигляді єдиного колективу («ядра») для підпорядку-

вання прийнятому у креативній індустрії  нормативному порядку та забезпе-

чення внутрішньої єдності;  

4) підтримки зразків творчого, інноваторського (підприємницького) та 

етичного поводження керівництва –  для збереження та збагачення системи 

ціннісних уявлень про необхідні характеристики творчої діяльності та особові 

характеристики керівництва, для активізації трудової поведінки підлеглих; від-
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повідає за легітимізацію нормативного порядку та збереження стану галузевої 

єдності (запобігти «війну всіх проти всіх»); тут теж повинні «працювати» репе-

ртуарні театри.  

Всі ці підсистеми взаємодіють з відповідними інститутами (наприклад, 

Мінкультом України), що зосереджені у зовнішньому (оточуючому) середови-

щі галузі (можуть існувати і всередині галузі [88]), яку необхідно розглядати як 

відкриту систему [245, с. 167].  

Взаємовідносини у внутрішньогалузевому тетральному просторі потре-

бують супроводження у вигляді набору правил, інструкцій, рекомендацій та 

іншого, що можна позначити словом «відносини», чим керуються всі суб’єкти 

господарської діяльності і що здобуло назву «інститути». Вони є складовою 

частиною креативної індустрії і сприймаються як набір загальновизнаних пра-

вил і норм, які мають відносну незмінність та специфікують поведінку театра-

льних колективів в певних повторюваних ситуаціях і обов'язково доповнені 

механізмами контролю та підтримки виконання норм (що призводить до фізи-

чного виділення інститутів) [88, с.19]. Норму слід тлумачити як правило, при-

пис або зразок, що адресовані в силу традиції, звичаю або вказівкам відповід-

них осіб або органів конкретній або невизначеній безлічі агентів [88, с.15]. 

Система норм, яка відповідає соціально-економічному інституту, може 

включати наступні п'ять компонент [88, с.35]: (1) базисні норми, що виража-

ють основні положення даного інституту (ядро інституту); (2) додаткові нор-

ми, що входять в «захисний шар» інституту, який грає роль буфера між фак-

торами, поглядами і діями агентів і ядром інституту; (3) допоміжні інструкти-

вні підтримуючі норми, що формують механізми моніторингу, контролю та 

підтримки дотримання норм ядра інституту; (4) ціннісні норми, що визнача-

ють загальний напрямок оцінок даного інституту, що формуються в свідомості 

людей (входять як до складу носіїв інституту, так і «сторонніх спостерігачів»); 

(5) когнітивні норми, що регулюють процес сприйняття суті і дії норм різними 

суб'єктами. 
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Дослідити вплив усіх складових внутрішнього середовища галузі на ре-

зультати її життєдіяльності доцільно шляхом математичного моделювання 

змін у перерахованих підсистем (див. роботу [207] та додатк В). В процесі цієї 

роботи було доведено, що кінцеві результати діяльності театрального співтова-

риства, як і театру, значним чином визначаються рівнем інноваторства (підпри-

ємливості) в ньому, а точніше щільністю інноваторства (підприємливості), тоб-

то відносною кількістю актів прояву цієї якості одним театральним колективом 

галузі, а також відносною часткою співробітників-носіїв «підприємливості» 

(розрахувується шляхом визначення кількості робітників, які проявляють інно-

ваторський підхід до вирішення різних питань і проблем, та відношення цієї кі-

лькості до загальної кількості працівників). Аналіз динаміки подій у театраль-

ній галузі виявив два сценарія розвитку. В першому повинно спостерігатися 

зростання організаційної та економічної підсистем, а в другому – стрибкоподі-

бний їх розвиток, що є свідотством якісно інших масштабів діяльності, яка, 

скоріше за все, супроводжується індустріальним «виробництвом» театральних 

продуктів. 

Підсумовуючи, можна наголошувати на такому: театри можуть і пови-

нні виступати в складі організаційної підсистеми театральної галузі, завдяки 

чому можлива її індустріалізація. Такий результат досягнуто внаслідок іденти-

фікації галузі як динамічної, функціональної системи соціальної дії, поведінка 

якої може мати математичний опис у вигляді системи нелінійних диференцій-

них рівнянь першого порядку. Все це доцільно сприймати в якості подальшого 

розвитку сфери практичного застосування розробленої Т. Парсонсом теорії 

систем соціальної дії. Достатньо строгий аналіз побудованої моделі доводить, 

що в реальних умовах саме організаційна підсистема («законодавцем мод» в 

якій повинні бути галузеві корпорації, тобто репертуарні театри) може бути 

домінуючим фактором росту економіки та розвитку театральної галузі, тобто 

її індустріалізації,. Підґрунтям для такого розвитку подій виступає така люд-

ська якість як інноваторство (підприємливість) персоналу сучасного репертуа-
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рного театру, що постійно працює із глядачем. Саме входження в індустрію та 

подальша підтримка індустріалізації як форми різноспрямованого та масшта-

бного існування за рахунок проявів підприємництва само по собі повинно 

сприйматися в якості особливої форми підприємливості колективу театру. 

 

1.3 Дослідження організаційно-економічних передумов для  здійснення 

підприємницької діяльності в репертуарному театрі  

 

Зазначене дослідження доцільно розпочати із з’ясовування необхідності 

підприємництва  в життєдіяльності сучасного українського репертуарного теат-

ру. Останній, розумніше за все,  розглядати в якості системи соціальної дії. Це 

уявляється природним, якщо згадати про фрактальність в устрої всесвіту [129]. 

Тому всі результати,  що були здобуті при дослідженні «індустрієгенезу» теат-

ральної галузі, можуть бути перенесені на розв’язання проблеми «онтогенезу» 

репертуарного театру (див. [100] або додаток В). Головним висновком з цього є 

таке: розвиток суб’єкту театральної діяльності не є можливим без всебічного 

застосування інноваційних технологій або підприємництва. Пошук умов і ор-

ганізаційно-економічних форм підприємництва в репертуарному театрі пред-

ставляється завданням актуальним. 

Доцільно почати з виявлення концептуальних підходів до  організаційно-

економічного підгрунтя, на яке спиратиметься формування підприємництва в 

сучасному українському репертуарному театрі, який вимушений життєдіяти за 

умов протирічь між обов’язком бути суб‘єктом креативної індустрії та заборо-

ною на прибутковість. 

Статтею 3 Господарського кодексу України [7] визначено, що господар-

ська діяльність, яка здійснюється для досягнення економічних і соціальних ре-

зультатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти під-

приємництва – підприємцями. Підприємницька діяльність буде нездійсненною 

за відсутності необхідних для неї механізмів (драйверів) та інструментів (еле-
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ментів впливу на середовище свого розташування), які системно об’єднані і 

утворюють певну форму (образ).  

Сутність організаційно-економічного механізму підприємництва стає зро-

зумілою, коли є можливість встановити: (1) елементний склад і систему взаємо-

зв’язків між ними, (2) функціональне наповнення, що забезпечує сукупність 

видів діяльності, спрямованої на досягнення визначеної мети, (3) процесний 

склад, який забезпечує сукупність цілеспрямованих дій. 

Організаційна складова механізмів підприємництва вміщає у собі сукуп-

ність логічних взаємовідносин рівнів управління і функціональних відділів теа-

тру. Взаємовідносини побудовані в такій формі, яка дозволяє найбільш ефекти-

вно досягати цілей театру. При цьому безумовно враховуються інтереси заціка-

влених в існуванні театру сторін (стейкхолдерів) та забезпечується розробка й 

практична реалізація правил взаємодії учасників організаційних відносин та 

проектування системи органів управління з урахуванням вимог стандартів та 

потреб стейкхолдерів [32, с. 126]. 

До економічної складової механізмів підприємництва в театрі доцільно 

віднести сукупність економічних важелів, стимулів, способів та методів цілесп-

рямованого впливу на підприємництво. Все перераховане необхідне задля ство-

рення сприятливих умов функціонування та розвитку підприємництва на основі 

формування і перерозподілу ресурсів, що приведе до прибутку і забезпечення 

на цій основі інтересів усіх суб’єктів і, в тому числі,  до розвитку творчо-

виробничих відносин в театрі [32, с.126]. 

Інструмент (від лат. instrumentum – знаряддя) – предмет, пристрій, меха-

нізм, машина або алгоритм, що використовується для впливу на об’єкт, його 

зміни або вимірювання. До інструментів підприємництва необхідно віднести 

всі види впливу підприємця на середовища, що стають полем його діяльності. 

Інструменти підприємництва поділяють за: (1) характером впливу (економічні, 

соціально-психологічні та ін.), (2) формою впливу (якісні, кількісні), (3) сферою 

застосування (маркетингові, фінансові та ін.), (4) тривалісю дії (довгострокові, 
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поточні), (5) напряму дії (внутрішні, зовнішні),  та таке інше.  

Організаційна складова механізмів підприємництва в українському репе-

ртуарному театрі, що законодавчо стає суб’єктом однієї з креативних індустрій, 

повинна відповідати державній політиці у сфері креативних індустрій [148]. 

Міністерство культури України за участі інших державних інституцій очолило 

формування такої політики, на грунті якої потім будуть базуватися будь-які 

стратегії з означеної проблеми. «Політичним центром» став утворений в мініс-

терстві у 2018 році Директорат креативних індустрій, серед основних функцій 

котрого заявлено: (1) стратегування (визначення пріоритетів і векторів розвит-

ку креативних індустрій), (2) координація (оскільки креативні індустрії мають 

міжсекторальний характер – економіка, закордонні справи, соціальна політика, 

освіта - Мінкультури узагальнює та узгоджує інтереси й потреби інших органів 

влади і державних інституцій у сфері креативних індустрій, забезпечує держав-

но-приватне партнерство та взаємодію, представляє консолідовану позицію 

щодо розвитку креативної економіки в Україні), (3) стимуляція (ініціює прове-

дення досліджень, внесення змін до законодавства, запускає пілотні проекти з 

підтримки креативних індустрій) [148, с. 71]. З урахуванням реформи децент-

ралізації в Україні в регіонах з’являється можливість використовувати креатив-

ний потенціал культурної спадщини для підвищення їхньої інвестиційної при-

вабливості. Спостерігається поява нових освітніх проектів, навчальних курсів і 

тренінгів, шкіл у сфері креативних індустрій. За підтримки міжнародних про-

грам (Creative Spark, тренінги Creative Enterprise від Британської Ради, тобто 

British Council, яка є міжнародною організацією Великобританії з культурних 

зв'язків і освітнім можливостям) заохочується розвиток креативного підприєм-

ництва в Україні. Але цьому передує [148, с. 73]:  (1) проведення наукових до-

сліджень креативних індустрій (в тому числі, в театральній сфері); (2) створен-

ня загальної стратегії розвитку креативних індустрій (в тому числі, стратегії 

входження сучасного українського репертуарного театру у відповідну креатив-

ну індустрію); (3) розбудова інституційної спроможності креативної індустрії, 
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що вміщує в собі українські репертуарні театри; (4) формування визнання 

впливу індустрії на соціально-економічний розвиток країни; (5) формування 

нормативно-правової бази у сфері креативних індустрій, до яких входитимуть 

театри; (6) створення можливостей для доступу театрів до фінансів у сфері кре-

ативних індустрій; (7) створення освітніх можливостей у різних форматах для 

розвитку підприємницьких, цифрових та культурних компетентностей предста-

вників театральної сфери. 

Економічна складова механізмів підприємництва «підживлюється» за ра-

хунок  фінансово-економічного забезпечення сучасних українських репертуар-

них театрів, яке за фактом має два джерела: (1) бюджети виконавчої влади (крім 

національних), (2) продаж глядацьких квитків (див. рисунок 1.20).  

 
Рисунок 1.20 – Модель життєдіяльності звичайного сучасного українського  

репертуарного театру (авторська розробка) 
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Статистика свідчить, що бюджетне забезпечення невпинно скорочується 

[206, с. 72]. 

Не зовсім сприятливо йде і продаж квитків глядацьким колам, про що 

свідчать дані про результати праці харківських репертуарних театрів в останні 

10–12 років (таблиці 1.2 – 1.5). Це свідчить про недостатньо ефективну працю з 

глядачами. Вона повинна стати пріоритетом керівництва театрів в процесі роз-

робки та реалізації стратегій їхньої задіянності в креативних індустріях, що, в 

подальшому, відкриє шлях для всебічного розвитку театральної сфери в Украї-

ні.  

 

Таблиця 1.2 – Динаміка основних показників діяльності харківських театрів  

за 2008-2010 рр.*) 

*) Джерело: авторська розробка 

 

Кількість спектаклів 
(вистав) 

Кількість глядачів 
(тис. чол.) 

Доходи від реалізації 
квитків (тис. грн.) Назва закладу 

2008 р. 2009р. 2010р. 2008р. 2009р. 2010р. 2008р. 2009р. 2010р. 

Харківський націона-
льний академічний те-
атр опери та балету ім. 

М. В. Лисенка 

222 215 216 91,2 94,2 81,8 925,3 1195 1250 

Харківський державний 
академічний українсь-
кий драматичний театр 

імені 
Т.Г. Шевченка 

172 207 208 27,2 33,2 33,7 518,9 652,9 749 

Харківський академіч-
ний російський драма-

тичний театр імені 
О.С. Пушкіна 

317 319 317 90,4 100,0 91,3 1680,5 1872,5 1730,8 

Харківський державний 
академічний театр ля-

льок імені 
В.А. Афанасьєва 

417 422 384 74,7 77,3 63,9 545,9 657,6 793,5 

Харківський академіч-
ний театр для дітей та 

юнацтва 
232 227 170 42,7 40,4 28 452,6 485 412,6 

Харківський академіч-
ний театр музичної ко-

медії 
232 232 188 41,2 41,3 32,1 341,5 454,3 450,7 
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Таблиця 1.3 – Динаміка кількості спектаклів (вистав) в харківських театрах  

у 2011-2019 р.р. 

Роки Назва закладу 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Харківський 
державний ака-
демічний украї-
нський драмати-
чний театр імені  
Т.Г. Шевченка 

215 255 288 299 274 282 261 267 274 

Харківський 
академічний ро-
сійський драма-

тичний театр 
імені  

О.С. Пушкіна 

319 316 307 320 314 253 304 305 287 

Харківський 
державний ака-
демічний театр 

ляльок імені  
В.А. Афанасьєва 

307 209 398 367 408 408 367 387 376 

Харківський 
академічний те-

атр музичної 
комедії 

214 216 246 218 228 217 220 221 220 

Харківський 
академічний те-
атр для дітей та 

юнацтва 

202 212 233 215 219 232 226 262 237 

*) Джерело: авторська розробка 

Таблиця 1.4 –  Динаміка кількості глядачів (тис. люд.), які відвідали  

спектаклі (вистави) в харківських театрах у 2011-2019 р.р.  
Роки Назва закладу 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Харківський 

державний ака-
демічний украї-
нський драмати-
чний театр імені  
Т.Г. Шевченка 

55,8 58,3 73,2 65,7 68,1 72,0 60,9 59,1 53,7 

Харківський 
академічний ро-
сійський драма-

тичний театр 
імені  

О.С. Пушкіна 

90,9 68,4 61,4 61,3 70,7 59,2 55,9 51 46,2 

Харківський 
державний ака- 50,3 39,6 72,0 61,9 73,3 74,5 61,0 67,9 64,4 
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Роки Назва закладу 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

демічний театр 
ляльок імені  

В.А. Афанасьєва 
Харківський 

академічний те-
атр музичної 

комедії 

41,3 38,3 41,2 41,2 39,4 35,5 42,0 36,5 44,7 

Харківський 
академічний те-
атр для дітей та 

юнацтва 

27,8 34,0 37,0 37,1 42,7 41,8 41,8 39,2 36,1 

*) Джерело: авторська розробка 

Таблиця 1.5 – Динаміка доходів (тис. грн.) від реалізації квитків  

в харківських театрах у 2011-2019 р.р.  
Роки Назва закладу 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Харківський 
державний 

академічний 
український 
драматичний 
театр імені  

Т.Г. Шевченка 

1470,9 1773,5 2271,8 2134,8 2312,5 2850,2 3097,4 3346,4 3965,3 

Харківський 
академічний 
російський 

драматичний 
театр імені  

О.С. Пушкіна 

1820,9 2712,2 2495,6 2485,2 3674,4 3639,8 4885,3 4512,2 4475,2 

Харківський 
державний 

академічний 
театр ляльок 

імені  
В.А. Афанась-

єва 

896,3 645,2 1395,9 1304,4 1781,5 2160,3 2613,6 3044,9 3066,5 

Харківський 
академічний 

театр музичної 
комедії 

576,0 803,5 921,8 1063,1 1193,7 1129,4 2097,4 2467,7 2452,0 

Харківський 
академічний 
театр для ді-

тей та юнацтва 

606,0 768,0 790,0 805,9 1036,4 1220,6 1358,9 1598,3 1704,1 

*) Джерело: авторська розробка 
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Будь-які форми підприємництва, ймовірно, підтримають противники 

держбюджетного забезпечення театрів, що привертає увагу дослідників цього 

питання з часів появи відомої публікації У. Баумоля і У. Боуена «Виконавські 

мистецтва: економічна дилема». Самі автори у передмові до книги визнавали, 

що основною метою їх роботи була необхідність пояснити фінансові проблеми 

виконавських мистецтв і зрозуміти, яким чином ці проблеми позначуться на 

майбутньому мистецтв у Сполучених Штатах [285, р. 4].  

Баумоль із Боуеном відшукували відповідь на питання: чому культура і 

мистецтво вимагають державної підтримки?  

Вони відзначали, що в термінах традиційної економічної теорії затребу-

ваність мистецтва в суспільстві  повинна відображатися на попиті з боку спо-

живачів, внаслідок чого плата за користування культурними благами повинна 

покривати витрати, що пов'язані з їх виробництвом. Якщо ж витрати не покри-

ваються доходами від культурної діяльності, тоді можна говорити про те, що: 

(1) люди не так вже й зацікавлені в споживанні культурних благ, або (2) резуль-

тат культурної діяльності занадто витратний.  

Статистичні дані, яки були у Баумоля із Боуеном демонстрували не дуже 

вражаючі показники затребуваності або відвідуваності культурних заходів. Так, 

за даними служб статистики європейськи держав, частка населення, в якій лю-

дина ні разу не відвідала протягом року заходи виконавських видів мистецтв 

(спектаклі, концерти, опери, балети, виступи танцювальних колективів), варію-

валася від 23% респондентів в Ісландії до 83% в Болгарії. 

На відміну від інших секторів економічної діяльності в сфері виконавсь-

ких мистецтв зростання продуктивності праці в принципі відсутнє. Дійсно, на 

«виготовлення» симфонії, написаної в XIX ст., тобто виконання її оркестром, в 

XXI ст. витрачається стільки ж часу і потрібно стільки ж музикантів, як в мо-

мент її першого виконання, хоча для переважної більшості інших видів продук-

ції за два століття і терміни виготовлення, і необхідне число працівників скоро-

тилися в багато разів. Підвищення кваліфікації персоналу, як передумова зрос-
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тання продуктивності праці в промисловості, не може за аналогією розглядати-

ся в виконавських мистецтвах, бо праця виконавців сама по собі є кінцевим 

продуктом, за який аудиторія платить. Тому собівартість «продукції» виконав-

чих мистецтв невиправдано висока. Тут ще «працюють» культурні стереотипи 

самих «виробників», які оцінюють свій успіх чи невдачу не обсягом доходів, а 

розмірами своєї аудиторії (числом слухачів, глядачів, відвідувачів). Відмова від 

цих стереотипів – надійні ліки від «хвороби витрат», що притаманна економіці 

культури. 

Серед основних аргументів, покликаних виправдати необхідність держа-

вної підтримки культури, зазначаються такі: 

культура відноситься до категорії суспільних благ, які, якщо їх не субси-

дувати, не будуть вироблятися в достатньому обсязі (див. також [146, с. 430]); 

культура створює позитивні екстерналії (екстерналія – зовнішній ефект; 

англ. еxternality; в економіці - вплив ринкової транзакції на третіх осіб, не опо-

середкований ринком); 

з позицій рівності культура повинна бути доступною для кожного, а не 

тільки для тих, хто може собі це дозволити; 

масив культури повинен підтримуватися, а її підтримка не є прибутковим 

заняттям. 

Сам У. Баумоль перелік «виправдувальних» доказів доповнює стартапом 

культурної діяльності, а також тезою про те, що культура повинна розглядатися 

в якості інвестицій в майбутнє (з ним погоджуєтьсяавтор публікації [142, с.12]). 

Необхідність виправлення «провалів» або помилок ринку є лейтмотивом теоре-

тичного обґрунтування державної підтримки культури в традиційній економіч-

ній теорії. 

Відсутність окупності за рахунок виключно продажу квитків пояснюється 

при цьому, зокрема, особливим характером тих благ, доступ до яких регулю-

ється ціною квитка [234]. Ці блага кваліфікуються як соціально значущі,  тому 

індивіди або суспільство можуть їх споживати виходячи з поняття потреби, а не 
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здатності і готовності за них платити. Тому ціни на квітки в репертуарні театри 

можуть бути результатом суспільного договору. Але театри повинні стати для 

глядачів місцем, де можна «подихати свіжим повітрям» задля оздоровлення 

душі та тіла. 

Аналіз кількості відвідувань глядачами репертуарних театрів м. Харкова 

встановив, що у 2018 році цей показник не перевищував 350 тис. Якщо припус-

тити, що кількість відвідувань всіх інших місць культурного відпочинку в Хар-

ківській області могла бути на такому ж рівні, то частка іх відвідувань на 2,7 

млн. жителів області (за даними Мінфіну України [309]) в 2018 році могла 

скласти не більше 26 %. Це означає, що дві третини жителів Харківщини жод-

ного разу не відвідали будь-яку театральну виставу. Це означає також, що теат-

рам бракує серйозної роботи маркетологів із глядачами. Результати наших до-

сліджень, що викладені нижче, можуть стати переконливими «козирями» в май-

бутній роботі театральних маркетологів із глядацькою аудиторією. 

Серед опитуваних глядачів, що більш-менш  постійно відвідували виста-

ви в Харківському академічному театрі музичної комедії (ХАТМК), доволі час-

то звучало твердження, що на виході з театру відчувається фантастичне поліп-

шення настрою (аж до «фізичного бажання парити в повітрі» по відвертим гля-

дацьким заявам) [205]. Тривалий пошук пояснюючої відповіді на таку реакцію 

глядачів привів необхідності дослідження кроунограм глядачів, результати 

яких викладено у п. 1.1. 

Вивчаючи наявність організаційно-економічних передумов для  здійснен-

ня підприємницької діяльності в репертуарному театрі, неважко дійти виснов-

ку, що театр, безперечно, може бути віднесений до групи соціально-

економічних систем. Тому у подальшому аналізі можна використати вже опра-

цьовані основи теорії систем соціальної дії [160]. В цьому випадку можна дійти 

до моделі театру, яку зображено на рисунку В.1. Аналіз цієї моделі, який ви-

кладено у додаку В, приводить до наступних висновків. 
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Сучасні українські репертуарні театри мають не тільки виживати, а й роз-

виватися, грубим наочним уявленням чого може бути модель глядацької ауди-

торії, що еволюціонує за масштабом попиту на театральні продукти, хоча це не 

просто за часів «кончини масовості» [50]. Щоб таке відбувалося, необхідні ма-

сштабні інноваціно-інвестиційні заходи. В умовах недостатності інвестицій на 

першу позицію висувається інноваційність, тобто підприємливість, у всіх нага-

льних питаннях життєдіяльності театру. А тільки така вимога, точніше її забез-

печення є запорукою театрального індустрієгенезу (рисунок 1.21). 

 
4

2





 
4

2

 
4

2

СФ

СВ

 СФ СФ

 СВСФ 

 СФСВ 

востіпідприємли
рівень

 

Рисунок 1.21 – Обґрунтування доцільності проявів підприємливості в  

театральній справі на базі біфуркаційних діаграм із додатку В 

(авторська розробка) 

 

Носієм підприємливості є увесь персонал театру. Але керівництво театру 

зобов’язано постійно збуджувати і підтримувати цю людську якість, возводячи 

її в ранг цінностей професійного розвитку персоналу. Це потребує відповідного 

ціннісно-орієнтованого (мотиваційного) управління колективом театру, однією 

із ознак якого є політика його безперервного професійного навчання. Це органі-

заційна передумова. 
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Мотиваційна складова управліня повинна доповнюватися і стимуляцій-

ною або економічною. Будь-які пропозиції підприємницького характеру доці-

льно документально фіксувати спеціально створеною службою в театрі і вина-

городжувати певною сумою грошей за результатами впровадження. Певна час-

тина персоналу театра може набути статус раціоналізатора, що буде умовою 

для підвищення заробітної платні. 

Підсумовуючи, доцільно зауважити відносно того, що остаточно підпри-

ємництво в репертуарних українських театрах закріпиться лише після форму-

вання інституційних основ для підприємницьких режимів у них [124, С.444], 

що не є предметом даного дисертаційного дослідження. 

 

1.4 Висновки до розділу 1  

 

1 Театри як суб‘єкти господарювання виконують такі соціально-

економічні функції як:  (1) створення робочих місць, (2) сплата податків, (3) на-

дання підтримки ресторанно-готельно-туристичному і іншим видам бізнесу, що 

продукують різноманітні попутні послуги, (4) виконання ролі центра інфра-

структурної кластеризації та таке інше. В межах виконаного дисертаційного до-

слідження була встановлена також функція рекреаційного майданчика, на яко-

му діють процеси відтворення людського капіталу як окремої особи, так і соці-

уму, населення регіону або держави. Таким чином, будь-який театр доцільно 

розглядати як суб’єкт господарювання, діяльність якого «генерує» економічні 

результати.  

2 Розгортання державної програми з розвитку креативних та культурних 

індустрій уявляється соціально-економічним простором, в якому сучасні украї-

нські театри можуть знайти своє місце в межах економіки культури. Інтенсив-

ний розвиток такої економіки потребує індустріалізації, тобто виводу на про-

мисловий рівень створення і розповсюдження продуктів творчої діяльності у 

відповідних її сферах. Процеси індустріалізації культури спрямовані на індиві-
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дуалізацію, на максимальну сегментацію масового споживача. При цьому най-

більш актуальним стає створення спільнот і орієнтація на спільноти, яка ви-

ражається в виділенні вузьких цільових аудиторій і специфікації продукту під 

ці аудиторії. Останнім часом культурні індустрії розглядаються в якості альте-

рнативного ресурсу розвитку соціально-економічного потенціалу країни і регі-

онів та в якості чинника підвищення конкурентоспроможності і модернізацій 

регіонів і національного господарства України. Культура стає важливим та ви-

рішальним фактором підвищення місцевої та регіональної привабливості. Еко-

номіко-математичне моделювання процесу індустрієгенезу театральної справи 

довів, що бажані результати можна забезпечити завдяки високому рівню під-

приємливості як всіх театральних колективів, так і окремо взятого працівника 

галузі. 

3 В якості організаційно-економічних передумов для  підприємництва в 

репертуарному театрі від його керівництва доцільно очікувати цілеспрямованої 

діяльності у наступних напрямках: (1) організаційному – постійно збуджувати і 

підтримувати таку людську якість як інноваційність, возводячи її в ранг ціннос-

тей професійного розвитку персоналу, що потребує відповідного ціннісно-

орієнтованого (мотиваційного) управління колективом театру, однією із ознак 

якого є політика його безперервного професійного навчання; (2) економічному 

– постійно користуватися стимулюючими засобами, для чого будь-які пропози-

ції персоналу підприємницького характеру доцільно документально фіксувати 

спеціально створеною службою в театрі і винагороджувати певною сумою гро-

шей за результатами впровадження; певній частині персоналу театру доцільно 

надати  статус раціоналізаторів, що буде умовою для підвищення їм заробітної 

платні. Озвучені передумови стануть робочими інструментами після прохо-

дження через відповідні інституційні процеси.  
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РОЗДІЛ 2  

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦТВА  

В РЕПЕРТУАРНОМУ ТЕАТРІ  

 

2.1 Законодавчо-нормативне підґрунтя для підприємництва в сучасній 

українській театральній справі 

 

Для напрацювання можливих організаційно-економічних форм підприєм-

ництва в сучасному українському репертуарному театрі окрім дослідження ор-

ганізаційно-економічних передумов для  такої діяльності доцільно познайоми-

тися із законодавчо-нормативним підґрунтям для неї 

Загально визнано, що відносини, які встановлюються між двома 

суб’єктами в межах їхньої спільної діяльності, існують лише тоді, коли ця дія-

льність врегульована домовленостями у вигляді певних правил поведінки, що 

признаються обома суб’єктами. Коли взаємовідносини відбуваються під патро-

натом (наглядом) держави, тоді сторони повинні керуватися Законом – держав-

ним нормативно-правовим актом вищої юридичної сили, що регулює найбільш 

важливі суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов’язкових пра-

вил поведінки суб’єктів цих відносин. 

Конституція України [1], як нормативний документ із найвищою юриди-

чною силою, у статті 11 зобов’язує державу сприяти розвитку етнічної, культу-

рної, мовної та релігійної самобутності всіх народів України, а кожній людині, 

згідно зі статею 23, – забезпечувати вільний розвиток своєї особистості, якщо 

при цьому не порушуються права і свободи інших людей. В статті 41 наголо-

шується право кожного громадянина володіти, користуватися і розпоряджатися 

своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності. При-

цьому, згідно із статею 42, кожен має право на підприємницьку діяльність, яка 

не заборонена законом. 

У статті 3 Господарського кодексу України [7] визначено, що господарсь-



 

 

89 

ка діяльність, яка здійснюється для досягнення економічних і соціальних ре-

зультатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти під-

приємництва – підприємцями. 

В ринкових умовах господарювання в якості головних детермінант ви-

ступають принципи вільного підприємництва, різноманіття форм власності на 

засоби виробництва, конкуренції та ринкового ціноутворення, договірних від-

носин між господарюючими суб'єктами, обмеженого втручання держави в дія-

льність суб'єктів господарювання [190, c. 21,]. Підприємництво можна сприй-

мати через систему наукових поглядів на процедуру виробництва споживчих 

цінностей для суспільства шляхом створення нових виробничих структур із 

безсумнівним забезпеченням для них свідомо кращих умов функціонування, 

максимізації їхньої прибутковості [77 , c. 14,]. Тому підприємництво можна ви-

значати як господарську діяльність суб’єктів господарювання, яка є цілеспря-

мованою, ініціативною і такою, що ставить за мету одержати прибуток в межах 

закону на основі поєднання особистої вигоди зі суспільною корисністю [39, 

c.178,].  

Водночас із цим, існують певні види діяльності, в яких одержання прибу-

тку забороняється. Прикладом може слугувати діяльність сучасних українських 

репертуарних театрів, яка регулюється Законом  України «Про театри і театра-

льну справу» [3]. Останній регулює суспільні відносини в галузі театральної 

справи, що виникають у зв'язку зі створенням, публічним виконанням та публі-

чним показом театральних постановок, визначає правовий статус театрів, фор-

ми їх державної підтримки, порядок їх створення і діяльності, що спрямована 

на формування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетич-

не виховання, збереження, розвиток та збагачення духовного потенціалу украї-

нського народу. 

Закон надає наступні дефініції (котрі далі використовуються) [3, ст. 1]:  

(1) театр - заклад культури (підприємство, установа чи організація) або колек-

тив, діяльність якого спрямована на створення, публічне виконання та публіч-
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ний показ творів театрального мистецтва»; (2) театральна справа - комплекс 

заходів, спрямованих на створення, публічне виконання та публічний показ 

творів театрального мистецтва, їх поширення і збереження, забезпечення умов 

для розвитку театральної творчості, професійної освіти, науки, театральної жу-

рналістики, видавничої діяльності з історії, теорії та практики театрального ми-

стецтва, відповідної музейної та архівної діяльності; (3) театральне мистецт-

во - вид мистецтва, особливістю якого є художнє відображення життя за допо-

могою сценічної дії акторів перед глядачами; (4) театральна діяльність - дія-

льність у галузі театрів і театральної справи, пов'язана зі створенням, публіч-

ним виконанням, публічним показом, поширенням та збереженням творів теат-

рального мистецтва, забезпеченням умов для розвитку театральної творчості, 

підготовкою професійних кадрів, пропагандою кращих зразків театрального 

мистецтва; (5) суб'єкти театральної діяльності - юридичні або фізичні особи, 

які є учасниками правовідносин у сфері театральної діяльності; (6) театральна 

постановка - твір театрального мистецтва, створений на основі драматургічно-

го, музично-драматургічного або літературного твору, що має єдиний задум та 

конкретну назву; (7) вистава - публічне виконання театральної постановки;  (8) 

постановник (режисер-постановник, художник-постановник, художник-

декоратор, художник з костюмів, художник зі світла, балетмейстер-

постановник, диригент-постановник, хормейстер-постановник, інші) - фізична 

особа, яка здійснює на основі самостійного художнього рішення театральну по-

становку або окрему її частину; (9) театральний продюсер - юридична або фі-

зична особа, яка забезпечує фінансування, організацію створення, публічного 

виконання і (або) публічного показу театральної постановки, гастрольних захо-

дів; (10) репертуар театру - сукупність творів театрального мистецтва, які пу-

блічно виконуються в театрі протягом певного періоду. 

За Законом на території України створюються і діють театри, що відріз-

няються за видами театрального мистецтва, формою власності, спрямованістю 

на різні верстви населення та іншими ознаками [3]. 
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Необхідно підкреслити, що сучасні українські театри  працюють в ринко-

вих умовах господарювання, про що не йдеться у Законі [3] і що часом усклад-

нюється існуючою законодавчо-нормативною базою. Тому напрошується ви-

сновок, що Закон [3] носить рамковий характер і потребує подальшого удоско-

налення. 

 Незалежно від виду власності та організаційно-правових форм театри  

законодавчо оголошуються такими, що мають повну самостійність в рішенні 

творчих, господарських, фінансових та ресурсних проблем. 

 Умови творчої свободи суттєво впливають  на розширення тематичних та 

стильових меж театрального мистецтва, підтримують творчу самостійність ху-

дожніх колективів, збуджують пошуки ефективних організаційно-творчих та 

економічних засобів удосконалення виробництва духовних цінностей 

[25, c. 44]. Свобода творчості у сфері театрального мистецтва забезпечується 

наданням театрам самостійності в організації їх діяльності (див. рисунок 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 – Основний зміст свободи творчості театрів 

(авторська розробка на основі Закону [3, ст. 5])  

 

Творчість у сфері театрального мистецтва є вільною. Не допускаються 

вимоги щодо попереднього погодження на публічне виконання чи публічний 

показ театральної постановки або її частини з боку посадових осіб органів дер-

жавної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, орга-

нізацій або об'єднань громадян, крім випадків, коли посадова особа є автором 
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твору театрального мистецтва. Забороняються створення та фінансування дер-

жавних органів, установ, організацій або посад з метою цензури театральної ді-

яльності.  

Проте діяльність театрів, як і будь-яких інших закладів культури, знач-

ною мірою залежить від центрального органу виконавчої влади (Кабміну Укра-

їни), що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мис-

тецтв, а також обмежується рядом законів, нормативних актів тощо [3; 5 – 7]. 

Так, сучасний український театр здійснює свою творчу, фінансову, гастрольну 

діяльність відповідно до Конституції України, законів України, постанов Кабі-

нету Міністрів України, наказів Міністерства  культури України, рішень облас-

ної ради, розпоряджень голови обласної ради, розпоряджень голови обласної 

державної адміністрації, наказів  Управління, колективного договору, правил 

внутрішнього трудового розпорядку, галузевих угод, Положення про премію-

вання працівників театру, Положення про порядок тарифікації артистичного та 

інших  нормативно-правових актів та Статуту театру [12]. А провідна роль у 

цьому переліку відводиться Закону України «Про театри і театральну справу». 

Правове регулювання театральної діяльності визначає ряд можливостей 

та обмежень у діяльності українських театрів.  

Головною метою театральної діяльності є забезпечення доступності ку-

льтурних цінностей та театральних творів для кожного громадянина, сприяння 

вихованню та формуванню у глядачів художнього смаку, високих моральних 

якостей у відповідності до вимог загальнолюдської моралі,  залучення глядача 

до художніх цінностей української та світової культури. 

Основні напрями державної політики в галузі театру і театральної справи 

наведено на рисунку 2.2. 

Театри, що засновані на державній або комунальній власності, мають 

відповідно статус державного чи комунального театру [3, ст. 7]. Основна дія-

льність такого театру не має на меті одержання прибутку.  

На рисунку 2.3  зображено види діяльності, які належать до основної дія-
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льності театрів.  

Для досягнення своєї мети театри наділяють низкою прав, які відображе-

но на рисунку 2.4.  

 

Рисунок 2.2 – Основні напрями державної політики в галузі театру  

і театральної справи (авторська розробка на основі Закону [3, ст. 3]) 
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Рисунок 2.3– Основна діяльність театру 

(авторська розробка на основі Закону [3, ст. 8]).  

 

 
Рисунок 2.4 – Права театру, що визначені законодавством України 

(авторська розробка на основі Закону [3, ст. 12]). 
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Поряд з правами, які надаються театру, він набуває ряд зобов’язань (ри-

сунок 2.5).  

 

Рисунок 2.5 – Зобов’язання театрів 

(авторська розробка на основі Закону [3, ст. 12]) 

Оскільки, на сьогоднішній день основна діяльність некомерційних театрів 

не приносить належного грошового забезпечення, додатковою складовою фун-

кціонування будь-якого закладу культури може бути здійснення комерційної 

діяльності (див. рис. 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Комерційна діяльність театру 

(авторська розробка на основі Закону [3, ст. 15]). 
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Складні умови, в яких опинилися українські театри за роки незалежності, 

не дозволяють нехтувати жодними з можливих (незаборонених законодавст-

вом) способів отримання доходу. Комерційна діяльність на сьогоднішній день є 

одним з ефективних шляхів покращення загального стану театрального закладу, 

а також виступає додатковим джерелом отримання доходу, нестача якого є од-

нією з найгостріших проблем для усіх сучасних українських театрів. Серед ви-

дів комерційної знаходиться продюсерська діяльність. Великий тлумачний сло-

вник сучасної української мови визначає продюсера, як адміністративно-

фінансового організатора  діяльності зі здійснення будь-якого комерційного 

проекту [41, с. 1152]. Доцільно зауважити, що ця людина бере на себе усі ризи-

ки проекту, тому вже за цією ознакою продюсера необхідно розглядати у якості 

підприємця. Саме продюсер повинен та може стати тим «драйвером», що витя-

гне будь-яку театральну справу до її розвитку. 

Виділяючи питання власності театрів, можна зазначити те, що майно 

державних  театрів  є  державною  власністю  і належить театрам  або  на  праві  

господарського  догляду,  або  на   праві оперативного управління. Основні фо-

нди  та  обігові  кошти,  інше  майно  державних та комунальних  театрів  не  

підлягають  вилученню,  крім   випадків, передбачених законом.  Будівлі (спо-

руди, приміщення) театрів, що є в державній чи комунальній  власності,  пере-

даються  їм  на  праві оперативного управління.  

Не дивлячись на те, що керівництву театру надається велика кількість 

прав, а саме права на самостійний розподіл доходу та оперативне управління, 

існує ряд обмежень та дій, які можуть відбуватися лише за згодою центральних 

органів у сфері культури (рисунок 2.7). 

З метою    підвищення    ефективності   діяльності   театрів, забезпечення   

якісної    підготовки    театральних    постановок, раціонального   добору   кад-

рів   кожні  п’ять  років  проводиться атестація художнього та артистичного  

персоналу  театру,  під  час якої  оцінюються  творчий  рівень,  професійні яко-

сті,  можливість подальшого  використання  артистичного  та  художнього   пе-
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рсоналу театру  відповідно  до  перспективних  та  поточних  планів роботи теа-

тру тощо.  Положення про проведення атестації  артистичного  та художнього  

персоналу  театру  затверджується  центральним органом виконавчої влади в 

галузі культури.  

 
Рисунок 2.7 – Функції центрального органу виконавчої влади в галузі 

 культури (авторська розробка на основі Закону [3, ст. 18]) 

 

Невід’ємне місце в створенні умов існування театрів посідає держава. 

Так, держава регулює відносини в театральній галузі шляхом формування дер-

жавної політики у цій сфері, створення фінансового, матеріально-технічного, 

кадрового, інформаційного, наукового, нормативно-правового та іншого забез-

печення умов діяльності та розвитку театрів. 

Закон України «Про театри і театральну справу», визначає основні на-

прями державної політики в галузі театру і театральної справи (рисунок 2.8).  

Утримання театральних  будівель (споруд,  приміщень),  що є в держав-

ній власності,  здійснюється також за  рахунок  коштів  Державного бюджету 

України, а тих, що є в комунальній власності,  –  за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів.  
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Рисунок 2.8 – Напрями державної політики щодо театру та  

театральної справи (авторська розробка на основі Закону [3, ст. 3]) 

 

Перелік державних обов’язків щодо театру та театральної справи можна 

ще довго продовжувати, проте виконання цих обов’язків державою на сього-

днішній день ставиться під сумнів [67].  

Так, наприклад, державні театри, одержуючи держдотацію, яка головним 

чином може покрити лише половину витрат закладу, повертають державі знач-

ну частину цих грошей у вигляді податків. Система державного оподаткування 

державних закладів художньої культури потребує істотних змін. 

Проте окрім, бюджетних асигнувань, театри мають можливість викорис-

тання додаткових джерел фінансування (рисунок 2.9). Серед них перше місце 

посідають кошти, що надходять до театру від продажу глядацьких квиків. За-

конодавчо цінова політика театру щодо квитків ніяк не регулюється. Єдино, 

про що йдеться у Законі [3] – про державну підтримку формування і задоволен-

ня творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, збереження, 

розвиток та збагачення духовного потенціалу українського народу. Тобто про 

доступність театральних продуктів широким верствам населення України.  
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Додаткові джерела фінансування театру
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Рисунок 2.9 – Додаткові джерела фінансування театральної діяльності 

(авторська розробка на основі Закону [3, ст. 14]) 

 

Згідно з Законом [3] кошти, що надійшли  від додаткових джерел фінан-

сування театрів, не зменшують обсягів бюджетного фінансування державних і 

комунальних театрів. Можливим каналом фінансування театральної діяльності 

виступає також благодійність, спонсорство та меценатство. До сих пір цей ка-

нал не отримав широкого розповсюдження. У галузевих положеннях він навіть 

не відокремлений в самостійне джерело доходів театру, а охоплюється «іншими 

надходженнями». Разом з тим благодійність, спонсорство та меценатство у роз-

витку театральної справи можуть відігравати значну роль. Правове регулюван-

ня повинно не лише передбачити  благодійність, спонсорство та меценатство у 

якості одного з важливих каналів фінансування театральної діяльності, але й 

стимулювати його розвиток. Так, в США приватні вклади громадян, організа-

цій, акціонерних товариств в культуру, у тому числі на розвиток театрального 

мистецтва, вже у 1989 році складали 114,7 млрд. долл. та мають тенденцію до 

щорічного росту у середньому на 10% за рік [242]. 

Театри, що  фінансуються  з державного або місцевих бюджетів (а це ре-

пертуарні театри), не підлягають приватизації,  перепрофілюванню або викори-

станню  не за призначенням [3]. 

В останні роки більшість українських театрів знаходиться у стані занепа-
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ду. Цілком очевидно, що цю кризову ситуацію необхідно долати усіма можли-

вими шляхами, і цивільно-правове регулювання може і повинно відігравати у 

цій справі не останню роль [279]. Об’єктивно керівництво сучасних українсь-

ких репертуарних театрів вимушено постійно рухатися «між Сциллою і Хариб-

дою», маючи на меті не лише виживання, а й подальший розвиток театральної 

справи в Україні на усіх рівнях її існування. Єдино можливим шляхом тут може 

бути впровадження принципів підприємництва у всьому просторі життєдіяль-

ності сучасного українського репертуарного театру. Реалізація згаданих прин-

ципів може відбуватися за різними схемами, які часто називають організаційно-

економічними формами (планами). Вони мають певне діяльнісно-змістовне на-

повнення і визначаються певними характеристиками (умовами) середовищ, в 

яких повинні відбуватися. Серед таких характеристик своє місце займає зако-

нодавчо-нормативна база існування театральної справи в Україні, яку проаналі-

зовано вище. Тут доцільно враховувати тип середовища суб’єкту підприємниц-

тва (театру), а саме: внутрішнє або зовнішнє. Крім того, треба брати до уваги 

цільовий, мотиваційний або ціннісний ряд реалізаторів підприємницьких дій.  

  

2.2 Аналіз досвіду підприємництва в закордонних репертуарних театраз з 

метою використання в сучасній українській театральній галузі 

 

З метою найшвидшого входження сучасних українських репертуарних 

театрів до креативних індустрій, в межах яких вони будуть реалізовувати свою 

соціально-економічну функцію,  доцільно скористатися технологіями бенчмар-

кінгу, здійснюючи цілеспрямоване (але критично налаштоване) перенесення в 

українські реалії передового досвіду інших країн з розвиненою ринковою еко-

номікою [98]. Тим паче, що існуючі у них репертуарні театри мають «солідну» 

історію. Вперше репертуарні театри з’явилися у Англії (наприклад, Незалежний 

театр у Лондоні)  на межі ХІХ–ХХ століть [78, с. 95] . У середині ХХ століття 

вони з’явилися у США [187, с.9]. На сьогоднішній день вони є характерними 
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для країн східної Європи (за радянських часів в умовах планової економіки ре-

пертуарні театри були там основною формою планового культурного вихован-

ня населення). Так, наприклад, в Германії, згідно з офіційними даними, у 2014-

2015 рр. існувало майже 140 державних театрів, котрі відвідують біля 20 млн 

глядачів на рік, і майже 220 приватних, котрі відвідують майже 8 млн людей 

[187, с. 27]. 

Бажаний досвід можна запозичити у репертуарних (некомерційних) теат-

рів США [47], діяльність яких висвітлено, наприклад, у ґрунтовній праці [188]. 

Якісний склад американських репертуарних театрів, яких налічується 

сьогодні близько 600, неоднорідний. В ньому і невеликі, експериментальні фо-

рми театру, і великі, значні та відомі колективи, кількість котрих складає бли-

зько 150 [188, с.352]. До останніх можна віднести найбільші регіональні театри, 

такі як: Американський Репертуарний театр (АРТ) із Бостона, Театр Гудмана із 

Чикаго, Театр Гатрі із Міннеаполіса, Репертуарний театр Сіетла, театр «Еллі» з 

Х’юстона і декілька інших. А найбільшими театрами Нью-Йорка можна назва-

ти театр "Паблік" і Театр Лінкольн-центру [188, с.505]. 

Надалі доцільно зосередитися на одному з них – Американському Репер-

туарному театрі (АРТ) , – котрий завдяки професійним зусиллям художнього та 

адміністративного керівництва постає на сьогоднішній день як модель, яка ха-

рактерна для американських некомерційних театрів, з усіма принципами фінан-

сування, ціноутворення, формування кадрового складу, взаємодії з профспілка-

ми, політики по залученню додаткових коштів з корпорацій, фондів і індивіду-

альних осіб [189]. Тим більше, що АРТ має довготривалу власну історію, бо був 

створений ще в 1980 році художнім керівником Робертом Брустейном разом з 

директором Робертом Очардом. Відомий американський актор, театрознавець 

Р. Брустейн, свого часу працював деканом Школи драматичного мистецтва в 

Єльському університеті. Тому в 1966 році в Нью-Хейвені він заснував Єльсь-

кий драматичний театр.  

Пізніше Р. Брустейн визнавав, що яскравим прикладом організації теат-
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ральної справи для нього був Московський Художній театр. Постійна трупа, 

принципи формування репертуарної політики, цілі і завдання колективу як ху-

дожньої організації завжди були великим зразком для багатьох творців амери-

канських театрів, все це вони декларували у своїх завданнях, але далеко не всім 

вдавалося це здійснити. Однак Р. Брустейну і його команді висококласних фа-

хівців вдалося застосувати художні принципи і організаційні форми Московсь-

кого Художнього театру (МХТ). Р. Брустейн згадував: «... озираючись назад, я 

усвідомлював, що були і свої труднощі, і подолання в Єльському роки, і вони 

формували основу для того, чим ми могли стати згодом». На прикладі діяльно-

сті цього регіонального колективу формувалася модель американського неко-

мерційного театру, яка згодом стала зразком творчо-організаційної діяльності із 

всебічного розвитку американського національного театру [189, с.142]. 

З метою подальшого ефективного вивчення закордонного досвіду доціль-

но викладену в роботах [47; 187; 189] інформацію структурувати за певними 

характеристиками життєдіяльності репертуарного театру. 

Законодавчо-нормативне підгрунтя. Згідно із законодавством США не-

комерційні театри, як і інші неприбуткові організації, повинні відповідати на-

ступним чотирьом вимогам [188, с. 65-66]:  (1) прагнути служити суспільним 

цілям; (2) бути організованими як благодійні або неприбуткові організації; (3) 

виключити в системі адміністративного управління особисту зацікавленість 

працівників в отриманні власного фінансового прибутку; (4) мати юридичний 

статус, що дозволяє отримувати благодійні кошти, на які вже сплачені податки. 

Невід'ємною організаційною частиною благодійних товариств є наявність 

Піклувальної ради, що гарантує їх фінансову стійкість і підтверджує прихиль-

ність соціальній місії. Піклувальна рада наймає і звільняє художнього керівника 

і виконавчого директора, а останні набирають акторів, технічний і адміністра-

тивний персонал. Членами Піклувальної ради добре відомого у США АРТ у бі-

льшості своєї є особи і організації, котрі його субсидують. Художній керівник і 

виконавчий директор АРТ також є членами цієї ради, в якій виступають рівно-
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правними з усіма партнерами.  

Взаємовідносини між учасниками творчо-виробничого процесу в непри-

бутковому театрі регулюються низкою спеціальних контрактів Асоціації Рівно-

правних Акторів (АРА) США. Серед них можна відзначити наступні контракти 

[47, с. 145]:  

1) для театрів-членів Ліги Постійних Театрів (п’ять категорій театрів: А; 

В+; В; С; D - категорія визначається середнім тижневим доходом за останні три 

роки, А - найвищий дохід, D - найнижчий);  

2) контракти позабродвейних театрів (позабродвейний контракт стосуєть-

ся постановок в районі Манхетена чи для будь-якого театру з місткістю залу до 

499 місць);  

3) контракт театру юного глядача (ставлять спеціальний дитячий чи при-

стосований для дітей літературний матеріал не вище 8 ступеня (окрім Шекспі-

рівських адаптацій) з тривалістю вистави не більше 1,5 години з антрактом);  

4) фондовий контракт (дозволяється використовувати у виставах непро-

фесіональних акторів (за контрактом АРА), що значно зменшує видатки театру, 

але не завжди призводить до бажаного результату);  

5) контракт зі спеціальними обмеженнями (для того, щоб мати справу з 

членами АРА, які обрали роботу без заробітної плати в позабродвейних театрах 

Нью-Йорку або в подібних театрах в інших містах, Асоціація виробила так зва-

ні «спеціальні обмеження»; це дозволяє продюсерам існувати за рахунок касо-

вих зборів, однак розмір глядацького  залу має бути менше ста місць, а кіль-

кість виконавців обмежується двадцятьма; кількість непрофесіоналів у таких 

виставах не обмежується; їхні права захищає організація під назвою «Альянс 

Постійних Театрів» Нью- Йорк);  

6) контракт на студійні постановки (студійні майстерні, схвалені АРА та 

організовані з метою розвитку вистави в можливу комерційну постановку, ви-

користовують акторів - тільки членів спілки; вони отримують меншу зарплату, 

студійні репетиції тривають 6-12 тижнів і можуть бути припинені не більше, 
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ніж на два тижні для правок п’єс (сценаріїв);  

7) контракт для кабаре - театрів (кабаре-шоу можуть тривати не більше 

дев’яноста хвилин і повинні проходити в тій самій залі, де подаються їжа та на-

пої; так само, як і у випадку зі «спеціальними обмеженнями», коли кабаре-шоу 

ставиться за стандартним контрактом, актори повинні бути забезпечені ролями 

згідно з їх амплуа, інакше їм сплачується спеціальна компенсація);  

8) контракт Малих Професіональних Театрів (цей вид контрактів створе-

ний для театрів з місткістю залу до 350 місць, місце розташування яких знахо-

диться в містах, де немає регіональних представництв АРА); план театру на 

99 місць (план базується на використанні контракту для малих професіональ-

них позабродвейних театрів і передбачає десять категорій зарплат, розмір яких 

залежать від суми касових зборів);  

9) Чиказький Регіональний План (цей план подібний до Лос-

Анджелеського «Плану на 99 місць», але діє в межах Чикаго);  

10) лист-згода (застосовується до невеликих театрів-початківців з обме-

женими ресурсами і доходами, які в своїй діяльності потребують мінімальних 

щотижневих зарплат на суму 100 доларів кожна плюс пільги). 

Художня політика. Статус АРТ як некомерційного дозволяє йому прово-

дити незалежну художню політику, ставлячи головною ціллю розвиток профе-

сійного театру як форми мистецтва. Художні цілі АРТ на протязі усіх років йо-

го існування реалізуються за трьома основними напрямками: (1) відкриття но-

вих п’єс, (2) класичні роботи із новим метафоричним та філософським підхо-

дом, (3) забуті п’єси, що знаходять нове життя в оригінальній постановці, спів-

звучній сучасній аудиторії. При виборі п’єс АРТ базується на наступному 

принципі: «…ставити п'єси, які викликають найбільший інтерес театру з худо-

жньої точки зору, що в кінцевому підсумку повинно вести до підвищення сце-

нічного мистецтва на благо глядачів і акторів» [188, С.336]. За десять років (з 

1991 по 2002 р.р.) в АРТ було поставлено 74 п’єси (влючаючи нову або малу 

сцену «Ньюс тейдж», де йде показ експериментальних робіт молодих амери-
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канських драматургів). 

Репертуарна політика. Сезон в АРТ триває біля 8 місяців (з кінця листо-

пада до кінця березня). В тиждень грають вісім вистав (у суботу та неділю – по 

дві). Кожну п’єсу показують від 25-ти до 40 разів на протязі сезону (для різних 

серій абонементів). Покази, котрі не входять до кількості спектаклів, що заяв-

лені в абонементах, оголошуються додатково і включаються у програму сезону 

пізніше, коли можна визначити, що краще буде запропонувати покупцям разо-

вих квитків. До початку продажів абонементів (травень-червень) складається 

весь календарний репертуар прокату прем'єрних вистав на наступний сезон (мі-

німум 125 днів). Цього принципу показу вистав дотримуються і інші некомер-

ційні театри США. 

Вистави так званої Нової сцени орієнтовані на показ експериментальних 

робіт молодих американських драматургів. Вони показуються на «малій сцені», 

в іншій будівлі театру на 12 Гольок-стріт, протягом шести тижнів навесні, коли 

основна сцена Лоебского центру драматичного мистецтва представлена для по-

казу вистав Гарвардського університету. Гастрольні покази, що проводяться у 

цей час,  вважаються дуже важливими, так як надають можливість подорожува-

ти, знайомитися з новою публікою і іншими культурами. 

Культурно-освітнянська діяльність. АРТ проводить ще культурно-

освітні програми, що орієнтовані на місцеві потреби і включає цільові покази  

для груп школярів і викладачів і спеціальні ранкові вистави для студентів. У цю 

програму входить курс навчання театральному мистецтву, котрий ведуть про-

фесійні штатні співпрацівники АРТ. 

Продюсування. Продюсерами некомерційних театрів є по суті справи ви-

конавчі директора або художні керівники. Вони, на відзнаку від продюсерів 

комерційних театрів, постійно дбають про формування трупи, творчої атмосфе-

ри у колективі, про взаємовідносини із художнім керівником, про зайнятість 

артистів, додаткове матеріальне стимулювання, про притік нових кадрів, фор-

мування репертуарної політики, фінансування та пошук спонсорів. Некомер-
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ційний театр має, як правило, ще одну важливу відміну – достатньо низькі ціни 

на квитки. Глядач, на котрого орієнтований некомерційний театр, це, як прийн-

ято визначати, демократичний глядач – студентство, молодь, інтелігенція, тобто 

люди, котрі не завжди мають високі доходи. Дуже важливо, що саме ця аудито-

рія, частіше молода, прогресивна, визначає придбання квитків некомерційних 

театрів за невисокими цінами.   

Державні асигнування. Доцільно особливо уважно розібратися із питан-

ням допомоги сценічному мистецтву у США з боку державних структур. Необ-

хідно визнати, що за останні десятиріччя відбулися великі зміни, а саме: від не 

сприяння до повного розуміння. Серйозним аргументом проти направлення 

урядових асигнувань в організації виконавського мистецтва було думка про те, 

що сфера мистецтва і культури, в порівнянні з іншими соціальними сферами, не 

є першочерговою необхідністю для людини. Тому в США охорона здоров'я, 

освіта, наука мали набагато більше підстав для отримання урядової підтримки. 

Ця тенденція дуже чітко простежується і сьогодні, в першу чверть XXI століт-

тя. 

Вершиною інтересу держави до мистецтв був, ймовірно, Федеральний 

проект в області мистецтва, який здійснювався у важкі 50-ті роки ХХ століття 

[189, с.143]. Цей проект надав можливість існування театрів, створив безліч ро-

бочих місць в театрах країни. Але й до сьогоднішнього дня в США немає  Міні-

стерства культури. 

Тут доречно відзначити, що історично відмінною рисою фінансування 

мистецтв в США було переважання приватних вкладень. Тому виникало побо-

ювання, що політика державного субсидування охолодить бажання тих, хто фі-

нансував мистецтво, і тим самим завдасть удар по інституту приватної філант-

ропії в цілому. Аргументом проти державної дотації оголошувалася і небезпека 

державного контролю. Деякі діячі стверджували, що творчі організації потрап-

лять під адміністративний і навіть художній диктат, що, в кінцевому підсумку, 

призведе до самих небажаних наслідків.  Більш обґрунтованим доказом проти 
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державного фінансування було припущення, що це може сприяти ослабленню 

життєздатності мистецтва. Тобто, якщо така підтримка буде надана, наприклад, 

відомим великим організаціям, вона може охолодити їх прагнення до експери-

ментальної роботи, привести до спільного застою. З іншого боку, підтримка 

безлічі творчих колективів небезпечна, бо сприяє поширенню посередності че-

рез дотримання принципу рівноправності при розподілі державних коштів.  

Бюджетна політика в театрі. Успіх фінансової діяльності будь-якого 

колективу залежить від уміння сформувати бюджет. Для американців характер-

ний погляд на бюджет, як на певну стратегію, що дозволяє реалізовувати твор-

чу програму оптимальним способом. Реалізація творчої програми АРТ завжди 

суттєво залежала від уміння його менеджменту формувати свої доходи та ви-

трати.  

Принцип «не витрачати більше, ніж можеш заробити» є непорушним для 

керівництва АРТ. Доходи АРТ з 1982 по 1991 роки змінювались наступним чи-

ном (таблиця 2.1). 

 

Таблиця 2.1 – Доходи АРТ у 1982 –1991 р.р. (тис.дол.)*) 

Джерела надходжень грошових коштів 1982 1987 1991 
Доходи самого театру (в основному збори) 1,122 2,182 2,395 
Внески (всі види субсидій, державних і приватних) 795 2,138 1,950 
УСЬОГО: 1,917 4,138 4,345 

*) Джерело: [188, С.338]  

Виходячи із загальних доходів, театр мав наступні загальні (таблиця 2.2) 

та постатейні (таблиця 2.3) витрати на реалізацію своєї програми.  

 

Таблиця 2.2 –  Витрати АРТ у 1982 –1991 р.р (тис.дол.)*)  

Роки 1982 1987 1991 
Суми витрат 1,835 3,796 4,345 

*) Джерело: [188, С.338]  

Основна витратна стаття будь-якого некомерційного театру - це оплата 

його працівників: адміністрації, акторів, художнього та виробничо-технічного 

персоналу.  
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Таблиця 2.3 – Структура витрат АРТ в 1990/91 р. (тис.дол.)*) 

Виплати акторському і художньому персоналу 1,467 
Виробництво і експлуатація вистав 1,080 
Маркетинг 532 
Фандрайзинг 216 
Виплати адміністративному складу 670 
Оплата викладачів 380 
Загальні витрати 4,345 

*) Джерело: [188, С.339] 

Тут доцільно звернути увагу на статтю витрат «Фандрайзинг». В Америці 

добре знають, що не можна просто прийти і попросити гроші. Збір коштів – це 

стратегія і тактика взаємовідносин театру з урядовими структурами, владою 

штату, промисловим сектором та зі своїми глядачами, що складаються із певної 

кількості спеціальних проектів. 

Взаємовідносини із жертводавцями. АРТ розділяє списки жертводавців 

не тільки за величиною субсидій, а й відокремлюючи індивідуальних меценатів 

від організацій, фондів, корпорацій, уряду, фірм (таблиця 2.4). Як правило, бі-

льшість жертвує невеликі суми, які в сукупності виявляються значними.  

 

Таблиця 2.4 –  Структура жертводавців АРТ у 1990 р.*) 

Умовна назва жертводавця Сума, дол.. 
Friends (друзі) 40 – 99 
Contributors (вкладники) 100 – 249 
Supports (прихильники) 250 – 499 
Sponsors (спонсори) 500 – 999 
Patrons (жертводавці) 1000 – 2499 
Partners (співучасники) 2500 – 4999 
Producers (виробники) 5000 – 9999 
Benefactors (благодійники) 10000 – 24999 
Major Benefactors (головні благодійники) 25000 – 49999 
Angels (ангели) понад 50000 

*) Джерело: [188, С.349] 

У число вкладників, чиї імена публікуються в програмах і буклетах АРТ, 

потрапляють особи, які пожертвували від 40 до 100 доларів в рік. Індивідуальна 

підтримка АРТ постійно зростає. 

Відносини із абонементодержателями. В АРТ існує кілька форм залу-
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чення абонементодержателів в життя театру. Це спеціальні серії внесків за пе-

редплатою, що дозволяють їм зустрічатися в неофіційній обстановці з акторами 

до або після спектаклю. Це аукціони, що проводяться кілька разів на рік, на 

яких театр "продає" найрізноманітніші види діяльності, включаючи, наприклад, 

партію в гольф або покер з провідним актором театру [188, с.351]. 

Кадрова політика. Політика помірних витрат відбивається і на організа-

ційних принципах АРТ. Принципи організації АРТ як театру з постійною тру-

пою виявляються в витратних статтях. Найбільша стаття витрат АРТ була по-

в'язана з оплатою художньо-артистичного персоналу, і стаття ця рік від року 

стає дедалі більше. Як зазначалося вище, в 1982 році в штаті було всього лише 

14 акторів і ще 20 акторів були зайняті у виставах театру на умовах неповного 

робочого дня. Художньо-оформлювальна група, в яку входять гримери, худож-

ники, декоратори та інші працівники, налічувала 6 чоловік, всі вони працювали 

в штаті, і не було жодного працівника з неповним робочим днем (це при 4-5 но-

вих постановках в рік). Постановчо-технічний персонал налічував 19 чоловік з 

повним робочим днем і 18 - на умовах неповної зайнятості. Адміністративний 

склад включав 14 штатних працівників і 30 осіб - на умовах погодинної оплати. 

Таким чином, загальна чисельність штатних працівників в 1982 році в АРТ на-

лічувала 53 людини, позаштатних (тобто з неповним робочим днем) - 73 особи. 

Всім штатним працівникам було виплачено в 1982 році 892,91 тис. доларів, тоді 

як 73 людини на умовах відрядної оплати отримали 122,924 тис. доларів. 

Видно, що керівництво АРТ вважало за краще мати невелику постійну 

трупу з досить високо оплачуваними акторами, що забезпечують художній рі-

вень і домагання театру. За п'ять років, з 1982 по 1987 рік, заробітна плата шта-

тних акторів в АРТ збільшилася з 18,3 тис. доларів до 23,34 тис. доларів на рік. 

Актори, що входять в штатну трупу АРТ, виявляються серед частини населення 

із середніми доходами. Така політика театру, в першу чергу, пов'язана з бажан-

ням зберегти постійне ядро трупи. Збільшення кількості штатних акторів відбу-

вається повільно і прямо пов'язане із загальним збільшенням статей доходів те-
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атру. Часто акторів для того чи іншого спектаклю в АРТ привертають на умо-

вах погодинної оплати з неповним робочим днем, виплачуючи акторам настіль-

ки незначні суми, що ці гроші не можуть становити їх кошти для існування як 

єдиний вид заробітку. Те, що АРТ за п'ять років практично не збільшував сере-

дні заробітки разовим виконавцям, свідчить про те, що акторський театральний 

ринок в США має надлишкову пропозицію. Театр не відчував труднощів у за-

лученні разових виконавців без збільшення або індексації зарплати протягом 

ряду років. При цьому в театрі завжди існувало ядро акторів, пов'язаних з роз-

витком творчої місії колективу. З 1986 року театр найширшим чином залучає 

до участі в спектаклях студентів другого (останнього) року навчання зі свого 

інституту підвищення кваліфікації. Це професіонали, які мають акторську осві-

ту хоча б на рівні коледжу і вже працювали акторами в професійних театрах. 

Однією зі складних проблем для АРТ виявилася завдання оновлення ос-

новного (штатного) складу трупи. Деякі вже немолоді актори стали професора-

ми, викладають в інституті підвищення кваліфікації при АРТ, але залишаються 

діючими акторами. «Старіння трупи» – неминуча проблема будь-якого репер-

туарного театру. Життя, що пов'язане багаторічною спільною творчістю, накла-

дає певні морально-етичні зобов'язання, які не дозволяють холоднокровно по-

збавлятися від ветеранів, навіть якщо це здається раціональним. Тому саме такі 

ветерани складали значну частину штатного складу трупи, незалежно від їх 

творчого потенціалу. Друга половина штатного акторської персоналу - це мо-

лоді артисти, які мають загальнонаціональне визнання. Аналіз складу трупи 

1990 року показує, що всі актори молодого і середнього покоління (деякі почи-

нали свою кар'єру в АРТ) мали досвід роботи в нью-йоркських театрах (деякі і 

на Бродвеї), в кіно або отримали популярність в телевізійних серіалах. Таким 

чином, АРТ підтверджує загальне правило для всіх регіональних театрів: знову 

запрошувати акторів, які вже працювали в даному театрі, що пройшли спокуси 

Бродвею і офф-Бродвею і вважають за краще мати роботу в репертуарному теа-

трі, де можна акумулювати творчість. АРТ в своїх публікаціях любить предста-
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вляти себе як єдиний у своєму роді театр в США, але при цьому він цілком ук-

ладається в типову модель регіонального американського театру. 

Фінансова діяльність. Для того щоб зменшити залежність АРТ від теат-

ральної каси і від вкладів, в грудні 1986 року театр почав компанію по збору 

коштів для створення резервного стабілізаційного фонду театру. Ця кампанія 

виявилася успішною, і до березня 1988 року АРТ отримав 3 млн доларів готів-

кою і у вигляді заставних, 500 тис. Доларів від анонімного благодійника і 750 

тис. Доларів від Національного фонду заохочення на розвиток і підтримку мо-

лодих дарувань - разом в цілому 5 млн доларів; гроші театр поклав в банк під 

10% річних. На розвиток АРТ знімає з рахунку тільки 5% річних з тим, щоб за-

лишаються 5% компенсували інфляційні витрати [189, с.147]. 

Немає гарантій, що підтримка від урядових фондів завжди буде стабіль-

ною. Саме тому головним фінансовим джерелом для будь-якого театру, і АРТ 

не є винятком, виявляється глядач: і як покупець квитків і абонементів, що за-

безпечує збори, і як жертводавець, який усвідомлює необхідність фінансово пі-

дтримувати свій театр. Цей глядач, завдяки маркетинговим дослідженням, про-

веденим АРТ ще в 1986 році, був диференційований на дві категорії: (1) тих, 

хто полюбляє власне спектаклі АРТ і (2) тих, хто різних причин вважають для 

себе престижним підтримувати АРТ. Глядачі, які погано розбираються в мис-

тецтві, готові платити за «імідж театру», за умови, якщо він буде називатися 

національним. Але сприяти АРТ у створенні іміджу національного театру мо-

жуть, в першу чергу, вже згадані разові глядачі, які віддають перевагу високій 

художній якості, хоча й відчувають труднощі з високими цінами на квитки 

[189, с.148]. 

Підсумовуючи огляд різних аспектів життєдіяльності АРТ, доцільно 

скласти «портрет» його соціального середовища, яке визначає «спосіб життя» 

АРТ (див. рисунок 2.10).  
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Рисунок 2.10 – Соціальне середовище АРТ [188, с.84] 

 

Тепер є сенс «намалювати» подібний портрет сучасного українського ре-

пертуарного театру, висвітлюючи зміст характеристик, що використовувалися 

при вивченні досвіду життєдіяльності репертуарних театрів США. 

Законодавчо-нормативне підгрунтя. Життєдіяльність репертуарних теат-

рів регулюються Законами Украъни [1;2; 3; 4; 5; 6;7; 8; 9], що доповнені низкою 

відповідних Розпоряджень Кабінету Міністрів України (наприклад, [10]). 

Художня політика. Сьогоденні політична та економічна ситуації, госпо-

дарська нестабільність, дерегульованість суспільних зв’язків і загострення на-

ціональних стосунків посилили агресивність, озлобленість одних, аморальність 

других, громадянську пасивність третіх та безпардонну активність четвертих. А 

це, природно, позначилося на художній культурі і, зокрема, на театрі. Кожен з 

них визначає власну художню політику самостійно. 

 Репертуарна політика. Вона більш-менш самостійно формується в кож-

ному репертуарному театрі самостійно, але знаходить своє відображення як 

плановий показник діяльності театру. Так, в Харківському академічному театрі 

музичної комедії на сезон в межах запланованого репертуару готується і пока-

зується понад 30 вистав (див. Додаток Л). За сезон дається більше 220 спектак-

лів. 
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Культурно-освітнянська діяльність. Сучасні українські репертуарні теа-

три таку роботу виконують, даючи безоплатні вистави для ВСУ, для дітей та 

пенсіонерів. 

Продюсування. В репертуарних театрах продюсуванням фактично займа-

ються їх головні режисери, серед яких значна кількість водночас виконують 

обов’язки директора. 

Державні асигнування. Безумовно, найгострішою проблемою є проблема 

фінансування театрів, так як в існуючих економічних умовах держава не в змозі 

виконувати свої обов’язки. Критичний стан сучасної культури багато в чому 

пояснюється можливостями системи бюджетного фінансування, що, в свою 

чергу, обумовлює так званий залишковий принцип виділення державою коштів 

для забезпечення її культурного розвитку. В основу сучасного підходу до фі-

нансування культури має бути покладена багатоджерельність при нормативних 

асигнуваннях з державного бюджету, як це робиться у цивілізованих країнах, 

де пріоритет у держбюджетному фінансуванні надається тим видам художньої 

культури, комерціалізація яких недоцільна. 

Повертаючи до українських реалій, треба визнати, що сьогодні багато ре-

пертуарних театрів кинуті державою напризволяще, постійно скорочуючи бю-

джетні відрахування та субсидії. Державні органи в сучасній економічній ситу-

ації навряд чи зможуть істотно збільшити розміри асигнувань на театральне 

мистецтво, а можливості збільшення фінансування за рахунок громадських фо-

ндів споживання в даний момент досить скромні. Це дає  підстави вважати, що 

в недалекому майбутньому українським репертуарним театрам самим дове-

деться зміцнювати стійкість свого становища на ринку культури в умовах жор-

сткої конкурентної боротьби. 

Динаміку фінансової підтримки державою українських театрів продемон-

стровано на рисунку 2.11 (за матеріалами роботи [97]). 
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Рисунок 2.11. Динаміка фінансової підтримки державою  

українських театрів [97] 

 

На жаль,  державні театрально-видовищні організації, одержуючи бюдже-

тні асигнування (держдотацію), фактично мають повертати державі значну час-

тину цих грошей у вигляді податків. Система державного оподаткування цих 

суб’єктів господарювання потребує серйозного удосконалення/ 

Бюджетна політика в театрі. Щорічно театр розробляє та подає держа-

ві на розгляд проект бюджету, де представляє доходну та витратну частини, а 

також план постановок на майбутній рік. Держава формує загальний проект 

бюджету, і в свою чергу, подає його в Міністерство фінансів. Після обробки 

проекту Мінфіном та ухвалення Верховною Радою Міністерство культури 

України «спускає» театру конкретні розміри субсидій та трансфертних витрат. 

Допомога держави для українських театрів важлива, оскільки бюджетні 

кошти – це фактично заробітна плата робітникам театру; держава допомагає 

утримувати основні фонди. З кожним роком бюджетне фінансування українсь-

ких театрів все менше і менше покриває їх витрати. На подальший розвиток те-
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атрів кошти практично не виділяються.  

Взаємовідносини із жертводавцями. Вони відсутні з-за відсутності відпо-

відного законодавчо-нормативного підґрунтя в Україні. 

Відносини із абонементодержателями. Спроба започаткувати такі відно-

сини із глядачами Київського національного академічного театру оперети (на 

чолі із генеральним директором / художнім керівником Струтинським Б.Г.) не 

принесла очікуваних результатів. 

Між тим, і надалі одним із головних завдань театрального колективу по-

винне стати вирішення проблеми пошуку і залучення до театру свого глядача, 

що змусить ставитися до театрального продукту (спектаклю) як до товару, який 

необхідно вигідно продати, а для цього важливо знати закони ринку. Отже, їх 

діяльність буде спрямована на те, щоб духовні потреби суспільства «генерува-

ли» достатній дохід театральної установи. У зв’язку з цим повинні з’явитися 

нові підходи і вимоги до діяльності українських театральних організацій. 

Кадрова політика. У відповідності до статті 19 Закону [4] «…керівництво 

діяльністю державних та комунальних театрів у порядку, встановленому їхніми 

установчими документами, здійснюється директором театру - художнім керів-

ником, з яким засновник укладає контракт строком на п’ять років; керівництво 

діяльністю національних театрів у порядку, встановленому їхніми установчими 

документами, здійснює генеральний директор театру - художній керівник, з 

яким засновник укладає контракт строком на п’ять років». 

Рішення про укладення контракту з керівником державного чи комуналь-

ного закладу культури приймає засновник театру за результатами конкурсу. 

Директор - художній керівник, генеральний директор - художній керівник теат-

ру, з яким засновник (засновники) уклав (уклали) контракт, у межах наданих 

йому повноважень: (1) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників теа-

тру; (2) розпоряджається майном і коштами театру; (3) укладає угоди; (4) засто-

совує до працівників заходи заохочення та заходи дисциплінарного впливу; (5) 

приймає рішення про надання творчим працівникам театру відпусток для участі 
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в конкурсах, фестивалях тощо відповідно до Положення про порядок прове-

дення конкурсів, фестивалів та відповідно до Порядку формування творчих 

груп, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує фо-

рмування державної політики у сферах культури та мистецтв; (6) затверджує за 

погодженням з головним режисером, постановниками (зокрема режисером, ху-

дожником, диригентом, балетмейстером, хормейстером), керівниками вироб-

ничих цехів театру склади постановочних груп та виконавців, ескізи і макети 

оформлення вистав, плани роботи над новими постановками та виставами і ви-

значає в установленому порядку їх готовність і строки випуску; (7) затверджує 

календарні плани публічного виконання і публічного показу вистав та інших 

заходів; (8) організує і забезпечує проведення вистав та інших заходів; (9) за-

безпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в театрі. 

Фінансова діяльність. В умовах дефіциту коштів така діяльність може 

мати поодинокі приклади, про що інформація не розповсюджується. 

 Необхідно зауважити, що суттєвим недоліком українських театрів є або 

відсутність служб маркетингу, або неефективне функціонування служб по ро-

боті з глядачами, які займаються розповсюдженням і продажем квитків на теат-

ральні вистави. Між тим, для театрів сьогодні однією з найважливіших умов іс-

нування є постійний аналіз ринкової ситуації й вирогідних коливань попиту, 

вивчення тенденцій розвитку ринку сценічного мистецтва, прогнозування обся-

гів продажу квитків з одночасним забезпеченням стійкої їх реалізації, збір мар-

кетингової інформації, проведення соціологічних опитувань й аналіз думок 

глядацької аудиторії, оцінка політики конкурентів, формування глядацького 

попиту й стимулювання відвідуваності, організація рекламних кампаній [105].  

Результати наших досліджень доводять, що необхідно приділяти підви-

щену увагу попиту, тобто роботі з ширшою аудиторією, збільшенню доступно-

сті різних форм мистецтв і найбільш «складних» постановок, а також підтримці 

проектів, які цікаві специфічним сегментам аудиторії. Менеджери історично 

концентрували зусилля на своєму продукті — мистецтві. Але мистецтво не іс-
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нує у вакуумі. Його суть полягає у контакті з аудиторією. Отже, організації 

сфери мистецтв повинні сфокусуватися на цьому процесі. Вони повинні пере-

нести акцент з продукції в чистому вигляді на баланс між ухваленням художніх 

рішень і перевагами глядачів. Роль організації сфери мистецтв полягає в посе-

редництві між артистами і публікою, тому організація повинна чутливо реагу-

вати на потреби обох груп.  

Негатив, що присутній в житті сучасних українських репертуарних теат-

рів, за свідченням Клаіча Драгана, директора Інституту театру з м. Амстердам 

(Нідерланди), є також і в життєдіяльності репертуарних театрів Центральної та 

Східної Європи [87].  Щоб позбавитися негативу театри, за думкою Клаіча, і в 

подальшому повинні розробляти освітні проекти і включати в свої репертуарні 

плани постановки для дітей. Вистави для дітей та молоді – обов'язкова умова 

роботи кожної субсидованої трупи. Театри повинні створювати спеціальні про-

екти для і за участю людей з обмеженими можливостями, таких, як безробітні, 

хронічні хворі, наркомани, біженці, ув'язнені, а також культурні та мовні мен-

шини. Соціальні, терапевтичні, освітні і тому подібні складові їх діяльності по-

винні бути так само значимі, як і художні. Театри повинні бути орієнтовані на 

залучення додаткових грошових коштів. Отримуючи дохід, вони не повинні бу-

ти «покарані» за це. Державна влада повинна стимулювати співпрацю організа-

цій виконавського мистецтва з телерадіокомпаніями; заохочувати їх діяльність 

по залученню волонтерів. Великі і усталені театри повинні приймати таланови-

ту молодь в якості стажистів і сприяти в розвитку їхньої кар'єри. Спонсори і да-

рувальники повинні заохочуватися відповідними податковими пільгами. Необ-

хідно виділяти фінансові кошти на продовження продуктивної кар'єри і перена-

вчання танцівників, яким доводиться закінчувати свою кар'єру у достатньо мо-

лодому віці. Державна влада повинна стимулювати будь-які форми і види дія-

льності, що підтримують театральне мистецтво і театральних діячів: навчальні 

програми, курси та майстерні для професійного розвитку, інформаційні центри, 

асоціації тощо.  
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2.3 Аналіз можливих проявів підприємництва в сучасному українському 

репертуарному театрі 

 

Стійкий розвиток театральної справи з метою створення відповідної ку-

льтурної індустрії може відбуватися тільки за рахунок інноваційної (підприєм-

ницької) діяльності репертуарних театрів у всіх сферах їхнього існування [148, 

с. 73]. Здійснення такої діяльності, як наголошувалося раніше,  неможливе без 

застосування необхідних за призначенням драйверів або механізмів, що скла-

даються із комплексу організаційно-економічних способів, методів, важелів, 

нормативів, показників, за допомогою яких досягаються заплановані цілі або 

результати. Все це повинно відбуватися під наглядом професійно налаштованої 

ланки в системі управління театром. Остання вважає, що зонами прояву під-

приємництва персоналу репертуарного театру повинні бути найчутливіші до 

цього сфери його життєдіяльності. Такі позначено на рисунку 2.12 [294].  

 

Рисунок 2.12. Сфери прояву підприємництва персоналу репертуарного  

українського театру (авторська розробка) 
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В першу чергу доцільно зосередитися на безпосередніх взаємовідносинах 

між театром і глядачем, які без сумніву потребують інноваційних, підприємни-

цьких дій з обох сторін. А це складає сутність маркетингу взаємовідносин теат-

ру із глядачем, яка визначається як мінімум трьома імперативами [144]: (1) змі-

на ролі глядача на ринку театральних продуктів, (2) спільне із глядачем ство-

рення цінності спектаклю і (3) формування бізнес-мереж сучасного українсько-

го репертуарного театру. Цей маркетинг повинен орієнтуватися на довгостро-

кові взаємовигідні відносини з окремими глядачами або групами глядачів, на 

узгодженість загальних та особистих інтересів всіх суб’єктів, що дотичні до та-

кого маркетингу (маркетинг, як відомо, трактується  як вміння торгуватися або 

узгоджувати соціально-економічні інтереси в системі «виробник / споживач»). 

Треба зазначити, що проблемам узгодження загальних та особистих інте-

ресів (УЗОІ) у господарюючих суб’єктів вже певний час приділяється прискіп-

лива увага, бо УЗОІ є важливим чинником при розбудові бізнесу, який орієнто-

ваний на сталий розвиток  [243]. Природно, що УЗОІ стає одним із важливих 

завдань управління активними системами, які вміщають у собі співтовариство 

взаємодіючих активних господарюючих агентів (під активністю розуміється 

наявність у агента власних інтересів, здатність до формулювання цілей та вибо-

ру способів їхнього досягнення, виходячи з існуючих обставин і ресурсів) [244]. 

Модель управління активною системою, завдяки якій можлива реалізація мар-

кетингу партнерських відносин як організаційно-економічної форми підприєм-

ництва в господарській діяльності сучасного українського репертуарного теат-

ру, наведена на рисунку 2.13.  

В наведеної моделі найвищий системний рівень займає регіональна влада, 

яка повинна перейматися стратегічними питаннями розвитку регіону; тому до-

цільно наголосити про її внесок (зовнішній для театру) в успішність маркетингу 

партнерських відносин. Місцева влада виконує обов’язки керуючого центру 

(КЦ) господарської діяльності репертуарного театру(так само, як і глядацької 

аудиторії). Безпосередньо вона майже не впливає на взаємовідносини між теат-
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ром і глядачем, які розв’язують цю проблему самостійно. Турбота КЦ міститься 

у тому, щоб узгодити особисті інтереси цих агентів із загальними інтересами 

місцевої громади. З цією метою КЦ може застосовувати наступні методи 

управлінського впливу [243, с. 676]: (1) примус, (2) спонукання, (3) переконан-

ня. В першому випадку за рахунок адміністративно-законодавчих важелів КЦ 

насильницьким шляхом в межах суб’єкт-об’єктних відносин примушує і персо-

нал театру, і глядача реалізовувати вигідну для КЦ стратегію розвитку регіону. 

При спонуканні, завдяки частковим задоволенням соціально-економічних інте-

ресів і театру, і глядачів, керуючий центр реалізує знов-таки вигідну для себе 

стратегію розвитку регіону. Коли ж КЦ будує управління активними агентами 

за рахунок відповідних соціально-психологічних впливів на персонал театру і 

глядацьку аудиторію для формування у них мотивацій-переконань на реаліза-

цію стратегії регіонального розвитку, це призводить до одночасного задоволен-

ня інтересів всіх дійових осіб. 

 

Керівництво 
театру 

Персонал 
театру

Глядацька 
аудиторія

Регіональна соціо-еколого-економічна система

Регіональна 
влада

 

Рисунок 2.13. Системна модель суб’єктів, що залучені до маркетингу  

партнерських відносин (авторська розробка по матеріалах публікації [209]) 

 

З огляду на головну мету можна прийти до ідей, на яких повинен вибудо-
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вуватися маркетинг партнерських відносин в репертуарному театрі [54, с.442]:  

 акцент на довгострокову співпрацю; 

 взаємовигідний підхід, який ґрунтується на пошуку оптимальних варіантів 

і для глядачів, і для репертуарного театру з метою забезпечення виграшу 

у довгостроковій перспективі;  

 створення цінності для кожної зі сторін, а саме:  глядачі отримують су-

купність очікуваних задоволень, а колектив театру задоволення від спіл-

кувань з глядацькою аудиторією і очікувану фінансову підтримку;   

 активність кожної зі сторін відносин для підтримання та розвитку 

співпраці: обидві сторони займають активну позицію у налагодженні оп-

тимального варіанту співпраці, що в кінцевому результаті відображається 

у показниках довіри між колективом театру та глядацькою аудиторією;  

 багатомірність взаємовпливу: з огляду на довготривалість взаємовідно-

син значно зростає роль технологічної, соціальної та економічної складо-

вих відносин між театром і глядачем, на відміну від разових трансакцій. 

Логіку формування відносин буквально із кожним глядачем (або групою 

приблизно схожих глядачів)  відображено в таблиці 2.5.  

 

Таблиця 2.5 – Логіка формування партнерських відносин із глядачами 
Стадії життє-
вого цикла 
партнерських 
відносин 

 
 
Зародження 

 
 
Розвиток 

 
 
Утримання 

 
 
Завершення 

 
 
Відродження 

Вид  політи-
ки відносин 
із глядачами 

Активного 
залучення 
глядача 

Підвищення 
цінності гля-
дача 

Утримання 
найбільш 
цінних гля-
дачів 

Запрова-
дження сфо-
кусованого 
ремаркетингу 

Активне по-
новлення ма-
ркетингових 
дій 

Реалізація 
політики від-
носин із гля-
дачами 

Фокусування 
уваги на най-
більш при-
вабливих се-
гментах фор-
мування гля-
дацького по-
питу; брен-
дінг 

Адаптація  
до реакції 
глядачів на 
маркетингові 
стимули 

Ідентифікація 
найбільш 
цінних гля-
дачів і розро-
блення спеці-
альних про-
грам гляда-
цької лояль-
ности, моні-

Модифікація 
інструментів 
комунікатив-
ного впливу, 
диференціа-
ція комплек-
су маркетин-
гу; репозиці-
онування 

Глибоке ро-
зуміння по-
треб гляда-
чів, Індивіду-
алізовані ко-
мунікації; ак-
тивізація ін-
терактивного 
діалогу 
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Стадії життє-
вого цикла 
партнерських 
відносин 

 
 
Зародження 

 
 
Розвиток 

 
 
Утримання 

 
 
Завершення 

 
 
Відродження 

торинг їхньої 
задоволенос-
ті з метою 
посилення 
ключової ма-
ркетингової 
компетенції 

Джерело: авторська розробка на основі [54, С.443] 

 

Принцип: «…знайдіть цільового глядача і зробіть його партнером на вза-

ємовигідній основі» – повинен бути гаслом сучасного маркетингу у театрі. Се-

ред тенденцій розвитку сучасного маркетингу взаємовідносин можна віднести: 

(1) маркетинг нових ідей [157, с.60] та (2) Інтернет-маркетинг [220, с. 116]. 

Основна спрямованість маркетингу нових ідей в тому, щоб винайти товар 

(благо), позиціонувати його в якості бренду, пояснивши при цьому споживачу, 

як получити від нього максимальне задоволення, і щоб споживач забажав до 

нього повернутися. Інтернет-маркетинг стає затребуваним внаслідок того, що 

споживачі дедалі більше тяжіють до індивідуалізації створення цінностей. За 

перелічених умов відбувається так звана колаборативна (клубна або у фан-

групах) фільтрація споживчого вибору, що актуалізує  брендінг. Вказані напря-

ми маркетингу за своєю суттю є напрямами підприємництва в театрі. 

Цінність для глядача театрального продукту, а з ним і репертуарного теа-

тру,  яка формується брендом і є основою при його виборі і споживанні, ство-

рюється колективом театру шляхом вибудовування і підтримки послідовної си-

стеми кодів і знаків [71, C.275]. Бренд в сучасному розумінні є складним марке-

тинговим творінням театру, призначений стимулювати продажі глядацьких 

квитків. Низка заходів – тонка настройка бренду на кожному етапі його ство-

рення, орієнтація всієї системи на первісну ідею, активне використання резуль-

татів дослідження споживачів – здатна забезпечити бренду довгострокове ви-

користання. Перетворення виконуваного на сцені театру спектаклю в бренд у 



 

 

123 

свідомості глядача можна уявити у вигляді схеми із назвою «цибулина бренду»,  

в якій налічується вісім рівнів (рисунок 2.14). Рівні накладаються один на одно-

го, як кільця цибулі. 

Доцільні наступні пояснення. 

продукт – спектакль – хребет, основа  в скелеті системи і тому знахо-

диться всередині всіх кіл; кожен наступний рівень в схемі відштовхується від 

характеристик продукту;  

ДНК бренду – «біологічний код»: історія, бекграунд, стандарти, візуаль-

ний і вербальний ряди, форма, матеріали та ін., що є основою для формування 

відчуття від взаємодії глядача із спектаклем під час вистави; це те, що глядач 

відзначає при кожному прогляді спектаклю;⠀ 

 

 

 

Рисунок 2.14. Змістовна сутність формування бренду 

(авторська розробка за ідеєю з [71]) 

 

платформа бренду – смислове поле бренду, опис його унікальних власти-

востей, характеру, тональності комунікації, характеристик глядацької аудиторії; 

перелічене формує політику поводження із глядачами, в якій присутні: місія, 
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бачення, цінності, переваги;  

позиціонування – рішення про те, яке місце займатиме і театральний про-

дукт, і сам театр у свідомості споживача, і як він буде виділятися серед конку-

рентів-продуктів та конкурентів-театрів; ⠀ 

візуалізація – дизайн, креативні концепції, формування візуального обра-

зу як театрального продукту, так і театру;  

канали комунікації – вибір ефективного способу передачі повідомлення / 

комерційної пропозиції глядацькому співтовариству; 

вплив факторів – культурний код, ситуація показу, посередники, групи 

впливу (знайомі, колеги, родичі - всі, хто здатний вплинути на рішення про від-

відування спектаклів в даному театрі); ⠀ 

образ бренду в свідомості споживача – кінцевий продукт брендінгу, 

стійкі асоціації споживача, те, яким бренд сприймає глядацька аудиторія. 

Зрозуміло, що бренд-спектаклі стають основою для інших брендів, а са-

ме: (1) артистів, (2) трупи, (3) власне театру. 

Треба визнати, що брендінг є достатньо випробуваним маркетинговим 

«прийомом». Його основним завданням є «експлуатація» емоцій, що виконують 

роль кнопки «купувати», яка «запускає» процес дій споживача (покупця) на ко-

ристь виробника (продавця) [182]. Таке рішення споживача не є, на перший по-

гляд, раціональним, але цілком зрозумілим, якщо взяти до уваги, наприклад, 

«правило зваженого складання». Зміст його у тому, що споживачі, приймаючи 

рішення про придбання будь-якого блага, беруть до уваги відносну важливість 

маючих позитивне значення атрибутів, «помножуючи» їх на закріплену у мозку 

«вагу» торгової марки або бренду [116, с.192].  

Останнім часом інтенсивно досліджується фізіологія мозку людини і до-

водиться, що поведінкою людини керує не розум, а емоції (див. додаток Д або 

[238, с.13]). Ці результати в межах явища «брендінг» все ширше вивчаються та 

використовуються українським суспільством [124;138]. Брендінг акторів та ре-

жисерів кіно та телебачення став вже достатньо поширеною маркетинговою 
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стратегією у світовій кіноіндустрії [155]. На сьогоднішній день брендінг посту-

пово набуває актуальності в області театральної діяльності, яка «генетично» до 

нього схильна. Це пов’язано із тим, що з точки зору споживацької психології 

бренд сприймається як інформація (спогад) про емоцію, що сформувалася і на-

далі зберігається (іноді підсилюється)  в пам'яті глядачів у вигляді певного по-

зитивно-емоційного образу спектакл(ю)ів, актор(а)ів, театру в цілому.  Театра-

льний бренд складається з впізнавання назви театру, виникнення чітких асоціа-

цій, безпосередньо пов’язаних з його діяльністю, особистостями, постановками 

[241, с.8] і таке інше.   

Завдання для персоналу театру стосовно  брендінгу – підтримувати всіля-

ко формування та збереження  потрібного глядачу позитивно-емоційного обра-

зу. За таких умов можна погодитися, що «…бренд – це послідовний набір фун-

кціональних, емоційних, психологічних і соціальних обіцянок цільовому спо-

живачеві, які є для нього унікальними і значущими і найкращим чином відпові-

дають його потребам» [162, с.35]. Поряд із брендом, який має суб’єктивний ха-

рактер, можна використовувати таку характеристику, як імідж театру. У нього 

суб’єктивно-об’єктивне походження [139, с.56], про що свідчить його структу-

рне «наповнення» (див. рисунок 2.15). Імідж театру – це цілісне його сприйнят-

тя різними групами громадськості, яке формується на основі інформації про рі-

зні сторони діяльності театру, що зберігається в людській пам'яті [236;283].  

Фахово виписана модель іміджу репертуарного театру повинна бути пла-

ном подальших практичних дій із його побудови. 

Враховуючи, що сучасний репертуарний театр функціонує за ринкових 

умов, необхідно пам’ятати, що у керівництва театру  з’являється мотив піклува-

тися про ділову репутацію, яка у господарській діяльності може відігравати для 

театру позитивну роль при спілкуванні із його бізнес-оточенням. Ділова репу-

тація – чинник, що формує ступінь довіри у бізнес-середовищах, у яких керів-

ництво театру може просити допомогу, підтримку при вирішенні своїх госпо-

дарських проблем. З цієї причини про імідж та ділову репутацію театру необ-
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хідно турбуватися так само, як і про бренд [29]. 
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Рисунок 2.15.  Структура іміджу театру 

(розроблено на прикладі [236, с. 37])  

 

Бренд театру тісно пов’язаний із персональними брендами акторів, режи-

серів, музикантів та таке інше [210]. Глядача веде до театру чарівність особис-

тості актора, режисера, драматурга тощо. А театральні критики кажуть, що го-
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ловне в театрі – це його «післясмак». Якщо у глядача виникло бажання прийти 

знову, і він прийшов, то це і є народження бренду [27, c.23]. 

Персональний (особистий) бренд є сформований образ, який виникає в 

голові у людей, коли мова йде про персону або вживається його ім'я в комуні-

каціях [164]. Він повинен бути чітко окреслений, щоб аудиторія добре розуміла 

його характер. Адже персональний бренд - це основа професійної стабільності в 

світі швидких змін, це практичний інструмент, що дозволяє вести планомірну 

роботу в професійному та особистісному плані [164].Існує декілька причин для 

створення особистого бренду, а саме: (1) він підвищує самооцінку; (2) створює 

конкурентну перевагу своєму власникові, розширює інтереси і коло його спіл-

кування і т.д. Можна виділити наступні цілі персонального бренду: 

 викликати емоції у свідомості людей; 

 побудова довірчих відносин з людьми (клієнтами, партнерами), створю-

ючи якийсь емоційний зв'язок при цьому; 

 вигідно себе позиціонувати, створювати свою репутацію; 

 стати відомим і впізнаваним та таке інше. 

Тому персональний брендінг охоплює питання особистого позиціонуван-

ня, особистих комунікацій та нетворкінга ( встановлення ділових контактів), 

іміджу та медійного просунення персони (про це свідчать соціологічні дослі-

дження серед глядачів [68, с.31]). Все це творча, підприємницька діяльність. 

Дуже цікавим є розподіл людей на людей-брендів та людей-робітників, в 

основу якого покладені суттєві відмінності між ними [198, с. 24], спираючись 

які можна провести наступні грані між актором-брендом та актором-

робітником (таблиця 2.6). Аналізуючи відмінності між вказаними групами ак-

торів, можна побачити аналогії актора-бренда із людиною-підприємцем та ак-

тора-робітника із людиною-виконавцем. 
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Таблиця 2.6 – Психологія актора-бренда та актора-робітника*) 

Актор-бренд Актор-робітник 
Всі спектаклі, в яких я працюю, - видатні. 
Навіть якщо спочатку вони такими не зда-
ються, моя присутність робить їх такими 

Роблю те, що кажуть 

Хочу досягти досконалості в своїй професії До кожної задачі відношуся відповідально 
Я захотів грати у спектаклі, оскільки, впев-
нений, що зможу покращити свої навички, 
вміння тощо 

Грати у цьому спектаклі мені наказав керів-
ник 

Берусь навіть за незначні ролі, якщо вва-
жаю, що можу зіграти їх цікаво 

Навіть не подумаю братися за маленькі ролі 

Викладаюся у кожному спектаклі на повну, 
оскільки так я представляю себе 

Просто роблю свою справу 

Робота приносить мені задоволення Робота – це лише робота 
Своїми переконаннями я дратую деяких 
людей 

«Не висовуюсь» 

Часто серджуся через те, що зміни відбу-
ваються дуже повільно 

Мені нема куди поспішати 

Я – людина дії Я – людина інструкції 
*) Джерело: [163, С. 24] 

 

Актор-бренд, ризикуючи, намагається в кожній доречній ситуації «подати 

себе» та зробити так, щоб публіка його цінувала, поважала та йшла на спектаклі 

з його участю. Люди-бренди, як і підприємці, домагаються професіоналізму, 

компетентності та постійно зацікавлені в своєму розвитку й – головне – мають 

сильну особисту мотивацію для цього. Вони намагаються зробити свою роботу 

якомога якісніше, зіграти роль яскравіше, тим самим підвищивши свою цін-

ність (і вартість) у суспільствах колег і глядачів. Оскільки, кожну свою виставу 

вони хочуть бачити видатною, то й відіграють ролі набагато краще, ніж актори-

робітники. Театр, в якому є актори-бренди, працює набагато ефективніше за 

конкурентів, в яких таких акторів немає. 

Більш того, бренди акторів зміцнюють бренд театру [82;83]. Тобто чим 

більше в театрі акторів-брендів, тим краще і для театру, і для глядача. 

Також, в структурі персонального бренду актора повинні органічно поєд-

нуватися різні компоненти (рисунок 2.16) [277]. 
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Рисунок 2.16. Структура персонального бренду [277]. 

 

Необхідно зауважити, що публіці властиво більш загальне сприйняття 

образу відомої персони. Закордонні аналітики виділяють в процесі сприйняття 

масовою аудиторією персонального бренду акторів лише три параметри:          

(1) стандарт, (2) стиль, (3) компетентність (рисунок 2.17).  

 

 
Рисунок 2.17. Параметри сприйняття персонального бренда актора  

масовою аудиторією [277]. 

 

Під компетентністю слід розуміти ступінь відповідності театрального пе-

рсонажу його професійним обов’язкам, які дозволяють створювати повноцінні 

ігрові образи в мистецтві. Іншими словами, персонажі повинні відповідно фун-

кціонувати в рамках та інтересах інших людей ( наприклад, прихід В’ячеслава 
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Вакарчука на вітчизняну сцену було сприйнято мільйонами поклонників естра-

ди позитивно через брак на ній у той момент ярких та харизматичних виконав-

ців).  

Під стандартами мається на увазі ступінь досконалості, з якою актори ре-

алізують свою компетентність в професійній сфері. 

Під стилем мається на увазі манера спілкування актора-бренда з визначе-

ним соціумом та іншою оточуючою середою. 

У формуванні бренду особистості відрізняють чотири фази (рисунок 

2.18). 

 

 
Рис. 2.18. Фази формування бренду особистості в складі бренд-групи 

[241] 

 

Вказані процедури дають кращий результат, коли вони мають на меті 

групу бренд-особистостей. На першій початковій стадії реалізується план дій з 

метою викликати та посилити зацікавленість глядачів до людини-бренду, як до 

професіоналу в своїй справі. Опублікування статей в засобах масової інформа-

ції, прийняття участі у прес-конференціях, у театральних фестивалях, створен-

ня інтернет-сайту, інтерв’ю тощо. Головна задача на цій фазі – це розповсю-

дження інформації відносно групи бренд-особистостей усіма можливими засо-

бами. 

На другій стадії, продовжуючи просунення бренд-групи з тією ж інтенси-

вністю, в інших джерелах починають з’являтися відгуки, посилання, тобто сиг-

нали про популярність бренд-особистостей. Наступає ефект синергії, коли декі-

лька паралельних каналів інформації починають доповнювати друг друга. 
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Третя фаза – стадія «критичної маси». Коли дії по просуненню бренд-

особистостей накопичуються, відбувається ефект ядерної реакції, яка вже не 

потребує енергії для підтримки, вона сама по собі виділяє велику кількість ене-

ргії. Тобто репутація групи бренд-особистостей починає працювати сама на се-

бе. У даному випадку під «критичною масою» мається на увазі момент, коли 

імена бренд-особистостей займуть своє місце на ринку. 

Четверта стадія – найскладніша, оскільки з’являться бажання взяти паузу 

та зупинити усі заходи по просуненню бренд-групи. Інтенсивність маркетинго-

вих заходів може бути зменшена, проте зовсім припинити їх не можна. «Крити-

чну масу» необхідно утримувати в «критичному» стані, оскільки вона переста-

не бути такою, а це означає повернення, у кращому випадку, до другої позиції, 

якщо не до самого початку. 

Індикативними ознаками, на підставі котрих повинне вибудовуватися 

управління всіми підприємницькими заходами з з маркетингу партнерських ві-

дносин, повинні бути показники їхньої ефективності. Остання повинна віддзер-

калюватися у наступних свої складових [194]:  

 Рз – результативність (здатність давати потрібний результат – мінову 

цінність (вартість) у грошовому вимірі); 

 Рс – ресурсомісткість (здатність забезпечувати оптимальні витрати ре-

сурсів у грошовому вимірі); 

 Оп – оперативність (здатність витрачати мінімально необхідну кількість 

часу).  

Тобто, показник ефективності господарської діяльності Пеф повинен ви-

значатися як функція показників результативності Прз, ресурсомісткості Прс і 

оперативності Поп, а саме:  ПопПрс,Прз,fПеф  ; тут всі величини повинні 

вимірюватися у відносних невід’ємних одиницях. 

Визначатися перелічені показники можуть наступним чином: 

Ц
Ц

Прз
ПЛ

Ф ,     (2.1) 
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В
ВПрс

Ф

ПЛ ,     (2.2) 

Ч
ЧПоп

Ф

ПЛ ,     (2.3) 

де Ц Ф , Ц ПЛ  – фактична і планова ціна продажу (у грошових одиницях)  

виробленої в творчо-виробничому процесі споживної цінності (вартості) – гля-

дацького враження – відповідно;  

ВПЛ , ВФ – заплановані і фактичні витрати ресурсів (у грошових одини-

цях) на виробництво споживної вартості відповідно;  

Ч ПЛ , Ч Ф  – плановий і фактичний час досягнення результату відповідно. 

На підставі системної тріади «результативність-ресурсомісткість-

оперативність», в котрій всі елементи рівнозначні та незалежні, доцільно ство-

рити ортогональну (декартову) систему координат, в межах якої можна запро-

понувати векторну модель відносного показника ефективності господарської 

діяльності театру (див. рисунок 2.19) [194]. 

1

1

1

 

Рисунок 2.19 – Модель вектору ефективності  

господарської діяльності [194, с. 216] 

 

Позитивом такої моделі є її лінійність, тобто результуючий вектор ефек-
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тивності є лінійною комбінацією показників-векторів. Між тим, особі з адмініс-

трації театру, яка приймає управлінські рішення з приводу творчо-виробничих 

процесів, (ОПР) завжди зручніше користуватися скалярними (замість вектор-

них) величинами. З математичної точки зору, природно – це модуль вектора 

ефективності: 

     ПопПрсПрзПеф 222
1  ,     (2.4) 

але з точки зору користувачів-нематематиків більш сприйнятливою формою 

цього показника може бути наступна: 

ПопПрсПрзПеф 2 .    (2.5) 

Скалярний показник ефективності у вигляді виразу (2.5) можна інтерпре-

тувати як об’єм прямокутного паралелепіпеду, гранями якого є показники Прз, 

Прс і Поп.  

В якості показника результативності тут може виступати показник із на-

звою «глядацький» капітал, який можна визначити як сукупну кількість гро-

шей, що пройшли через касу після реалізації глядацьких квитків на протязі пе-

вного відрізку часу. Методологію підрахунку цього показника можна побуду-

вати на матеріалах публікації О.В. Кендюхова [86]. Серед інших факторів, що 

потрібно фіксувати в процесі підрахування «глядацького» капіталу, значиться 

так звана лояльність клієнтів. Вона визначається кількістю повторних відвіду-

вань глядачами театру, що може фіксуватися лише за умови використання про-

цедур, які містяться в програмних продуктах із назвою «Управління відносина-

ми із клієнтами» (Customer Relationship Management або CRM) [248], наприклад, 

CRM БІТРІКС 24. 

Доцільно зауважити відносно того, що світовий досвід переконливо до-

водить доцільність та перспективність застосування так званого «клієнт-

орієнтованого підходу» (читай, маркетингу партнерських відноси) в практиці 

корпоративного менеджменту, оскільки він дозволяє глибше зрозуміти потреби 

споживачів та задовольнити їх краще за конкурентів, підвищивши при цьому 

конкурентоспроможність та швидкість реагування на зміни кон'юнктури ринку, 
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що сприятиме підвищенню рівня корпоративної безпеки. Для оцінки впливу 

клієнт-орієнтованого управління на корпоративну безпеку здійснено моделю-

вання індексу безпеки клієнт-орієнтованого управління як елементу маркетин-

гової складової корпоративної безпеки шляхом інтеграції трьох коефіцієнтів, а 

саме: CSI (Customer Satisfaction Index) - індексу задоволення клієнтів, NPS (Net 

Promoter Score) - індексу лояльності клієнтів та SCI (Secure Customer Index) - 

індексу надійності клієнтів [231, с. 258–274]. Всі перелічені індекси за допомо-

гою інструментів CRM  можна визначити і, за необхідністю, робити все необ-

хідне із забезпечення достатнього рівня економічної безпеки сучасного україн-

ського репертуарного театру, діяльність якого відбувається за ринкових умов 

при сталому скороченні бюджетної підтримки.  

Взагалі, за ринкових умов господарювання, персонал театру вимушений 

виявляти підприємливість як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищах 

[102]. Внутрішньо спрямовану підприємливість працюючого в театрі персоналу 

доцільно називати інтрапренерством [266, с. 88], сутність якого можна встано-

вити, відповідаючи на питання відмінності між рядовим працівником-

виконавцем, підприємцем та інтрапренером. Відпрацьовуючи таке завдання, 

можна дійти наступного: (1) рядовий працівник-виконавець ні за яких умов не 

згоден взяти на себе відповідальність за ризикові рішення; (2) театральний ін-

трапренер свідомо йде на ризики, бо добре вдивляється у всі особливості своєї 

професійної діяльності з метою успішного розв’язку виникаючих проблем; (3) 

завдяки описаним якостям інтрапренер, як фахівець, може бути джерелом під-

вищення ефективності в тих внутрішньо театральних справах, якими він по-

стійно займається; (4) напрацьований інтрапренером досвід у театральних спра-

вах може надати йому впевненості для заснування ним власного театру; (5) і пі-

дприємець, діючий у зовнішньому середовищі театру, і інтрапренер, діючий у 

внутрішньому середовищі, повинні бути інноваторами, здатними використову-

вати будь-які можливості для цього; (6) на відміну від звичайних співробітни-

ків, які працюють у театрі, із метою отримання зарплати, інтрапренери виявля-
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ють себе в якості «ідейної» частини театру, без якої останній за певних обста-

вин може зникнути; (7) інтрапренери найбільш здатні виховувати подібних до 

себе інноваторів; (8) основна відмінність між двома типами театральних інно-

ваторів – підприємцем та інтрапренером - визначається середовищами їхньої 

професійної діяльності та прагненням до «кешу», а саме: інтрапренер діє (пра-

цює) в рамках вже існуючого театру (див. рисунок 2.20) і повинен якось легіти-

мізувати свої ініціативи перед керівництвом (яке забезпечує ресурсами його ді-

яльність), а підприємець може діяти у зовнішньому середовищі театру виключ-

но на свій розсуд, бо ризикує своїми коштами. Висновки з наведеного аналізу 

відображено на рисунку 2.21. 
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Рисунок 2.20 – Модель діяльності інтрапренера (авторська розробка) 

 

Інтрапренерство в театрі дозволяє синтезувати підприємливість, іннова-

ційну поведінку і передові технології творчо-виробничої діяльності окремої 

особистості із фінансовими, маркетинговими можливостями та каналами роз-
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поділу театрального контенту, якими володіє репертуарний театр і який є дже-

релом конкурентних переваг на ринку театральних продуктів. Ці особливості 

інтрапренерства породжують ще одну якість – так званий, підприємницький 

метод управління організацією, який заснований на ініціативах виконавців, а не 

адмініструванні [207].  

 

 
Рисунок 2.21 – Порівняльний аналіз театрального інтрапренерства із  

підприємництвом (авторська розробка) 

 

Така організація – у даному випадку репертуарний театр - трансформу-

ється у відкриту соціально-економічну систему, що постійно генерує та успіш-

но реалізує нові ідеї, стає толерантною до ризику, «заробляє» більше грошей і 

це дозволяє їй «націлюватися» на зростання і розвиток. За таких умов «інтрап-
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ренерський» репертуарний театр здобуває здатності для свого розвитку із тем-

пами, які перевищують середньогалузеві, що забезпечує йому високу конкурен-

тоздатність на шляху до «креативної індустріалізації». Тобто інтрапренерство 

можна сприймати як своєрідну, бажану і вкрай необхідну «точку подальшого 

свого розвитку».  

З цієї точки, яку доцільно сприймати в якості біфуркаційної, бо можна 

розгледіти декілька напрямів розвитку підприємництва, серед яких є наступні 

два: (1) більш продуктивна, інноваційна взаємодія із глядацьким співтоварист-

вом, яке є одним з головних джерел грошових коштів, (2) продюсування теат-

ральних проектів, яке «генетично» є підприємницьким. Обидва, до речі, в змозі 

ефективно «працювати» на те, що йменуються «брендом» та «діловою репута-

цією» або іміджем.  

Для забезпечення успіху в першому напрямку потребуються заходи, що 

входять у комплекс із назвою «маркетинг партнерських відносин» [54]. Такий 

маркетинг уявляє з себе науку та мистецтво пошуку, утримання і «вирощуван-

ня» прибуткових споживачів, які повинні застосовуватися постійно в пошуках 

способів пропозиції вищої цінності для глядачів [140].  

Перелік можливих передумов, що можуть зацікавити колектив репертуа-

рного театру до впровадження в його життєдіяльність практики інтрапренерст-

ва, наведено на рисунку 2.22.  

При цьому театральні колективи, скоріш за все, будуть розраховувати на 

інтрапренерів як можливі центри доходів. Інтрапренерам можуть надати мож-

ливість визначати правила і пропорції у розподілах винагород персоналу за ви-

конану працю. Вони можуть мати певні преференції у формуванні театрального 

репертуару. Театр в цілому може бути зацікавленим у створенні системи  для 

ідентифікації співробітників зі здібностями до інтрапренерства, подальшого їх 

навчання і кар’єрного просування. Результат таких дій може привести до вини-

кнення в театрі нової структурної одиниці, яка буде наповнена самими ініціати-

вними працівниками, визнаним центром грошових прибутків та  «налаштовува-
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чем» всієї інноваційно-інтрапренерської роботи в театральному колективі. 

Природною тут може бути як формальна, так і неформальна підтримка такого 

центру усім колективом театру.  

 

Передумови для 
виникнення 

інтрапренерства у 
сучасному 

українському 
репертуарному 

театрі

Стрімко зростаючі обмеження у 
фінансуванні театрально-виробничої 

діяльності 

Гостра потреба в засобах, що 
гарантують виживання театру

Несприятливий етап життєвого циклу 
театру, що потребує оновлення як 

контенту, так і засобів  театрально-
виробничої діяльності

Потреба у створенні бази для 
перспективного розвитку театру

Бажання получати додаткову виручку 
до тієї, що мається

 
Рисунок 2.22 – Передумови виникнення  запиту на інтрапренерство 

 в сучасному українському репертуарному театрі (авторська розробка) 

 

Можна дійти висновку, що одним з головних завдань інтрапренерства в 

театрі має стати відпрацювання механізмів, які будуть дозволяти керівництву 

репертуарних театрів утримувати кращих фахівців завдяки створенню для них 

умов реалізації їхніх власних бажань (кращого «мотузка» не знайти). Все від-

значене стане необхідним запобіжником (умовою) індустріальних масштабів 

діяльності сучасних українських репертуарних театрів.  

В рамках відпрацювання бажаних механізмів утримування кращих фахів-

ців доцільним є циклічний причинно-наслідковий аналіз та синтез заходів,  

що спрямовані на впровадження інтрапренерства у репертуарному театрі (ри-

сунок 2.23).  
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Рисунок 2.23 – Циклічний причинно-наслідковий аналіз та синтез заходів,  

спрямованих на впровадження інтрапренерства у репертуарному театрі 

(авторська розробка) 

  

Безумовно, що впровадження «інтрапренерського» управління доцільно 

починати із розробки стратегії розвитку театру за рахунок втілення у життя ідеї 

інтрапренерства. Основні стратегічні цілі знаходять своє певне відображення як 

«реперні» точки циклічної причино-наслідкової діаграми.  

Серед альтернатив практичної реалізації інтрапренерства можна розгля-

нути так зване продюсування. Великий тлумачний словник сучасної українсь-
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кої мови надає наступну дефініцію: продюсер  [41, с. 1152] – адміністративно-

фінансовий організатор діяльності зі здійснення якого-небудь комерційного 

проекту (різних шоу, концертів, телепрограм, запису альбомів, дисків, відео 

кліпів і таке інше).  

Так історично склалося на пострадянському просторі, що в нинішні часи 

продюсування в репертуарних театрах є прерогативою їх директорів, які водно-

час виконують обов’язки головних режисерів [58]. Це вимушує визнати, що те-

атри «належать» директорам (бо всі ресурси в їхніх руках) а не не продюсерам. 

Тому до кращих часів продюсування доцільно в певній частині віддати інтрап-

ренерам. Завдяки цьому «ринкові» відносини зостануться за межами репертуа-

рних театрів і не будуть породжувати внутрішньо обумовлені конфлікти у всіх 

середовищах репертуарного театру.  

 

Рисунок 2.24 –  Модель дій продюсера у репертуарному театрі 

(авторська розробка за матеріалами роботи [184]) 

 

Модель діяльності театрального продюсера (див. рисунок 2.24) можна 

побудувати за матеріалами публікації Олександра Роднянського [184], який у 
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1995 році створив перший незалежний україномовний телеканал «1+1».  

Уся діяльність продюсера має суто проектний характер. Керівники проек-

тів розбивають цикли їхнього життя на етапи різними способами. Однак най-

більш традиційною є розбивка проекту на п’ять великих етапи (див. рисунок 

2.25):  (1) ініціювання; (2) планування та розробка; (3) виконання та впрова-

дження; (4) моніторинг та контроль; (5) завершення.  

Ініцюювання Планування та 
розробка

Виконання та 
впровадження

Моніторинг та 
контроль

Завершення

 

Рисунок 2.25 – Етапи проекту (складено на підставі [247, с. 31])  

Для виконання продюсерських проектів доцільно використовувати всі те-

оретичні і практичні надбання того, що зветься прожект-менеджментом. Зони 

його уваги та відповідальності висвітлено на рисунок 2.26.  

ПРОДЖЕКТ-
МЕНЕДЖМЕНТ

Управління  змістом

Управління  
тривалістю

Управління  
вартістю

Управління  
якістю

Управління  
ризиками

Управління  
комунікаціями

Управління 
ресурсним 

забезпеченням

Управління  персоналом
 

Рисунок 2.26 – Підсистеми управління театральним проектом  

(складено на підставі [247, с. 39]) 
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Щоб все відзначене на цьому рисунку  більш-менш грамотно відпрацьо-

вувати,  доцільно започаткувати при/в репертуарному театрі структурну одини-

цю з участю під назвою «продюсерський центр».  

Місце і очікувані результати такого центру у творчо-виробничому теат-

ральному процесі стають певною мірою зрозумілими із причинно-наслідкового 

аналізу заходів, що зображені на рисунку 2.23 та налаштовані на програму по-

дальшого розвитку театру.   

При виконанні причинно-наслідкового аналізу використовувався фунда-

ментальний принцип системного мислення, за яким складні проблеми краще 

всього описувати в термінах мереж взаємозв'язаних петель зворотного зв'язку 

[273, с. 57]. Петлі зворотного зв'язку є складовою усіх діаграм циклічної при-

чинності. Відомі два типи петель зворотного зв'язку : що посилює і що врівно-

важує. Необхідно звернути увагу на напрям стрілок, бо кожна з них вказує на 

причинно-наслідкові зв'язки. Щоб показати, що дві змінні рухаються в одному 

напрямі, на діаграмі поряд із стрілкою стоїть знак «+» (це позитивний, поси-

люючий зв'язок); рух в протилежних напрямах  відзначається знаком «–» (це 

свідчення негативного, що врівноважує, зв'язку). Згідно із діаграмою на рис. 5, 

щоб покращити фінансово-економічний стан репертуарного театру у межах 

стратегії його розвитку можна пропонувати пошук шляхів підвищення глядаць-

кої лояльності до театру за рахунок створення та показу нових спектаклів, що 

згенерує потребу глядачів частіше відвідувати спектаклі театру [273].  Для за-

безпечення такої політики знадобиться ціла низка заходів, а саме: 

- осмислити потреби у більшій кількості глядацьких відвідувань; 

- досліджувати глядацьку аудиторію та вести виховну роботу в ній [54]; 

- організувати творчу лабораторію, наприклад, у формі продюсерського 

центру; 

- відпрацьовувати програми створення відповідного глядацьким вимогам 

репертуару та виховання «артистів-зірок»; 

- займатися безперервно пошуком та написанням сценаріїв для майбутніх 
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спектаклів, а також пошуком та розвитком талановитої молоді; 

- створювати нові спектаклі, які відповідали б глядацьким очікуванням; 

- доносити всю інформацію про новини широким колам майбутніх гляда-

чів; 

- забезпечувати креативне маркетингове супроводження постанов [17;47]; 

- відпрацьовувати усі нормативні документи щодо створення та функціо-

нування продюсерського центру, одним із призначень якого є акумулювання 

необхідного досвіду. 

Останнє продиктоване тим, що процеси створення та використання ре-

зультатів творчості людини завжди пов'язані зі складностями, що обумовлені 

організаційно-економічними (умови та порядок створення, місце творчої діяль-

ності, її інвестування та подальша комерціалізація результатів тощо) та юрис-

пруденто-технічними (оформлення, реєстрація, охорона тощо) обставинами.  

Тому, автори (творці) вимушені звертатися до продюсерів, що мають відповідні 

здібності, можливості, знання та уміння і надають послуги з організації творчо-

го процесу створення творів, їх належної охорони та подальшої комерціалізації. 

Надання згаданих послуг повинне здійснюватися на підставі так званих продю-

серських договорів (як за кордоном). Але чинне українське законодавство не 

передбачає даного виду договорів, їх істотних умов та форми. Тому, правовід-

носини між авторами, виконавцями та продюсерами можуть оформлятися лише 

договорами підряду, надання послуг та іншими, що в цілому суттєво знижує 

ефективність захисту прав та інтересів як продюсера, так і автора, виконавця та 

є предметом неодноразових суперечок [17]. 

Одним з найактуальніших питань є питання про рівень винагороди інтра-

пренеру-продюсеру, який фактично є режисером театральної постанови. Відпо-

відь можна винайти за рахунок економіко-математичного моделювання [195], 

схему якого наведо на рисунку 2.27. 



 

 

144 

коштів
яНадходженн

коштів
Витрати

Т ЗП

Т ПЗ

Т ЗПР

t

)()0( tСЗАП

)(tСЗАП

)(tS

S

С О
ПР

)(

GЧ

G Д
Ч

)(

)(tB

С СМП )(


С ЗАП

)(0 t
B

S Д )(


)(tG

C

 
Рисунок 2. 27 – Модель кошторисних потоків продюсерского проекту 

 в грошовому вимірі (авторська розробка) 

 

Вважатимемо, що: (1) театральний продюсер-інтрапренер виносив ідею 

про створення театральної вистави, яка може увійти репертуар після сталого 

успіху у широкому показі; (2) за попередніми розрахунками витрати в грошо-

вому вимірі на виробництво і передачу у прокат цієї вистави повинні скласти  

С ; (3) продюсер, виконавши попередні роботі (пошук і відбір сценарію тощо) 

за рахунок власних ресурсів, на момент часу  t = 0 озвучення ідеї про створення 

вистави, напрацював інтелектуальні активи із вартісною оцінкою СПР
)0( ; (4) про-

дюсер-інтрапренер розраховує на  відповідне матеріальне забезпечення від ке-

рівництва театру та одержання премії з доходів, що будуть одержані театром 

від широкого прем’єрного показу вистави; (5) кошти вкладаються в проект 
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упродовж створення і передачі в показ вистави, тобто до моменту часу t = Т ЗП  

(див. рис. 2.25), після чого починається етап повернення коштів, під час якого 

вистава неодноразово демонструється глядацькій аудиторії; (6) в процесі неод-

норазового показу вистави вкладені в неї кошти повертаються театру за час  

 ТТ ЗППЗ  ; тут Т ПЗ  - момент повного відшкодування витрат на створення ви-

стави; (7) всі процеси протікають безперервно (таке припущення, на нашу дум-

ку, не позначиться на можливості узагальнення висновків).  

Умовні позначки на рисунку 2.29 мають наступний зміст: 

СПР
)0(  – витрати продюсера-інтрапренера на передні роботи (пошук і відбір 

сценарію тощо); 

СЗАП  – сума «запозичень» з театрального бюджету на створення вистави; 

ССС ЗАППР
СМП  )0()(
 ; 

С  – повні витрати на створення та показ театрального проекту; 

)(tB  – функція повернення коштів до театрального бюджету; 

GЧ  – чистий надлишок коштів від продажу вистави; 

G Д
Ч

)(  – дисконтований на момент часу Т ЗП  чистий надлишок коштів; 

S 
 – загальна виручка від продажу вистави; 

S Д )(
  – дисконтова на момент часу Т ЗП загальна виручка; 

Т ЗП  – час завершення робіт із створення вистави; 

Т ПЗ  – час повного повернення коштів до театрального бюджету; 

Т ЗПР  – час завершення проекту. 

Математичний аналіз сценарію створення та руху грошових потоків, що 

можуть супроводжувати всі етапи життєвого циклу театрального продюсерсь-

кого проекту, надано у Додатку Є. 

Розрахункові співвідношення, що отримані у Додатку Є, дозволяють об-

ґрунтовувати кількісно можливі управлінські рішення в системі фінансового 

забезпечення в продюсуванні театральних постанов.  

Розглянемо приклад використання запропонованих розрахункових спів-
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відношень.  Припустимо, що: СПР
)0( = 30 тис. грн.; СЗАП

)0( 270 тис. грн.; Т ЗП = 90 

діб; Т ПЗ = 180 діб; Т ЗПР  = 270 діб; r = 0,12 річних або r = 0,12/360 = 0,00034 за 

добу;  ПП 0,25. 

Наступні розрахунки дають такі результати:  

Т
С

ЗП

ЗАП
ств

)0(
 = 270/90= 3000 грн./доба; 

  



  Тe
r

СM ЗП
Тr

ств
ПР

ЗАП
ЗП 11)(

1    




   901
00034,0

13000 9000034,0e = 

= 4130,61 (грн.);   ee
r

СМ )ТТ(rТrств)Д(
ОБ

)Д( ЗППЗЗП  112


= 

  ee 9000034,09000034,0 11
00034,0
3000   = 8262,79 (грн.);  

МММ Д )(
21  = 4130,61 + 8262,79 = 12393,4 (грн.); 

ССС ПР
ЗАПЗАПЗАП

)()0(   = 270000 + 4130,61 = 274130,61 (грн.); 

 eСССССССС ТТr
ЗАППР

D
ОБЗАППР

D
ОБ

СМП ЗППЗ )()0()()0()()( 2 
   – сума-

рні витрати зі створення вистави;  eС 9000034,0227030 
   = 308127 (грн.); 

)( ТТ
С

ЗППЗ
реал 

  = 308127 / 90 = 3424 (грн./доба) – щільність потоку 

грошей при безперервному поверненні коштів до бюджету театру; розрахуємо 

кількість прем’єрних показів спектаклю для повернення всіх витрачених коштів 

у припущенні, що за один показ у глядацькому залі на 440 місць і при середній 

вартості квитка у 100 грн. можна виручити 44 тис. грн.; за таких умов достатньо 

N = 308127 | 44000 = 7 (прем’єрних показів);  

СS ПП
Д

Ч  )( =  0,25* 308 127= 77031,75 (грн.); 

   






 
308127
300001;

75,77031
4,12393 =  903,0;161,0  – на цьому інтервалі визнача-

ється величина  коефіцієнту дольової участі продюсера-інтрапренера в розподі-

ленні преміальних надходжень від багаторазового показу театральної вистави; 
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значення    є одним з пунктів домовленостей продюсера-інтрапренера із кері-

вництвом репертуарного театру. 

Отже, наведений приклад демонструє доцільність використання запропо-

нованої моделі діяльності продюсера-інтрапренера в театрі. 

Наведені результати свідчать про те, що саме внутрішнє середовище су-

часного репертуарного театру є тим резервом, який забезпечить втілення у жит-

тя гасла: «порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих». Щоб забез-

печити таку справу, необхідно розібратися з наявними і керованими «плавзасо-

бами» театру. До них сміливо можна віднести все, з чого складається так зване 

«внутрішнє середовище» театру, модельні уявлення про яке наведено на рисун-

ку 2.28.  

 

Рисунок 2.28 – Зв’язок елементів внутрішнього  

середовища театру [206, С.101] 

Пояснімо: 

цілі - це модель бажаного кінцевого стану окремих творчо-виробничих, 

економічних та управлінських характеристик (результатів) діяльності театру; 

структура - це логічні взаємовідносини рівнів управління, які дають змо-

гу найефективніше досягати цілей театру; структура передбачає горизонталь-

ний та вертикальний поділ праці, що є необхідною умовою виконання основних 

функцій театру;  

завдання - це певна робота, її частина або етап, серія робіт, що має бути 

виконана у заздалегідь встановлений термін та спосіб; завдання організації по-

діляють на роботу з людьми, з предметами (машинами, сировиною, інструмен-

тами) чи з інформацією; 
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технологія - це спосіб перетворення ресурсів (матеріальних, сировинних, 

людських, енергетичних, фінансових, інформаційних), тобто входів системи у 

готові продукти (вистави); 

персонал - це сукупність усіх працівників театру, що виконують творчо-

виробничі або управлінські операції і зайняті переробкою предметів праці (сце-

нарію та ін.) із використанням засобів праці (компетенцій та ін.).  

Необхідно визнати, що серед складових внутрішнього середовища театру 

лише персонал у змозі бути драйвером діяльності театру практично за будь-

яких умов. Лише персонал є носієм виробничо-економічних чинників, що сто-

ять в театрі на першому плані, і, так званих, м'яких чинників («soft-facts»), до 

яких віднесено феномен під назвою «організаційна культура» [199, с.192]. Цей 

феномен є тим «каркасом», завдяки якому театр існує при зовсім, здавалося б, 

нестерпних умовах, які продукує зовнішнє середовище. Для зміцнення цього 

«каркасу» можна скористатися ідеєю так званого value-based management (в пе-

рекладі – управління, що спрямоване на створення цінності), що «працює» вже 

достатньо давно, бо «…забезпечує точну та недвозначну метрику – цінність, - 

на яку налаштовується діяльність всієї організації» [289, с. 87].   

Вперше ідея ціннісно-орієнтованого управління з’явилася у західних кор-

пораціях як противага управлінню, стрижнем якого виступало бюджетування. 

Головною метою стало забезпечення цінності для акціонерів, ключовим вимі-

рювачем якої є сумарна доходність акціонерів [278, с. 35]. Це виключно фінан-

совий показник, який вимірює дохід в грошових одиницях, що здобувають ак-

ціонери від володіння акціями компанії.  Ясно, що цей підхід не може викорис-

товуватися таким суб’єктом господарювання, як репертуарний театр, для якого 

дохід не є головним завданням його існування. 

Разом з тим, будь-яке управління справою завжди є цілеспрямованим Але 

саме «якість» цілі, її суб’єктність (а не її масштаб) визначає пріоритетність зу-

силь суб’єкту господарювання [169, с.8]. Тому можна погодитися з тим, що 

«якісні» цілі відшукуються внаслідок ціннісного вибору саме суб’єкту господа-
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рювання, якщо під цінністю у широкому (життєвому) сенсі розуміти уявлення 

про найкраще, саме важливе, заради чого доцільно працювати, жертвувати ча-

сом, силами і чимось ще [169, с. 16]. З огляду на саме таке розуміння цінностей, 

останні можна сприймати у якості напрямку  нескінченного руху, а цілі при 

цьому – як плановані, добре вимірювані результати, окремі пункти (зупинки) на 

траєкторії цього руху (див. рисунок 2.29).  
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Рисунок 2.29 – Пояснення змістовного наповнення дефініцій  

«цінність» та «ціль» (розроблено на базі ідей роботи [169]) 

 

По життю людина вибудовує для себе цілі, які збуджуються цінностями, 

заради просування до них [169, с. 17]. В якості цінності для людини може ви-

ступати благо, під яким розуміється все те, що дозволяє людині нівелювати не-

статки факторів (речей), відсутність яких робить неможливою життєдіяльність 

цієї людини [169, с. 26]. Такий збіг обставин збуджує внутрішню готовність 

людини до дій задля здобуття цінності-блага; таку готовність назвали внутрі-

шньо усвідомленим спонуканням або мотивом [75, с. 56-57]. Зовнішнє несилове 

(як правило, за рахунок економічних важелів) спонукання людини до дій іншою 

людиною називають стимулом (подразником) [75, с. 83-84].  

Будь-яка людська цінність може мати наступні складові [261, с. 301-302]: 

(1) інтелектуальну, заради якої людина готова зануритися в діяльність в галузі 



 

 

150 

фундаментальної науки або філософії; (2) економічну, коли людина вище за все 

цінить те, що корисно і вигідно; (3) естетичну; проявляється в тому, як людина 

віддає перевагу формі та гармонії; (4) соціальну; проявом її є потреба у любові 

людей (соціуму); (5) політичну; ознакою її є важливість причетності до влади; 

(6) релігійна; особа з цією домінантою бачить в світобудові єдність і вищий 

сенс. Відмінності ступеня вираженості даних шести ціннісних орієнтацій ви-

значають тип ціннісних уподобань особистості (або її ціннісної матриці, яка 

згодом формує соціокультурну матрицю [65]); цей тип потім може визначати 

відповідний тип ціннісних уподобань соціуму (або колективу театру), який мо-

жна назвати його соціоціннісною матрицею.  

В роботі [261] стверджується (див., наприклад, [261, с. 307]): 

«…особистість – це те, що дозволяє нам передбачити поведінку людини у пев-

но визначеній ситуації». Взаємодії між системою цінностей особистості і більш 

об'ємною соціоціннісною матрицею колективу театру визначають зміст того, 

що прийнято називати організаційною культурою («душею» театру) [199].  До її 

основних ознак (складових) відносять [214, с. 299-309]: 

• відображення в місії (філософії існування) театру його основних цілей; 

• спрямованість на вирішення інструментальних (виробничих в широкому 

сенсі) завдань театру або особистих проблем його працівників; 

• ступінь ризиків в життєдіяльності театру; 

• міра співвідношення конформізму та індивідуалізму; 

• перевага групових або індивідуальних форм ухвалення рішень; 

• ступінь підлеглості планам та регламентам; 

• переважання співпраці або суперництва серед членів колективу; 

• відданість або байдужість людей стосовно театру; 

• орієнтація на самостійність, незалежність або підлеглість; 

• характер ставлення керівництва до персоналу театру; 

• орієнтація на групову або індивідуальну організацію праці та стимулю-

вання; 
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• орієнтація на стабільність або зміни; 

• джерело та роль влади в театрі; 

• засоби інтеграції; 

• стилі управління, відносини між працівниками та керівництвом театру, 

способи оцінки працівників. 

Оргкультура театру містить як суб'єктивні, так і об'єктивні елементи. 

До суб'єктивних елементів культури належать вірування, цінності, образи, 

ритуали, табу, легенди та міфи, пов'язані з історією театру та життям його за-

сновників, звичаї, прийняті норми спілкування, гасла. 

 Організаційну культуру театру доцільно розглядати в якості організацій-

ної цінності [113, с. 172], що є джерелом організаційних мотивів, які виступа-

ють в якості  підґрунтя для методологічного забезпечення управління діяльніс-

тю театру [65, с. 64]. 

При формуванні організаційної культури можуть використовуватися і мо-

тиви, і стимули. На рисунку 2.30 зображено, що у випадку привілейованості у 

зацікавленої сторони (працівника)  матеріальних потреб та цінностей, доцільно 

застосовувати стимулювання, тобто впливати на людину за допомогою затре-

бувано-значущого для нього зовнішнього предмета (об'єкта, умов, ситуації то-

що), що спонукає людину до певних дій (перебування в комфортних умовах і 

т.п.).  

Відповідно, якщо переважають соціальні цінності, то краще застосовувати 

мотивацію (як процес), а саме емоційно-чуттєвого зіставлення образу людської 

потреби з образом зовнішнього предмета (претендента на предмет потреби) та 

через внутрішній психічний механізм людини, який забезпечує впізнання пре-

дмета відповідного потребі відбудеться запуск спрямованої поведінки для дося-

гнення своєї мети (яка відповідає потребі) [183, с. 53]. Відзначені процеси мо-

тивації та стимулювання при формуванні організаційної культури, без сумніву, 

є об’єктами управління, яке можна назвати ціннісно-орієнтованим. Одним із 

базових принципів у ньому – баланс тілесного (стимули або «гігієнічні» факто-
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ри) із духовним (мотиви). 

 

 

Рисунок 2.30 – Місце мотиву та стимулу, як факторів впливу 

на людину [183, с. 53] 

 

Економіко-теоретичне трактування цінності пов’язується із ступенем ко-

рисності блага, за допомогою якого людина нівелює нестачу дуже важливих 

факторів (речових, енергетичних та інформаційних засобів), що забезпечують її 

життєздатність. Карл Менгер  ще у 1901 році писав [133, с.65]: «Ті предмети, 

які мають здатність бути поставленими в причинний зв'язок із задоволенням 

людських потреб, ми називаємо корисностями; і так як ми розпізнаємо цей 

причинний зв'язок, і водночас маємо змогу дійсно застосувати дані предмети 

для задоволення наших потреб, то ми називаємо їх благами». І далі: «Цінність - 

це значення, яке мають для нас конкретні блага або їх певна кількість внаслідок 

того, що у задоволенні своїх потреб ми усвідомлюємо залежність від наявності 

їх у нашому розпорядженні» [133, с. 94]. 

Дещо далі у трактуванні соціально-економічної природи цінності пішов 

учень К. Менгера – Є. фон Бем-Баверк, який обґрунтував суттєву відмінність 

між поняттями «цінність» і «корисність». Він запропонував під «корисністю» 
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розуміти здатність певної речі служити певною мірою для людського благопо-

луччя, а під «цінністю» – те, що ця річ (потенційно) здатна задовольнити нага-

льні потреби конкретного індивіда. Може бути так, що річ для людини може 

бути корисною, але не буде цінною. Тобто, Є. фон Бем-Баверк виділив у приро-

ді цінності її соціально-економічну сутність, диференціювавши її на суб'єктив-

ну (цінність певного матеріального блага для конкретної людини як члена соці-

уму) та об’єктивну (цінність речі як суспільного блага, що дає змогу обмінюва-

ти її на певну кількість інших матеріальних благ) [30, с. 248]. У сучасному тра-

ктуванні природи цінності суб’єктивну цінність ще називають індивідуальною 

цінністю або індивідуально-груповою. Вона проявляється на певному сегменті 

ринку (у відносно однорідній за потребами і вподобаннями групі споживачів). 

Саме вміння вірно оцінити розмір такої групи є надважливою (однією із ключо-

вих) компетенцією, яка дає змогу керівництву сучасного українського реперту-

арного театру приймати правильні рішення щодо перспективності постановок 

нових спектаклів. 

Необхідно зазначити, що на пострадянському просторі категорія «цін-

ність» достатньо часто підміняється категорією «вартість» (дебати з цього при-

воду у фахових виданнях виникають постійно [38]). Зазвичай у вітчизняній на-

уковій літературі термін «value» при перекладах праць всесвітньо відомих еко-

номістів-теоретиків в основному трактується не як «цінність», а як «вартість».  

В результаті виникає плутанина в поняттях. Більшість вітчизняних фахівців 

сприймають ці терміни як синоніми, які можна застосовувати в залежності від 

доцільності застосування. Насправді принципово важливо чітко визначати і ро-

змежовувати ці два поняття. Питання не просто в назві, питання в суті справи. 

Тут важливо визначитися, що повинні нарощувати управлінці для власників 

справи: цінність або вартість? 

В роботі [149] пропонується сприймати категорію «цінність» як висвіт-

лення сутності можливостей  економічного суб’єкта щодо доступу або форму-

вання грошових потоків, а термін «вартість» – в якості оцінки витратної його 
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сутності. Під цінністю справи пропонується розуміти її виробничий потенціал, 

що визначається у здатності генерувати вільний грошовий потік для власників 

(для театру – касові збори). Вимірюється цінність справи за допомогою дискон-

тування очікуваного грошового потоку на момент оцінки з урахуванням ризи-

ку, що пов’язаний із невизначеністю отримання майбутніх результатів. Така 

оцінна технологія здобула назву дохідного підходу до оцінки [265, с. 307], ре-

зультати якої вимірюються у грошових одиницях, що насправді дуже зрозуміло 

і прийнятно для власників справи та можливих її інвесторів (тут використову-

ють дефініцію «інвестиційна привабливість»).  

За вказаних умов ціннісно-орієнтований підхід до управління театральною 

справою – це цілеспрямований процес, направлений на зростання цінності цієї 

справи як для власників і інвесторів, так і для працівників, контрагентів та сус-

пільства, а також підвищення його ринкової вартості шляхом реалізації потен-

ціалу конкурентних переваг, пов’язаних з наявними активами (використовува-

ним капіталом будь-якої природи) суб’єкту господарювання. 

Творчо-виробничий потенціал театру суттєво залежить від компетенцій та 

компетентностей (компетенція – це коло питань у певній галузі, по яких суб’єкт 

добре обізнаний та досвідчений, а компетентність – здатність (уміння) діяти на 

основі здобутих компетенцій) що складають зміст його цінності як в особисто-

му, так і в суспільному плані.  

Під цінністю театральної справи доцільно розуміти творчо-виробничий 

потенціал театру, під яким можна розуміти реальну або ймовірну спроможність 

театру (або її структурних складових) виконувати цілеспрямовану роботу (саме 

таке визначення дає і Боб Райан [181, с.61]). При цьому потенціал буде визна-

чатися як самою ресурсною базою (до якої повинна залучатися і театральна 

трупа), так і можливою ефективністю її використання. 

Ефективність будь-якої діяльності є, як відомо, величиною   векторною 

[194], в якості координат якої виступають показники результативності, ресур-

соємності та часу досягнення результату. З цих причин потенціал театру також 
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повинен бути величиною векторною,  координатами якої можуть бути обсяги 

ресурсів та ефективність їх використання. При такому визначенні потенціалу-

цінності театру з’являється природна можливість для його вимірювання, а з 

останнім - і ціннісно-орієнтоване управління театром. 

Одним з можливих варіантів для вимірювання та управління можуть бути 

відносні показники потенціалу Впп, ресурсозабезпеченості Впр та ефективності 

використання ресурсів Впеф особистості (працівника), які можуть бути визна-

ченими наступним чином: 

    ВпефВпрВпп  ,    (2.6) 

    
Прп
ПрфВпр  ,     (2.7) 

    
Пефп
ПеффВпеф  ,     (2.8) 

де Прф і Прп – відповідно фактичне і планове значення показника ресур-

созабезпеченості театру,  

Пефф і Пефп – відповідно фактичне і планове зачення показника ефекти-

вності використання ресурсів у театрі. 

Для розробки управлінського рішення з приводу подальшого нарощення 

потенціалу працівника театру можна скористатися матрицею «ресурсозабезпе-

ченість / ефективність використання ресурсів», приклад якої наведено на рису-

нку 2.31. У наведеному прикладі межу «достатній / недостатній» встановлено у 

припущенні необхідності забезпечення відносного показника потенціалу Впп на 

рівні 0,5. 

Для визначення векторного показника потенціалу (цінності) «ансамблю» 

суб’єктів господарювання (працівників, підрозділів) в театрі його доцільно ві-

дображати в полярній системі координат у вигляді так званої кругової діаграми 

спрямованості (див. рисунок 2.32), яку назвемо багатокутником (або n-

кутником) потенціалу «ансамблю».  
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Рисунок 2.31 – Матриця «ресурсозабезпеченість / ефективність 

використання ресурсів» (авторська розробка) 
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Рисунок 2.32 – Багатокутник потенціалу (цінності) «ансамблю» 

(авторська розробка) 
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Якщо всі n показників учасників «ансамблю» матимуть нормований хара-

ктер, то відношення площини, яку займає багатокутник фактичних значень Впп 

суб’єктів господарювання,   

     
nВппВппS j

nj

j
j

2sin
2
1

1
1

 




   (2.9)  

до площини, яку займає багатокутник еталонних значень Впп суб’єктів госпо-

дарювання,  

     
n

sinn
Sеталон

2
2
    (2.10) 

буде свідчити про відносне значення показника потенціалу (цінності) «ансамб-

лю», тобто 

     SSВпп еталонанс  .    (2.11)  

Визнаною ознакою розвитку театру повинна бути позитивна динаміка йо-

го потенціалу (цінності). Щоб визначитися з переліком показників цінності при 

плануванні проектів розвитку театру спочатку слід визначитися з цілями, що 

ставляться перед проектами, та факторами, які забезпечують досягнення цілей, 

а також факторами, які свідчать про досягнення цілей. Їх можна називати від-

повідно факторами-створювачами та факторами-визначальниками  [250, с.45]. 

До факторів-визначальників можна, наприклад, віднести обсяги та структуру 

репертуару, канали його просування до глядачів, мотивацію персоналу, конт-

роль якості творчо-виробничих процесів та все таке інше, що допомагає ство-

рювати сучасну цінність театру. Фактори-створювачі мають довготерміновий 

вплив на майбутню цінність театру. До них можна віднести формування майбу-

тньої конкурентоспроможності театру за рахунок проведення і впровадження 

інновацій, формування та розвитку ключових компетенцій та таке інше. 

Підсумовуючи вище викладене, можна дійти до тверджень: (1) ідея цінні-

сно-орієнтованої організації діяльності сучасного українського репертуарного 

театру може бути цілком дієздатною; (2) реалізація ідеї VBM в галузі театраль-

ної справи є фактично її подальшим розвитком; (3) ціннісно-орієнтований під-
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хід до управління театральною справою повинен бути цілеспрямовано-

позитивним і невпинним  процесом, який забезпечить розвиток цієї справи; (4) 

головною цінністю театральної справи є творчо-виробничий потенціал театру, 

під яким можна розуміти реальну або ймовірну спроможність театру (або його 

структурних складових) виконувати цілеспрямовану роботу; (5) потенціал теат-

ру суттєво залежить від компетенцій та компетентностей, які і складають зміст 

його цінності. 

 

2.4 Висновки до розділа 2 

 

1 Існуюче законодавчо-нормативне підґрунтя для функціонування теат-

ральної (креативної) справи в Україні не має чітко виписаних соціально-

економічних орієнтирів для свого застосування репертуарними театрами. 

Останні за законодавством отримують від органів влади різного рівня бюджет-

не забезпечення і тому повинні бути неприбутковими. З іншого боку, господа-

рюючи за ринкових умов на фоні постійного скорочення бюджетної підтримки, 

керівництво театрів вимушено відшукувати інноваційні (підприємницькі за 

суттю) механізми кошторисного забезпечення для подальшого виживання та 

можливого розвитку. Для репертуарних театрів актуальним стає завдання про 

пошук таких організаційно-економічних форм підприємливості, які б забезпе-

чували високу ефективність діяльності за ринкових умов при повному задово-

ленні вимог про неприбутковість. 

2 Аналіз закордонного (в основному американського) досвіду життєдія-

льності тамтешніх  репертуарних театрів з метою виявлення переваг перед 

українськими показав недосконалість українського законодавства  в питаннях 

формування недержавних грошових фондів для кошторисного забезпечення ві-

тчизняних неприбуткових театрів. Крім того, українські репертуарні театри не-

достатньо ефективно використовують інструменти формування та підтримки 

лояльності споживачів власного продукту, які можуть бути додатковим джере-
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лом фінансового забезпечення. 

3 Головними суб’єктами всебічної уваги персоналу театру в його зовніш-

ньому середовищі повинні бути влада та глядачі, як основні джерела матеріаль-

но-фінансової забезпеченості репертуарного театру, який законодавчо визнаний 

суб’єктом однієї з креативних індустрій. Логіка формування партнерських від-

носин із глядачами повинна вибудовуватися на виключно активній  праці з ни-

ми, центральним ланцюгом якої повинен бути всеосяжний брендінг. Зрозуміло, 

що вкрай необхідним інструментом для реалізації брендінгу може виступати 

система «Управління відносинами із клієнтами» (Customer Relationship Man-

agement або CRM). Вона, безумовно, повинна «працювати» ще на забезпечення 

достатнього рівня економічної безпеки сучасного українського репертуарного 

театру, діяльність якого відбувається за ринкових умов при сталому скороченні 

бюджетної підтримки.  

За ринкових умов господарювання, персонал театру зацікавлений виявля-

ти підприємливість як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищах. Вну-

трішньо спрямовану підприємливість працюючого в театрі персоналу назива-

ють інтрапренерством. Інтрапренер, на відміну від підприємця, що працює у 

зовнішньому середовищі на власний розсуд, 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, точніше режисерської діяльності. В даному дисертацій-

ному досліджені запропоновано економіко-математичну модель діяльності ре-

жисера-інтрапренера, яка дозволяє сформувати процедуру нарахування йому 

преміальних виплат за результатами прем’єрних показів створених ним спекта-

клів, що можуть стати репертуарними. Щоб інтрапренерство виникло і успішно 

існувало в репертуарному театрі, в ньому повинно вибудовуватися ціннісно-

орієнтована організація всієї діяльності і, в першу чергу, в тому, що зветься ор-

ганізаційною культурою. Остання є тим «каркасом», завдяки якому театр існує 

при зовсім, здавалося б, нестерпних умовах, які продукує зовнішнє середовище. 
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Визнані суспільством цінності дозволяють досягти балансу мотивів зі стимула-

ми, тілесного із духовним. Протилежністю цінності є вартість. Перша висвіт-

лює можливості театру, як  економічного суб’єкту, щодо доступу або форму-

вання грошових потоків, а друга – в якості оцінки витратної сутності театраль-

ної справи. Разом вони визначають конкурентоздатність суб’єкту театральної 

діяльності. Оцінним його показником може виступати відносний «потенціал 

конкурентоздатності», складовими якого можуть бути ресурсозабезпеченість та 

ефективність використання ресурсів. Для розробки управлінського рішення з 

приводу подальшого нарощення потенціалу театру (або його працівника) за-

пропонована для користування  можна скористатися матриця «ресурсозабезпе-

ченість / ефективність використання ресурсів», на базі якої можна формувати 

багатокутник потенціалу (цінності) акторського «ансамблю». 
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РОЗДІЛ 3  

ОБГРУНТУВАННЯ ЖИТТЄЗДАТНИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦТВА  

В СУЧАСНОМУ РЕПЕРТУАРНОМУ ТЕАТРІ ЯК СУБ’ЄКТІ  

КРЕАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

3.1 Загальна характеристика поточного стану бази дослідження – 

ХАТМК, як суб’єкту креативної діяльності  

 

Харківський академічний театр музичної комедії (ХАТМК) є театрально-

видовищним закладом, який засновано на майні спільної власності територіа-

льних громад сіл, селищ, міст області. Повноваження з управління діяльністю 

театру здійснює  управління культури обласної державної адміністрації. Орга-

ном управління майном ХАТМК є Харківська обласна рада. 

Театр музичної комедії є неприбутковим закладом у сфері культури; його 

внесено до реєстру неприбуткових організацій органом державної податкової 

служби [9]. 

Театр здійснює свою творчу, фінансову, гастрольну діяльність відповідно 

до Конституції України, законів України, постанов Кабінету Міністрів України, 

наказів Міністерства  культури України, рішень обласної ради, розпоряджень 

голови обласної ради, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, 

наказів облдержадміністрації, колективного договору, правил внутрішнього 

трудового розпорядку, галузевих угод, Положення про преміювання працівни-

ків театру, Положення про порядок тарифікації артистичного складу та інших  

нормативно-правових актів та Статуту [12]. 

Головною метою основної діяльності ХАТМК є розвиток театрального 

мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в 

театральному мистецтві у відповідності до естетичних потреб суспільства. Все 

це театр реалізовує із моменту свого заснування в 1929 році (див. додаток Ж) і 

має достатньо непросту історію власного розвитку (див. рисунок 3.1) .  
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Рисунок 3.1 – Життєвий цикл ХАТМК  

(авторська розробка) 

 

Предмет діяльності театру складається з видів його основної діяльності: 

 створення, публічне виконання та публічний показ театральних вистав, ін-

ших творів театрального мистецтва на власній сцені та на гастролях (див.  До-

даток Д); 

 реалізація квитків на заходи, що проводяться театром на власній сцені та 

на гастролях; 

 підготовка театральних постановок, театрально-концертних програм та ін-

ших заходів на основі договорів з юридичними та фізичними особами для їх 

публічного виконання чи публічного показу на власній чи орендованих сценах 

з додержанням прав авторів та виконавців ролей (партій) відповідно до законо-

давства про авторське право та суміжні права; 

 надання організаціям на основі договорів постановочних послуг, сценічних 

постановочних засобів для проведення вистав, концертів; 
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 виготовлення на замовлення юридичних та фізичних осіб предметів худо-

жнього оформлення театральних постановок, концертів; 

 надання власної сцени іншим театрам для проведення гастрольних заходів, 

спільних театральних проектів та програм; 

 підготовка тиражування та реалізація інформаційно-довідникових і рекла-

мних матеріалів, копій відео матеріалів та фонограм, пов’язаних з діяльністю 

театру, з додержанням прав авторів та виконавців ролей (партій) відповідно до 

законодавства про авторське право та суміжні права; 

 організація  стажувань усіх категорій працівників ХАТМК. 

Основна діяльність театру не має на меті одержання прибутку. 

Юридична адреса та місцезнаходження  ХАТМК:  61052  м. Харків, вул. 

Благовіщенська, 32. 

Місія театру – гармонізація особистості кожного, хто заходить до театру, 

незалежно від його соціального статуту – співробітник це, пересічний відвіду-

вач або глядач. 

Фінансування діяльності театру здійснюється за рахунок обласного бю-

джету (динаміку бюджетування ХАТМК у 2011-2017 роках наведено на рисун-

ку 3.2).  

 
Рисунок 3.2 – Динаміка бюджетування ХАТМК у 2011 – 2019 роках 

(авторська розробка) 

 



 164 

Додатковими джерелами фінансування (див. рисунок 3.3) є: 

 кошти від продажу квитків; 

 кошти та майно, одержані за роботи, які виконує театр на замовлен-

ня юридичних та фізичних осіб; 

 доходи від реалізації сувенірної продукції і видавничої діяльності з 

історії, теорії та практики театру; 

 винагорода за використання майнових прав інтелектуальної власно-

сті, що належать театру; 

 спонсорські надходження, благодійні внески; 

 надходження від надання інших платних послуг; 

 інші джерела, не заборонені законом. 

 

 
Рисунок 3.3 – Додаткові джерела фінансування ХАТМК 

(авторська розробка на основі Закону [3]) 

 

Театр самостійно планує свою господарську та творчу діяльність, визна-

чає перспективи свого розвитку, добирає репертуар, виходячи з попиту на його 

роботи та послуги і необхідності забезпечення свого творчого, виробничого і 

соціального розвитку. 

Театр може укладати угоди з державними, громадськими та іншими під-

приємствами, установами, організаціями, а також з фізичними особами як на 
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території України, так і поза її межами, з питань, що входять до предмету його 

статутної діяльності; може набувати майнові та особисті немайнові права, не-

сти обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах. 

Майно театру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, 

міст області та закріплюється за театром на праві оперативного управління.  

Одними з важливих показників майнового стану суб’єкту господарюван-

ня є показники зносу та відновлення основних засобів (див. таблицю 3.1). 

 

Таблиця 3.1 – Аналіз майнового стану ХАТМК за 2010-2016 рр.*) 

Показник 
майнового 

стану 

Спосіб розрахунку 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Коефіцієнт 
зносу основ-
них засобів 

Накопичений знос / 
Початкова вартість 
основних засобів 

0,29 0,27 0,27 0,276 0,257 0,294 0,271 

2. Коефіцієнт 
відновлення 
основних за-

собів 

Вартість введених 
основних засобів / 
Початкова вартість 
основних засобів на 

кінець періоду 

-0,15 -0,13 0,114 0,171 0,025 0,198 0,069 

3. Коефіцієнт 
вибуття осно-
вних засобів 

Вартість вибулих 
основних засобів / 
Початкова вартість 
основних засобів на 

початок періоду 

0,53 0,54 0,55 0,57 0,56 0,58 0,57 

*) Джерело: авторська розробка на підставі бухгалтерської звітності 

Аналіз наведених даних показує, що знос основних засобів театру зріс, як 

і вибуття основних засобів. Засоби дуже зношуються і практично не мають ні-

якого відновлення. Це дуже несприятливий фактор, який висвітлює негативну 

тенденцію – можливість повного зношення основних засобів та знищення мате-

ріально-виробничої бази театру [204]. 

На знищення такої тенденції повинен працювати весь театр, організацій-

ну структуру котрого наведено на рисунку 3.4. Вона висвітлює впорядковану 

сукупність взаємопов'язаних елементів, що знаходяться між собою у стійких 

взаємостосунках, які забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного ці-

лого. 
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Рисунок 3.4 – Організаційна структура ХАТМК (джерело: адміністрація театру) 
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Керівництво театром здійснюється  Директором, який призначається на 

посаду та звільняється з посади розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації за погодженням з головою обласної ради на контрактній основі  в  

установленому  порядку. Директор укладає контракти з усіма співробітниками і 

несе персональну відповідальність за діяльність театру. 

Контроль діяльності у ХАТМК відбувається досить диференційовано: за 

результатом і за процесом роботи. Вибір залежить від багатьох обставин.  

Необхідно визнати, що, в цілому, фінансовий стан театру можна оцінити 

як незадовільний та близький до кризового. Об’єктивною причиною цього є не-

достатність бюджетного (державного) забезпечення даного закладу культури. 

На сьогоднішній день відсутність державної підтримки рівнозначна зникненню 

Харківського академічного театру музичної комедії з ринка театрально-

видовищних послуг, який можна віднести до ринку монополістичної конкурен-

ції. Насправді в межах своєї ринкової ніши ХАТМК – монополіст (подібні му-

зичні театри є тільки в Києві та Одесі), який на всьому ринку театрально-

видовищних послуг веде відчайдушну конкурентну боротьбу за розбудову своєї 

ніши за рахунок зменшення меж у нішах інших монополістів. 

Кількісні характеристики персоналу ХАТМК надано в таблиці 3.2. Облі-

кова кількість штатних працівників театру за 2013–2017 роки коливалась в ме-

жах від 203 до 233 людей із стійким співвідношенням чоловіків до жінок, як 

40:60 (майже як у «золотого перетину»). Близько половини з них – люди віком 

від 24 до 50 років, які повні працездатності, мають достатній творчий потенціал 

і відповідний досвід. Дві третини персоналу ХАТМК має вищу освіту. Крім то-

го, в ХАТМК працює Заслужений діяч мистецтв України (головний режисер 

Ігор Коваль), вісім Заслужених артистів України (Алла Хорольська, Анатолій 

Младов, Віктор Побережець, Валентина Подорлова, Олексій Гавінський, Ната-

лья Коваль, Александр Бідило, Олег Летенко)  та Заслужений працівник куль-

тури України, завідувач трупи Віра Старченко (див. додаток З). 
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Таблиця 3.2 – Кількісні характеристики персоналу ХАТМК у 2013 – 2017 рр.(люд.)*) 

  2013 Питома 
вага, % 

2014 Питома 
вага, % 

2015 Питома 
вага, % 

2016 Питома 
вага, % 

2017 Питома 
вага, % 

Облікова кількість штатних працівників на кінець 
року, всього 

233 100% 223 100% 218 100% 203 100% 218 100% 

Стать:           
- чоловіча 98 42% 87 39% 85 39% 84 41% 81 37% 
- Жіноча 135 58% 136 61% 133 61% 119 59% 137 63% 
Кількість працівників, які прийняті на умовах непо-
вного робочого дня (тижня) 

13 5,6% 11 4,9% 10 4,6% 5 2,5% 12 5,5% 

Кількість працюючих у віці до 60 років 174 75% 170 76% 178 81% 184 91% 172 79% 
в тому числі - 15-24 рр. 28 12% 19 8,5% 18 8,3% 22 11% 11 5% 
в тому числі - 24-34 рр. 54 23% 50 22% 54 26% 57 28% 49 22% 
в тому числі - 34-50 рр. 61 26% 62 28% 63 29% 62 31% 66 30% 
в тому числі - 50-54 рр. 15 6,4% 16 7,2% 22 10% 20 10% 15 7% 
в тому числі - 55-59 рр. 16 6,8% 23 10% 21 10% 23 11% 31 14% 
Кількість працівників, які мають вищу освіту за рів-
нями: 

137 59% 148 66% 137 63% 132 65% 149 68% 

- неповна та базова вища освіта 48 21% 47 21% 48 22% 45 22% 42 19% 
- повна вища освіта 89 38% 99 45% 89 41% 87 43% 107 49% 
Кількість працівників, які отримують пенсію, всього 59 25% 31 14% 42 19% 32 16% 47 22% 

*) Джерело: авторська розробка на підставі звітності віділу кадрів ХАТМК
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В цілому, враховуючи специфіку театру і можливості системи фахової  

підготовки артистів для нього, забезпеченість ХАТМК персоналом можна вва-

жати задовільною (про це свідчать дані про участь і лауреатство працівників 

театру на всіляких творчих конкурсах). 

Доцільно далі здобути прогнозні оцінки щодо можливого майбутнього 

театру. Зовнішнє середовище ХАТМК, як джерело всіх ресурсів, безумовно, 

несе із собою і можливості (фактори сприятливого впливу), і загрози (фактори 

несприятливого впливу). Виявити такі фактори дозволяє аналіз зовнішнього се-

редовища за процедурами, що докладно викладені у будь-якому підручнику зі 

стратегічного управління підприємствами ( див., наприклад, [43]).  Процедури 

передбачають вивчення та оцінку наступних складових зовнішнього середови-

ща: економічних, політичних, правових, природних, соціально-культурних, де-

мографічних, науково-технічних. Основою для цього служить інформація, що 

міститься в періодичній пресі, а також в різноманітних виданнях, статистичних 

збірках та Інтернеті [35; 186]. «Портрет» зовнішнього макросередовища 

ХАТМК, здобутий за рахунок відповідного аналізу, наведено на рисунку 3.5.  

 
Рисунок 3.5 – Вплив факторів макросередовища на ХАТМК 

(авторська розробка) 
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Аналіз виявив, що на сьогоднішній день негативний вплив на розвиток 

театру має більшість з перелічених факторів. Найбільший негативний вплив не-

суть такі складові зовнішнього середовища, як економічні та соціально-

культурні. До позитивних тенденцій можна віднести науково-технічні фактори, 

які при правильному застосуванні сприятимуть розвитку театру. Доцільним є, 

безумовно, і аналіз впливів, що «генерує» мікросередовище театру. Але на них  

керівництво ХАТМК може і повинно впливати, щоб встановлювати та підтри-

мувати відносини співпраці. До суб’єктів такої співпраці, з якими персонал теа-

тру постійно контактує, необхідно віднести: глядачів (споживачів театральних 

продуктів), постачальників всіх необхідних театру ресурсів та будь-яких «мас-

тей» конкурентів [161, с.23-24]. Визначення ваги впливу фактору, ступеню його 

впливовості на театр та спрямованості впливу проводилося за допомогою екс-

пертування, для чого залучалися провідні фахівці ХАТМК з відповідних питань 

(див. таблицю 3.3).  

 

Таблиця 3.3 – Оцінка факторів мікросередовища ХАТМК*) 

Група 
факторів Фактори Вага фак-

тору (а) 

Впливовість 
на підприєм-

ство (в) 

Спрямованість 
впливу 

(с) 

Зважена 
оцінка 
(а*в*с) 

Стан і тенденція 
попиту на театра-
льний продукт 

0,4 3 -1 -1,2 

Ступінь мінливос-
ті потреб 0,3 3 -1 -0,9 

Рівень доходів 
глядачів 0,3 3 -1 -0,9 Сп

ож
ив

ач
і 

Усього -3 
Конкурентна сила 
постачальника 0,3 2 +1 +0,6 

Ступінь привабли-
вості постачаль-
ника 

0,4 2 +1 +0,8 

Доцільність дого-
вірної політики 0,3 3 +1 +0,9 

П
ос

та
ча

ль
ни

ки
 

Усього +2,3 
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Група 
факторів Фактори Вага фак-

тору (а) 

Впливовість 
на підприєм-

ство (в) 

Спрямованість 
впливу 

(с) 

Зважена 
оцінка 
(а*в*с) 

Стан конкурентної 
боротьби в сфері 
діяльності театру 

0,3 3 +1 +0,9 

Сила конкурент-
ного тиску 0,3 3 -1 -0,9 

Число конкурентів 
у сфері розважа-
льних послуг 

0,4 3 -1 -1,2 Ко
нк

ур
ен

ти
 

Усього -1,2 
*) Джерело: авторська розробка 

На основі даних таблиці 3.3 можна зробити висновок про те, що на сього-

днішній день найбільшою загрозою з мікросередовища театру виступає низь-

кий попит на театральні послуги з боку глядачів, а також конкуренція з боку 

достатньої кількості розважальних закладів у м. Харкові (див. Додаток Ж). 

Сприятливим чинником є надійні постачальники театру. 

Підсумок виявлення можливостей і загроз для ХАТМК, що несе його зо-

внішнє середовище, викладено у таблиці 3.4.  

 

Таблиця 3.4 – Можливості та загрози для ХАТМК*) 

Можливості Загрози 
1. Замовлення на показ спектаклів в інших 

містах країни та за кордоном 
2. Можливість появи нових джерел фінан-

сування 
3. Поява нових технологій даної галузі 
4. Орієнтація населення на залучення до 

культурного розвитку 
5. Розвиток комп’ютерно-інформаційних 

технологій, що спрямовані на театраль-
ну справу 

6. Поява інституціональних умов, що по-
ліпшують ведення комерційної діяльно-
сті 

7. Поява більш лояльних законів до театру 
та театральної діяльності 

1. Зростання дефіциту бюджету країни та 
регіону  

2. Підвищення темпів інфляції 
3. Економічна нестабільність 
4. Політична нестабільність 
5. Зростання податкових ставок 
6. Зниження платоспроможності глядачів 
7. Низький попит з боку глядачів на теат-

ральні послуги 
8. Значна мінливість потреб з боку гляда-

чів 
9. Високий рівень конкурентоздатності 

інших театрів і закладів культури 
10. Зміна суспільних цінностей 
11. Низька соціальна свідомість населення 

*) Джерело: авторська розробка 
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Дослідження сильних та слабких сторін внутрішнього середовища 

ХАТМК згідно із добре відомими процедурами (див., наприклад, [60; 161]), 

привело до результатів, що надані у таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 – Сильні та слабкі сторони ХАТМК*) 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Відносно гнучка цінова політика 
2. Креативний та кваліфікований персонал 

в сфері музичної комедії 
3. Різноманітність репертуару театру 
4. Низькі темпи плинності кадрів 
5. Стала якість спектаклів, що показують-

ся 
6. Більш-менш адекватне уявлення керів-

ництва про стан театру, існуючі про-
блеми та можливі перспективи  

7. Налагоджені зв’язки з постачальниками 
театру (технічне та творче забезпечен-
ня) 

1. Фактично повна залежність від бюдже-
тного забезпечення 

2. Невигідне місце розташування театру 
3. Незадовільний фінансовий стан закладу 
4. Значне старіння основних фондів 
5. Недостатність основних засобів 
6. Невдосконалена система стимулювання 

працівників 
7. Відсутність постійних маркетингових 

досліджень ринку 
8. Значна частка працівників предпенсій-

ного та пенсійного віку 

*) Джерело: авторська розробка 

Для розбудови політики розвитку ХАТМК, яка матимемо довготривалий 

характер, доцільно далі скористатися достатньо відомим SWOT-аналізом, допо-

внюючи його відповідним SWOT-синтезом [197]. 

Процедура проведення SWOT-аналізу передбачає, що після складання 

конкретного переліку сильних та слабких сторін організації, а також можливос-

тей та загроз зовнішнього середовища, необхідним етапом є встановлення 

зв’язків між ними. В результаті можна описати «простір взаємодії» властивос-

тей внутрішнього та зовнішнього середовищ організації (таблиця 3.6). У цьому 

просторі виділяються всі можливі парні комбінації властивостей, які мають ло-

гічні зв’язки між собою та повинні враховуватися при розробці стратегії пове-

дінки організації. 

У таблиці 3.6 знаком «Х» виділені області з «простору взаємодії», які по-

требують підвищеної уваги при розробці стратегії, бо саме в них найбільшу ва-

гу мають сили прискорення та сили гальмування розвитку ХАТМК, місце яких 

зазначено на рисунку 3.6. 
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Таблиця 3.6 –  «Простір взаємодії»  властивостей внутрішнього  

та зовнішнього  середовищ ХАТМК*) 

Зовнішнє середовище 
Можливості (О) Загрози (Т) 

 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Х            Х      
2   Х  Х           Х   
3    Х Х          Х    
4  Х              Х   
5     Х   Х           
6 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х    Х Х Х   

Си
ль

ні
 с

то
ро

ни
 (S

) 

7 Х           Х       
1        Х Х Х Х Х       
2              Х  Х   
3 Х Х    Х Х Х Х    Х Х Х Х Х Х 
4 Х              Х    
5 Х       Х Х          
6 Х Х              Х   
7 Х Х Х Х Х         Х Х Х Х Х 

Вн
ут
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ш

нє
 с

ер
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ищ

е 
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аб

кі
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  (

W
) 

8      Х Х Х       Х    
*) Джерело: авторська розробка 
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Рисунок 3.6 – Структурна схема SWOT-матриці [196] 
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У відношенні тих пар властивостей, які були обрані з поля «SхO» (див. 

рисунок 3.5) необхідно розробляти стратегію використання сильних сторін ор-

ганізації для того, щоб отримати віддачу від можливостей, які з’явилися у зов-

нішньому середовищі. Для пар з області «WхO» стратегія повинна бути збудо-

вана таким чином, щоб за рахунок нових можливостей намагатися подолати іс-

нуючі в організації слабкості. У області «SхT» стратегія повинна передбачати 

використання сильних сторін, щоб усунути можливі загрози. Для з області 

«WхT» стратегія повинна створювати можливість як позбавитися слабкості, так 

і запобігти навислій загрозі.  

Отже, у «полі стратегій» ХАТМК можна виділити наступні стратегічні 

проблеми та альтернативи, які наведено у таблиці 3.7.  

 

Таблиця 3.7 – Підсумки SWOT-аналізу та SWOT-синтезу*) 

Поле стра-
тегії 

Стратегічні проблеми 
(результати SWOT-аналізу) 

Стратегічні альтернативи 
(результати SWOT-синтезу) 

SхO 

Залучення нових джерел фінан-
сування, спираючись тільки на 
високу кваліфікацію акторів та 
подальший розвиток сильних 
сторін театру. 
 

- Підвищення іміджу театру за рахунок га-
стролей з малобюджетними виставами,  
- поява нових джерел фінансування на-
дасть можливість покращити якість вистав 
та розширити репертуар театру. 
- використання різних інформаційних но-
сіїв дасть змогу проінформувати більшу 
кількість населення, та завдяки гнучкій ці-
новій політиці привернути увагу більшої 
кількості глядачів з різним рівнем статків.  

WхO 

- Відсутність ефективної систе-
ми бюджетування та неприбут-
ковість підприємства не дає 
можливості використання но-
вих технологій у даній галузі; 
- недостатність та значне ста-
ріння основних засобів погір-
шує якість вистав порівняно з 
конкурентами та погіршує 
імідж театру; 
- відсутність постійних марке-
тингових досліджень не дозво-
ляє виявляти смаки глядачів і 
тим самим втримувати старих 
глядачів та залучати нових.  
 

- Залучення нових джерел фінансування 
дасть змогу оновити застарілі основні фо-
нди, придбати необхідні основні засоби та 
створити відділ маркетингу 
- введення маркетингових досліджень до-
зволить виявити потреби глядачів та ви-
значити нові напрямки театральних вистав 
з використанням нових технологій театра-
льної галузі. 
- гастролі у інші міста можуть підвищити 
імідж театру (назва театру «на слуху»). 
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Поле стра-
тегії 

Стратегічні проблеми 
(результати SWOT-аналізу) 

Стратегічні альтернативи 
(результати SWOT-синтезу) 

SхT 

- Дефіцит бюджету вимагає пі-
двищення цін на квитки; 
- зниження платоспроможності 
глядачів буде вимагати змен-
шення цін на квитки 

- Підвищувати імідж за рахунок реклами, 
креативного та кваліфікованого персоналу 
і гнучкої цінової політики (завдяки гнуч-
кій ціновій політиці більша частина насе-
лення має змогу відвідувати театр). 

WхT 

- Дефіцит бюджету країни, ви-
сокі темпи інфляції, економічна 
нестабільність може призвести 
до суттєвого погіршення фінан-
сового стану театру; 
- зниження платоспроможності 
глядачів призведе до зменшен-
ня доходу; 
- невигідне місце розташування 
ще більше зменшує конкурен-
тоздатність театр. 

- Стратегія уникнення стану занепаду, ко-
ли театр вже не зможе продовжувати свою 
діяльність; 
- заохочувати до праці в театрі молодь; 
- проводити політику адекватних скоро-
чень всіляких витрат. 
- використовувати продюсування ринково-
орієнтованих театральних проектів. 

*) Джерело: авторська розробка 

Викладені в таблиці 3.7  результати дозволяють запропонувати певні стра-

тегічні напрямки розвитку ХАТМК, що можуть стати складовими частинами 

відповідної програми, зміст якої у наступному: 

 формулювання чіткої стратегії розвитку сучасного українського репертуа-

рного театру, що діє в ринковому середовищі [146]; 

 підвищення конкурентоспроможності театру за рахунок диверсифікації йо-

го діяльності (поширення жанрових можливостей) [151]; 

 ведення окрім основної ще й комерційної діяльності (продюсування, вихід 

на нові ринки, показ спектаклів за кордоном чи в інших містах країни); 

залучення додаткових джерел фінансування (спонсорство та інше) [153]. 

На рисунку 3.7 надана ілюстрація рівнів цілеспрямованої діяльності 

суб’єкту господарювання, з якої стає зрозумілим місце програми, пов’язаної із 

створенням «світлого» майбутнього ХАТМК. 

«Майбутнє» театру потрібно створювати цілеспрямовано. Для цього не-

обхідно: (1) бачити у ньому множину нових можливостей, (2) постійно експе-

риментувати, навчаючись і набуваючи нові компетентності [206]. 
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Рисунок 3.7 – Місце планування розвитку ХАТМК серед управлінських 

 завдань, що постають перед керівництвом театру [121; с.20] 

 

Про такий підхід йдеться практично у всіх керівництвах із побудови ус-

пішного майбутнього будь-яким суб’єктом господарювання (див., наприклад, 

[121; 167; 256]). Подібні завдання відносяться, виключно, до так званих страте-

гічних, тому що вони спрямовані на подолання запланованих та цілеспрямова-

них «стратегічних розривів» (див. рисунок 3.8). Стратегія розвитку – це, 

обов’язково, «довгограюча» (довготривала) програма [204], в якій повинні 

знайти своє віддзеркалення всі сторони господарювання (див. рисунок 3.9).  
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Рисунок 3.8 – Зміна моделі розвитку суб’єкту господарювання  

внаслідок подолання «стратегічного розриву» (авторська розробка) 

 

П
ок

аз
ни

ки

Ц
іл

і

За
вд

ан
ня

За
хо

ди

Творчо-виробничі 
процеси

Навчання та 
розвиток

Фінанси

Глядачі та інші 
споживачі

Ц
іл

і

Партнери та 
конкуренти

Ц
іл

і

Ц
іл

і

Ц
іл

і

П
ок

аз
ни

ки

П
ок

аз
ни

ки

П
ок

аз
ни

ки

П
ок

аз
ни

ки

За
вд

ан
ня

За
вд

ан
ня

За
вд

ан
ня

За
вд

ан
ня

За
хо

ди

За
хо

ди

За
хо

ди

За
хо

ди

БАЧЕННЯ 
ТА

СТРАТЕГІЯ

 
Рисунок 3.9 – Модель збалансованої системи показників 

(авторська розробка) 
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Втілення стратегії (подолання стратегічних розривів) в конкретні дії по 

всіх напрямах господарської діяльності можна за допомогою управлінської   

технології із назвою «збалансована система показників» (ЗСП) [80]. Вона пе-

редбачає наступні напрями: (1) відношення із глядачами та іншими споживача-

ми продуктів (послуг), що продукуються театром, (2) цілеспрямований розви-

ток персоналу через навчання/підвищення кваліфікації, (3) ефективну перебу-

дову внутрішніх творчо-виробничих процесів, (4) цілеспрямовану працю із пар-

тнерами та моніторингу конкурентів (найчастіше це учасники ринку монополь-

ної конкуренції, де кожний «б’ється» за поширення меж свого монопольного 

«володіння»), (5) стабільні та достатні фінанси для забезпечення програми роз-

витку. По кожному із напрямів необхідні чітко визначені цілі, показники їхньо-

го досягнення, завдання на шляху досягнення цілей і відповідні ним заходи.  

За своєю суттю ЗСП призначена «палку» програму стратегічного розвит-

ку театру поставити на платформу  реально виконуваних завдань. Тут часто ке-

рівництво театру вимушено стикатися із невизначеністю характеристик майбу-

тніх станів як внутрішнього, та і зовнішнього його середовищ. Єдино можли-

вим є моделювання майбутнього. Щоб успішно зробити це, необхідно вдатися 

до планування сценаріїв [121; 123; 135], результатом чого повинна бути низка 

ймовірних альтернативних варіантів розвитку подій у майбутньому. За таких 

умов можна мінімізувати ризик того, що непередбачувані обставини спровоку-

ють будь-яку кризу у діяльності театру [204].  

Для планування сценаріїв використовуються різноманітні методи та ін-

струменти. Серед таких, на нашу думку, найбільш привабливим є причинно-

наслідковий аналіз. Останній можна застосовувати як для власне аналізу, так і 

для синтезу сценаріїв можливих дій задля досягнення запланованих цілей. Тут 

можуть використовуватися відомий GAP-аналіз [49, с.75], діаграми Ішикави 

[49, с.80], так звані діаграми циклічної причинності [48; 106]. 

Приклад GAP-аналізу проблем ХАТМК наведено на рисунку 3.10.  
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Рисунок 3.10 – GAP-аналіз і синтез цілей ХАТМК 

(розроблено по матеріалах публікації [49, с.75]) 

 

З рисунку 3.10  витікає низка завдань, а саме: (1) ретельно захищати по-

зиції ХАТМК на ринку театральних послуг, (2) відстежувати і адекватно реагу-

вати на атаки театрів-конкурентів,  (3) безперервно досліджувати потреби та 

уподобання глядачів, (4) активно рекламувати вистави в ХАТМК, (5) всілякими 

шляхами залучати глядачів до життя театру.  

Наслідки вияву проблем ХАТМК за допомогою діаграми Ішикави наве-

дено на рисунку 3.11.  

Ці моделі належать до класу лінійних. Тому вони можуть бути ефектив-

ними при короткотерміновому «горизонті» планування. Реальність, як правило, 

буває іншою. Численні процеси мають схильність до неодноразових повторю-

вань. Якщо при першому виконанні процесу, він відбувався при певних почат-

кових (базових, стартових) умовах, то при другому – процес починається при 

умовах, що є сумою базових і «напрацьованих» першим виконанням. При тре-
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тьому виконанні процесу вже додаються зміни, що породжені другим за рахун-

ком виконанням. І так далі (тут можна провести аналогію із так званим склад-

ним нарахуванням відсоткових платежів у банку [153]). 

 

Рисунок 3.11 – Діаграма Ішикави в аналізі проблем ХАТМК 

(розроблено по матеріалах публікації [49, с.80]) 

 

Діаграми циклічної причинності дозволяють дослідити динаміку систем з 

багатоконтурним зворотним зв’язком [94]. У них прості підсилюючі (позитивні, 

позначені знаком «+») та ті петлі зворотного зв’язку, що урівноважують 

(від’ємні, позначені знаком «–»), відповідають за контрінтуїтивну поведінку си-

стеми. 

В якості прикладу тут можна навести модель встановлення рівноваги в 

системі «попит-пропозиція» (див. рисунок 3.12). Приклад конкретного резуль-

тату, що здобутий завдяки такому аналізу наведено на рисунку 3.13.  
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Рисунок 3.12 – Приклад використання петель зворотного зв’язку 

в причинно-наслідковому моделюванні [197]  
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Рисунок 3.13 – Причинно-наслідковий синтез заходів зі скорочення та  

реструктуризації витрат театру за рахунок заохочення до 

співпраці з ХАТМК та розвитку талановитої молоді [96] 
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Політика скорочення та реструктуризації витрат ХАТМК [257] може ус-

пішно базуватися на політиці розвитку талановитої молоді, яку необхідно залу-

чати до співпраці з театром. При цьому певну увагу доведеться приділяти бала-

нсуванням інтересів молоді із «старослуживими», які, безумовно, є золотим 

фондом ХАТМК. 

 

3.2 Інтрапренерство та маркетинг партнерських відносин як організацій-

но-економічні форми підприємництва в репертуарному театрі 

  

Безумовною цінністю репертуарного театру є його творчо-виробничий 

персонал. Щоб керівництво розуміло всі особливості персоналу, доцільно запо-

лучити його «портрет». З цією метою були сплановані і проведені соціологічні 

дослідження персоналу [90]. Їхньою головною метою був вияв системи моти-

вів, що обумовлюють вибір тієї чи іншої професійної діяльності.  

Результати  дослідження повинні були надати допомогу у визначенні оп-

тимальних методів впливу на різні категорії персоналу театру з урахуванням 

специфіки їх професійної мотивації [88]. 

При дослідженні професійної мотивації, враховуючи специфіку пробле-

ми, був використаний анкетний метод (анкета, що застосована, надана у Додат-

ку З). 

Використання цього методу дозволило виміряти особливості мотивів і 

стимулів у персоналу ХАТМК, виділити їх основні типи та ступінь реалізації. 

Цінності життя обумовлюють відповідні уявлення, якою повинна бути 

бажана робота (див. таблицю 3.8).  

До трійки ключових цінностей у своєму житті працівники театру віднесли 

«здоров’я» (75%), «сім’я» (75%) та «цікава робота» (56%). Із ними тісно 

пов’язані такі можливості роботи як: «працювати у спокійній обстановці, отри-

мувати мінімум негативних емоцій» (57%), «працювати в зручному режимі та 

мати достатньо часу для відпочинку та сім’ї» (48%), «працювати у відповідних 
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санітарних умовах» (41%). 

 

Таблиця 3.8 – Уявлення співробітників театру про те, якою  

повинна бути бажана робота (у % до тих, які відповіли)*) 

Можливості, які надає бажана робота Працівники театру 
Працювати у відповідних санітарних умовах 41 
Працювати у спокійній обстановці, отримувати мінімум 
негативних емоцій 57 

Завести корисні знайомства 5 
Отримувати високу заробітну платню 59 
Мати стабільний дохід та соціальний захист 58 
Заслужити повагу близьких та друзів 17 
Спілкуватися з різними людьми 14 
Здійснювати організаційну діяльність 1 
Займатися керівною діяльністю 4 
Працювати творчо 43 
Бути корисним людям 3 
Отримати високий соціальний статус 3 
Займатися улюбленою справою 52 
Не докладати багато фізичних і розумових зусиль 2 
Постійно самоудосконалюватися, розширювати кругозір 22 
Домінувати, мати певну владу 1 
Працювати в зручному режимі і мати достатньо часу для 
відпочинку та сім’ї 43 

Застосувати свої здібності, самореалізовуватися 28 
*) джерело: авторська розробка 

Цінність «цікава робота» напряму пов’язана з такими можливостями як: 

«займатися улюбленою справою» (52%) та «творчо працювати» (43%). 

Можливості, що надаються бажаною працею, «отримувати високу заробі-

тну платню» (59%) та «мати стабільний дохід та соціальну захищеність» (58%) 

можуть відноситися як до цінності «високий матеріальний статок», так і, побіч-

но, до цінностей «здоров’я» та «сім’я».  

У таких цінностях, що може надати бажана робота, як «отримати високий 

соціальний статус», «не докладати багато фізичних та розумових зусиль», 

«здійснювати організаційну діяльність», «домінувати та мати певну владу», 

працівники театру майже не зацікавлені. 

Бажана робота, на думку працівників театру, повинна:  

 надавати можливість отримувати високу заробітну плату;  
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 надавати можливість мати стабільний дохід та соціальну захищеність;  

 надавати можливість займатися улюбленою справою;  

 дозволяти працювати в зручному режимі;  

 сприяти творчості.  

Спроектована відповідно до цих принципів робота забезпечить внутрішнє 

задоволення у працівників, а це дуже могутній мотиваційний чинник, який 

стимулює якісне виконання будь-якої складності роботи.. Чинники, що приваб-

люють персонал до роботи в ХАТМК перелічені в таблиці 3.9.  

 

Таблиця 3.9 – Чинники, що приваблюють персонал до роботи в ХАТМК  

(у % до тих, що відповіли)*) 
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Престиж театру музичної комедії  7 20 39 35 
Можливість отримати пільгову пенсію  29 20 35 16 
Зміст роботи (цікава, відповідальна, дає можливість 
проявити творчі здібності) 3 7 40 49 

Можливість отримувати високий матеріальний дохід  9 20 40 31 
Бажання робити потрібну, важливу справу 3 11 46 40 
Підтримка, згуртованість колективу   2 7 44 47 
Можливість здобути популярність, прославитися 26 46 17 12 
Шанобливе відношення керівництва до Вас  1 7 53 39 
Невміння інакше заробляти гроші  39 26 22 12 
Перспектива кар’єрного росту 23 27 32 18 
Можливість реальної влади 57 32 8 3 
Зручний графік роботи 8 7 33 53 
Можливість завести корисні знайомства 25 23 40 13 
Відсутність можливості знайти іншу роботу  42 28 16 14 
Можливість знайти застосування своїм здібностям  8 12 41 40 
Стабільна заробітна плата, соціальні гарантії (лікар-
няний, відпустка) 3 8 41 49 

Відповідні санітарно-гігієнічні умови праці 9 13 44 34 
Визнання Ваших професійних якостей серед колег 5 14 53 28 
Прихильність до театру, звичка 8 16 46 30 
Можливість брати участь в управлінні театром, 
впливати на ухвалювання рішень 35 26 30 9 

Зручне місце розташування роботи 18 26 32 25 
*) джерело: авторська розробка 
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Серед мотивів було відзначено: (1) зміст роботи (цікава, відповідальна, 

дає можливість проявити творчі здібності); (2) можливість знайти застосування 

своїм здібностям; (3)  бажання робити потрібну, важливу справу; (4) підтримка, 

згуртованість колективу; (5)  шанобливе відношення керівництва до Вас; (6)  

визнання Ваших професійних якостей серед колег; (7) престиж театру музичної 

комедії  

До стимулів було віднесено: (1) можливість отримувати високий матеріа-

льний дохід; (2)  стабільна заробітна плата, соціальні гарантії (лікарняний, від-

пустка); (3) відповідні санітарно-гігієнічні умови праці; (4) зручний графік ро-

боти; (5) прихильність до театру, звичка. 

 Найменша задоволеність  різними аспектами роботи в театрі в порівнянні 

з іншими відділами властива трупі, вокалістам, хору і балету. Артисти є осно-

вою будь-якого театру – вони це усвідомлюють і висувають до умов роботи в 

театрі найбільші вимоги. З іншого боку, вони задоволені своєю професією і на-

вряд чи її поміняють, навіть при перспективі кращих умов і зарплати. А якщо 

врахувати приблизно однакові умови роботи у всіх театрах і обмежені можли-

вості місця роботи, то вірогідність плинності кадрів в цих цехах зменшується. 

Проте відчуття незадоволеності позначатиметься на загальній атмосфері в ко-

лективі, приводитиме до напруженості. Тому саме у відношенні до цих праців-

ників необхідна розробка особливих управлінських методів, можливе сумісне 

обговорення проблем і  пошук рішень, що задовольнятимуть всі сторони. 

Найбільш ефективні методи стимулювання праці, на думку працівників 

театру, пов’язані з впливом на матеріальні потреби (див. таблицю 3.10):  

До них необхідно віднести: (1) гнучкі робочі графіки; (2) доплати за стаж; 

(3) премії; (4) збільшення оплачуваної відпустки; (5) підвищення по службі. 

Проте в умовах, коли на підвищення оплати праці розраховувати не дово-

диться, то працівники театру самим значущим для себе стимулом визначили 

«гнучкий робочий графік». 



 

 

 

186 

 

Таблиця 3.10 – Чинники, що впливають на роботу в ХАТМК, в контексті  

приналежності працівників до різних відділів (у % до тих, що відповіли)*) 

 

Адміні-
страція 

Бухгал-
терія, 
канце-
лярія 
та ін.. 

Відділ по 
органі-

зації 
глядача 

Трупа, 
оркестр, 

хор, балет 

Склад, 
костю-
мерний 

цех та ін.. 

Хоз. цех, 
техніч-
ний цех 
та ін... 

Можливість кар’єрного росту 
Абсолютно 
НЕ важливо 33 50 83 14 14 50 

Швидше НЕ 
важливо 11 0 0 26 6 2 

Швидше важли-
во 56 38 17 33 24 25 

Має визначальне 
значення 0 13 0 21 33 0 

Зручний графік 
Абсолютно 
НЕ важливо 0 33 33 8 0 0 

Швидше НЕ 
важливо 50 0 0 7 0 0 

Швидше важли-
во 17 33 33 33 24 17 

Має визначальне 
значення 33 33 33 52 76 83 

Можливість знайти застосування своїм здібностям 
Абсолютно 
НЕ важливо 10 11 67 4 5 0 

Швидше НЕ 
важливо 0 22 0 14 5 22 

Швидше важли-
во 50 44 17 42 36 56 

Має визначальне 
значення 40 22 17 40 55 22 

Стабільна заробітна плата, соціальні гарантії 
Абсолютно 
НЕ важливо 18 0 0 1 5 0 

Швидше НЕ 
важливо 0 22 0 10 5 0 

Швидше важли-
во 45 56 17 41 45 11 

Має визначальне 
значення 36 22 83 48 45 89 

Зручне місце розташування роботи 
Абсолютно 
НЕ важливо 50 0 17 22 5 0 

Швидше НЕ 30 11 0 25 41 22 
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Адміні-
страція 

Бухгал-
терія, 
канце-
лярія 
та ін.. 

Відділ по 
органі-

зації 
глядача 

Трупа, 
оркестр, 

хор, балет 

Склад, 
костю-
мерний 

цех та ін.. 

Хоз. цех, 
техніч-
ний цех 
та ін... 

важливо 
Швидше важли-
во 20 56 17 31 27 33 

Має визначальне 
значення 0 33 67 22 27 44 

*) Джерело: авторська розробка 

До підвищення ефективності праці персоналу театру можуть підштовхну-

ти і моральні стимули: (1) почесні грамоти; (2) усні подяки; (3) нагородження 

відзнаками. 

Неефективними стимулами до роботи, співробітниками театру, вважа-

ються: (1) звільнення; (2) штрафи; (3) переміщення на нижчу посаду. 

У театрі досить добре використовується стимул «гнучкий графік» і «до-

плата за стаж». А ось «премія», яка, на думку тих, що відповіли, могла б впли-

вати на ефективність праці, використовується рідко або не використовується 

взагалі. 

Серед нематеріальних позитивних стимулів, які можна рекомендувати 

використовувати театру, – це розміщення на дошці пошани. А серед нематеріа-

льних негативних стимулів частіше використовувати догану.  

В цілому системою стимулювання, яка склалася в театрі задоволені тіль-

ки кожен 4-й з тих, що відповіли. 

Високий відсоток незадоволених системою стимулювання і тих, що не 

визначили своє відношення до неї, свідчить про те, що основні потреби праців-

ників залишаються не задоволеними повністю або частково. 

Враховуючи специфіку управління процесом колективної художньої 

творчості можна виділити наступні методи управління: 

 соціально-психологічні методи управління, які передбачають до-

слідження умов праці та міжособистісних стосунків у театральному колекти-

ві, дотримання етичних норм, вивчення факторів, що негативно впливають 
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на психологічний клімат у колективі, розпізнавання суперечливих тенденцій та 

усунення конфліктних ситуацій тощо; 

 організаційно-розпорядчі методи, які враховують вище позначе-

ні фактори в процесі вироблення, прийняття та реалізації управлінських рі-

шень;  

 економічні методи управління, що використовують певні форми фі-

нансування, планомірного використання матеріальних ресурсів, стимулювання 

праці, обліку та аналізу господарської діяльності театрів під час роботи над ви-

ставами і в період функціонування театру на ринку збуту продукції (прокату 

репертуару). 

Своєрідний «екран» відношення персоналу до мотивів та стимулів наве-

дено на рисунку 3.14. 

МотивиСтимули

Творчі 
працівники

Адміністративно-
технічні працівники

 

Рисунок 3.14 – Екран відношення персоналу ХАТМК до  

мотивів та стимулів (авторська розробка) 
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«Екран» свідчить, що мотиви більше впливають на творчих працівників 

ХАТМК, стимули – на адміністративно-технічних. Адресне коригування 

управлінських впливів знаходить відповідний відгук персоналу (за соціологіч-

ним опитуванням) та підвищує потенціал, а з ним і суспільну цінність ХАТМК. 

Серед творчих працівників більше охочих до інтрапренерської діяльності. 

Так, солісти-вокалісти В.Ф. Подорлова та О.І. Серьогін достатній період часу 

працюють в якості режисерів-постановників. Молода та успішна солістка-

вокалістка С.В. Тимченко активно опікується життєздатністю офіційного сайту 

ХАТМК як інструменту формування репутаційного «портрету» театру. 

Розв’зання фінансових проблеми ХАТМК наведено на рисунку 3.15. 
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Рисунок 3.15 – Модель накопичення коштів 

на банківських рахунках ХАТМК [96] 

  

Причинно-наслідкові моделі циклічного типу, що спрямовані на більш 

детальний аналіз розв’язання існуючих фінансових проблем ХАТМК за раху-

нок підвищення надходжень з існуючих джерел та скорочення витрат, наведено 
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на рисунку 3.16. 
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Рисунок 3.16 – Причинно-наслідковий синтез заходів з підвищення  

надходжень коштів від продажу квитків на спектаклі [96]  

Щоб збільшити надходження коштів від продажу квитків на спектаклі 

ХАТМК пропонується налагодити створення та показ нових спектаклів, що 

згенерує потребу глядачів частіше відвідувати спектаклі театру [282]. Для за-

безпечення такої політики знадобиться ціла низка заходів, а саме: 

- осмислити потреби у більшій кількості глядацьких відвідувань; 

- досліджувати глядацьку аудиторію та вести виховну роботу в ній [273]; 

- організувати творчу лабораторію, наприклад, у формі майстер-класу; 

- відпрацьовувати програми створення відповідного глядацьким вимогам 

репертуару та виховання «артистів-зірок»; 
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- займатися безперервно пошуком та написанням сценаріїв для майбутніх 

спектаклів, а також пошуком та розвитком талановитої молоді; 

- створювати нові спектаклі, які відповідали б глядацьким очікуванням; 

- доносити всю інформацію про новини широким колам майбутніх гляда-

чів; 

- забезпечувати креативне маркетингове супроводження постанов [54; 

68]. 

Відпрацювання вказаних заходів буде більш зрозумілим за умови ство-

рення «дорожньої» карти можливого розвитку ХАТМК та відповідної  збалан-

сованої системи показників. 

Все, що вище  «синтезоване», безумовно, може потрапити після критич-

ного осмислення пропозицій і можливостей їх впровадження до стратегічних 

альтернатив ХАТМК (див. таблицю 3.7), а потім знайти своє відображення у 

переліку стратегічних цілей (див. таблицю 3.11), на підставі якої може вибудо-

вуватися по моделі на рисунку 3.17 так звана стратегічна (або дорожня) карта 

розвитку цього сучасного українського закладу культури (рисунок 3.18). Тео-

рію та практику створення стратегічних карт достатньо повно викладено у пуб-

лікаціях [49;81].  

 

Таблиця 3.11 –  Стратегічні цілі ХАТМК 

Стратегічні цілі Оцінка стратегічної цілі 
Складова «Фінанси» 

Покращення фінансового 
стану ХАТМК 

Забезпечення достатнього рівня грошових коштів, необхід-
них для виконання програм функціонування і розвитку 

Збільшення доходу від 
показу спектаклів 

Збільшення доходу забезпечить краще покриття витрат у по-
точній  діяльності театру  

Вихід на більш доходну 
діяльність 
 

Доход – одна з найважливіших цілей неприбуткової організа-
ції. З доходу театр має можливість профінансувати заходи, 
що націлені на застосування сучасних технологій, оснащення, 
підвищення якості спектаклів, мотивації персоналу та ін.  

Складова «Глядачі» 
Підвищення рівня задо-
воленості клієнтів 
 

Рівень задоволеності клієнтів є досить важливим критерієм, 
оскільки він дозволяє збільшити кількість відвідувань спек-
таклів, тим самим призводить до збільшення доходу 

Підвищення орієнтації на 
потреби глядача 

Орієнтація на потреби глядача сприяє підвищенню попиту та 
відвідувань театру  
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Стратегічні цілі Оцінка стратегічної цілі 
Підвищення якості серві-
сного обслуговування 
глядача 

Запорукою того, що глядач буде знову і знову повертатися до 
театру є якісне сервісне обслуговування 

Складова «Процеси» 
Впровадження ефектив-
ної системи маркетингу, 
орієнтованої на  приваб-
лення глядачів 

Використання маркетингових заходів у будь-якому закладі 
культури, є одним з ефективних шляхів приваблення відвіду-
вачів (глядачів) 

Оптимізація мережі роз-
повсюдження квитків 

Один з маркетингових заходів, який дозволяє придбавати 
квитки на спектаклі у зручному для глядача місці 

Інвестування коштів у 
нові постанови та при-
дбання основних засобів 

Оновлення репертуару та основних засобів надасть театру 
змогу підвищувати ділову активність своєї діяльності 

Оптимізація витрат Розв’язання цієї проблеми властиво для  будь-якою соціаль-
но-економічної діяльності, що націлена на підвищення своєї 
ефективності.   

Підвищення ефективності 
використання активів 
 

Зменшення вартості активів, що припадає на одну гривню 
доходу, шляхом розширення сфер їх використання, скоро-
чення непотрібних чи застарілих основних засобів або запа-
сів. 

Складова «Розвиток, навчання та ріст» 
Розвиток культури зворо-
тного зв’язку 

Наявність зворотного зв’язку між керівництвом театру та пе-
рсоналом дозволяє отримувати оперативну інформацію про 
стан справ в кожному окремому відділі закладу.  

Забезпечення відповідно-
сті структури кадрів по-
требам театру 

Однією з гострих проблем театру є відсутність відділу марке-
тингу та необхідних спеціалістів.  

Підвищення мотивації 
персоналу 

Ділова активність театру значною мірою залежить від роботи 
за мотивованого персоналу  

Надбання компетентнос-
тей із використання но-
вих технологій та сучас-
ного обладнання 

Це одна із базових вимог розвитку театру  

Складова «Партнери і конкуренти» 
Встановлювати творчі 
зв’язки із подібними ко-
лективами в інших регіо-
нах 

Планувати обмін показами тих вистав, які відсутні у власно-
му репертуарі та репертуарах театрів-партнерів 

Невпинно моніторити 
стан у найближчому кон-
курентному середовищі 

Стежити за розвитком конкурентів і відпрацьовувати заходи 
на упередження 
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Рисунок 3.17 – Модель стратегічної («дорожньої») карти [81, с.39] 
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Рисунок 3.18 – Стратегічна карта розвитку ХАТМК 

(авторська розробка) 

 

Стратегічну карту доцільно розглядати в якості «протоколу про наміри», 

який необхідно трансформувати в конкретний план дій, в якому передбачені 

постатейно (за цілями) всі витрати коштів за місцем і часом та їхні джерела. Та-
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ким планом є збалансована система показників (ЗБС) [45, с.39; 49, с.199; 80,с. 

62], яка за своєю суттю є бюджетом, що має характер інсайдерської (для внут-

рішнього користування) інформації. Місце ЗСП у документах, присвячених 

плануванню програми розвитку ХАТМК, дано на рисунку 3.19.  

 

Рисунок 3.19 – Місце збалансованої системи показників у переліку документів,  

що потребує програма розвитку організації [126, с.29] 

Макет підсумкового документу, що супроводжує створення плану дій із 

розвитку ХАТМК наведено на рисунку 3.20. 

 
Стратегічна карта ЗСП План дій 

Процес Ціль Показник Завдання Зміст дій Бюджет 
П1. . . .  . . . . . . . . . . . . 
П2 . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ПN . . . 

 

. . . . . . 

 

. . . . . . 
 

Рисунок 3.20 – Макет підсумкового документу по розробці  

програми розвитку ХАТМК (авторська розробка)  
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Вище викладене свідчить про те, що практично все заплановане у зовні-

шньому середовищі репертуарного театру потребує підтримки пов’язаних захо-

дів у його внутрішньому середовищу. 

Реалізація планів з маркетингу партнерських відносин із глядацькою ау-

диторією неможлива без створення бази – спектаклів (див. Додаток Л), що , у 

свою чергу, породжує запит на діяльність режисерів-інтрапренерів. Інформація 

про створені спектаклі, про акторів, про сам ХАТМК  в межах існуючого в 

ньому брендінга просувається по всім ЗМІ (див. Додаток М). 

Там же надається інформація про Оперну студію Харківського націона-

льного університету мистецтв імені Котляревського І. П. і дитячу театральну 

студію «Арис». 

Оперна студія ХНУМ імені  І.П. Котляревського була відкрита 1939 року 

виставою М. Мусоргського «Борис Годунов» з виконавцем Борисом Гмирею в 

головній партії. Від тих пір розпочалося тісне співробітництво оперної студії та 

вітчизняних театрів. Так в учбовому колективі для втілення навчально-

просвітницького вектору, підготовка професійних співаків-акторів, працювали 

відомі диригенти та режисери, не виключенням став і Харківський академічний 

театр музичної комедії. Своїми професійними здобутками та навичками зі сту-

дентами ділилися і диригент ХАТМК Ш. Палтаджян, і режисери М. Авах, О. 

Барсегян,  І. Ривіна; для втілення художніх образов та сценографії з «Оперною 

студією» співпрацювали  художники Т. Медвідь, Т.  Шигимага.   

Репертуарна політика відіграє вирішальну роль в процесі виховання спі-

ваків-акторів. На даному етапі репертуар оперної студії має класично-

романтичний напрям і складається з шедеврів музичного мистецтва різних на-

ціональних шкіл:  «Фіалка Монмартра» І. Кальмана, «Віндзорські пустівниці» 

О. Ніколаї та  багато іншого. Завдяки співпраці Оперної студії та ХАТМК були 

випущені співаки-актори, які успішно працюють на вітчизняних та світових те-

атральних  сценах. Це М. Пастер (Великий театр),  О. Крамарєва (Київський 

національний оперний театр), заслужені артисти України Н. Коваль, А. Младов 
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та О. Беділо (Харківський академічний театр музичної комедії), А. Мішакова, 

С. Замицький, О. Золотаренко, К. Улибін (Харківський національний оперний 

театр), К. Миколайко (Дніпровський оперний театр), В. Іванов (Київський наці-

ональний театр музичної комедії) та багато інших. Таким чином, ХАТМК є ще 

й базою підготовки професійних співаків-солістів. 

Дитяча театральна студія  "Арісто", яка існує з 2005 року, знаходиться на 

базі Харківського академічного театру музичної комедії вже сім років, з 2013 

року. На початку своєї діяльності в театрі музичної комедії у колективі студії 

"Арісто" вже була вистава під назвою "Гусениці". З цією виставою колектив 

став лауреатом міжнародного театрального фестивалю "Земля. Театр. Діти" у 

2011 році. 

Співдружність студії "Арісто" та театру музичної комедії набула сприят-

ливих умов як для юних акторів, так і для музичного театру в цілому. Так би 

мовити, почався обмін досвідом з боку театру і залучання студійців до вистав, 

які ставилися паралельно з репетиціями у студії. Першою виставою до якої бу-

ли залучені маленькі актори став в їх житті "Циганський барон". Студійці грали 

епізодичні, але дуже відповідальні ролі. В 2017 році Харківській академічний 

театр музичної комедії розпочав постановку п'єси, написану в співдружності 

одеськими драматургами - Георгієм Голубенко, Леонідом Сущенко та Валерієм 

Хаїтом, - "Все починається з кохання". На роль хлопчика Фіми були запрошені 

два актора студії "Арісто". Репетуючи з провідними майстрами сцени хлопці 

поринули з головою в справжній світ театру з вражаючими декораціями, сцені-

чним освітленням та величезним простором сцени. І це вже була не епізодична 

роль, а так би мовити, повномасштабна. Тому що Фіма з'являється на сцені в 

обох діях. З боку театру до маленьких артистів виявляється велика довіра, а для 

самих студійців нічим не зрівняний досвід роботи на професійній сцені. 

Студія "Арісто" за роки репетицій при театрі музичної комедії багато ра-

зів відвідувала різноманітні фестивалі у місті Харкові, Дніпро та Одесі, де юні 

актори займали почесні місця серед інших учасників фестивалів. ХАТМК, та-
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ким чином, виховує і майбутніх митців, і майбутніх глядачів. 

 

3.3 Оцінка економічних внесків репертуарного театру у валовий регіона-

льний продукт 

Питання фінансового забезпечення діяльності театру є найбільш болю-

чим. Одним із напрямів вирішення театром цієї проблеми може стати відкриття 

того, що театр може «загоювати» енергоінформаційні оболонки («аури») гляда-

чів. Це відкриття дозволяє наочно довести глядачам та стейкхолдерам, що театр 

виконує рекреаційну функцію, «продуктом» якої є підвищення працездатності 

глядачів, життєдіяльність яких проходить в умовах глобальної урбанізації, со-

ціально-психологічних перевантажень. Враховуючи цю особливість, доцільно 

розглянути питання відносно того, що: (1) реально театри є не планово-

збитковими суб’єктами господарювання на рівні держави та регіону, а створю-

ють умови для зростання регіонального ВВП, який необхідно враховувати; (2) є 

методи оцінки та виміру внеску театрів в економіку держави та регіону; (3) пе-

вна частина цього ВВП (ВРП) мусить належати театрам і тоді вони позбавлять-

ся комплексу неповноцінності і зможуть працювати як повноцінні суб'єкти гос-

подарювання у ринкових умовах. 

Для пошуку обґрунтованих відповідей на поставлені питання автором за-

пропоновано алгоритм оцінки економічних внесків репертуарного театру у ва-

ловий регіональний продукт [99]. Джерелами внесків будуть: (1) збережена за 

рахунок процесів рекреації працездатність глядачів, завдяки чому не виникають 

відповідні втрати у нарощенні валового регіонального продукту, (2) зменшення 

витрат на лікування, які у теперішній час йдуть на лікування із бюджетів домо-

господарств, регіонів, держави, на підтримку фармацевтичної промисловості 

вітчизняних та закордонних підприємств. 

Оцінку корисності рекреаційних послуг театру можна побудувати вико-

ристовуючи математичну формулу (див. рис. 1.1) 

AKmE   ,     (3.1) 
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що фіксує залежність обсягу валового регіонального продукту (ВРП)  Е від кі-

лькості  людського капіталу у самодіяльного населення А (у грошовому вимірі). 

Загальноприйнятою є теза про те, що основним інструментом його формування 

і відтворення є відповідні інвестиції (у грошовому вимірі) в людину, вважаючи, 

що вони будуть багаторазово компенсовані значно більшим потоком прибутків 

в майбутньому. 

 Якщо аналізувати праву частину виразу (3.1), можна дійти висновку, що 

найбільш мінливою є величина А . Це пов’язано з природою людського капіта-

лу (ЛК) як окремої особи, так і тієї його форми, яку звуть «трудовими ресурса-

ми». Мінливість останніх значною мірою породжується їхньою міграцією. Ла-

більність ЛК окремої особи – лабільністю таких його складових як «капітал 

здоров’я» (до нього відносять фізичну силу, витривалість, працездатність, іму-

нітет та ін.) та «розумово-психологічні якості або капітал» (інтелектуальний, 

емоційний та креативний капітал) [305, С. 101]. Обидві складові визначають 

психосоматичний стан людини. 

Зміни ЛК, наприклад, регіону (надалі ЛКР) за рахунок міграції, коливань 

психосоматичного стану та таке ін. в межах А  , безумовно, потягнуть за собою 

появу Е , тобто:  

  
A
AE

A
AAKmA)K(AmE)E(   11 . (3.2) 

Звідси 
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.    (3.3) 

За змістом тут ЕЕ  – відносна зміна ВРП, а АА  – відносна зміна ЛКР; 

надалі будемо припускати, що АА [-1;1]. Графік залежності відносної зміни 

ВРП від відносної зміни ЛКР наведено на рисунку 3.21. 

У загальному вигляді залежність ЕЕ  = f ( АА ) носить нелінійний хара-

ктер. Тут доцільно скористатися відомим розкладанням функції  x1f(x) m  в 
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степеневий ряд [261, С. 178]: 

 x...x!n
)nm)...(m(m...x2!

1)-m(mmx mn 


 1
111 2 ,  1x . (3.4) 

 

Рис. 3.21. Графік залежності відносної зміни ВРП  

від відносної зміни ЛКР (авторська розробка) 

 

За умови  

      А   А ,     (3.5) 

у розкладанні  АА1 2
1

 можна утримати лише перші його два члени, що до-

зволяє записати: 

      
А
А

Е
Е 




2
1  ( Е   Е ).   (3.6)  

Вирази (3.3) і (3.6) дозволяють прорахувати економічні збитки суспільства 

від втрати власної працездатності його членів. 

Щоб порахувати величину бюджетних «вливань» в театральну сферу, мо-

жна скористатися формулою (3.6) і дійти наступного виразу: 

А
Е
ЕА 


 2 .     (3.7)  

Припустимо, що в регіоні за певний період часу були досягнуті наступні 

показники: E  = 13,2852*1012 грн., K  = 44,6*1012 грн., A  = 2,4*1012 крб., m  
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=1,2841.  

Припустимо, що стреси і інші негативні впливи на працююче населення 

регіону могли привести до відносного зниження валового продукту на EE  = 

10- 4. В цьому випадку необхідний об'єм інвестицій в театральну сферу для за-

безпечення рекреації людського капіталу повинен був би скласти  

  AEEA   2  = 2*10-4 *2,4*1012 = 4,8*108 (грн.)., що запобігло б втраті ВВП 

в об'ємі E  = 13,2852*108 грн. Прогнозна рентабельність таких інвестицій 

склала б    AAEr    = 1,76775. 

Внесок окремо взятого театру (наприклад, ХАТМК) можна оцінити на-

ступним чином.  

Для забезпечення обгрунованості запиту керівництва театру до регіона-

льної влади з приводу збільшення бюджетних коштів на утримання театру, в 

межах програми партнерських відносин із глядачами серед останніх доцільно 

організувати групу так званих «друзів театру», в інформаційній базі котрих 

обов’язково будуть зберігатися індивідуальні ідентифікаційні коди. Припусти-

мо, що ця група буде нараховувати 100 людей. Крім того, ці глядачі (за певні 

бонуси) візьмут на себе зобов’язання кожного місяця відвідувати вистави і про-

ходити обов’язкове обстеження на кроунографі до та після перегляду спектак-

лю, результати яких зберігаються театром в тій же самій інформаційній базі. 

Безумовно, що при формуванні групи «друзів театру» до неї не повинні залуча-

тися глядачі із серйозними хронічними захворюваннями, які провокують тим-

часові втрати працездатності. 

Припустимо раз на рік у Фонді соціального страхування України по інди-

відуальним ідентифікаційним кодам збирається інформація про захворюваність 

їхніх володарів на грип та ГРВІ. 

Наймовірніше, що особистість, яка більш-менш постійно відвідує театра-

льні заходи, зберігає на достатньому рівні свій імунітет [185], своє здоров’я, а з 

ними і працездатність.  

Якщо за звітний період члени групи «друзів театру» тимчасово втрачали 
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працездатність на К днів, то втрата працездатності однією людиною в серед-

ньому можгла скласти 100КП ЗГТ   (це показник захворюваності глядачів теа-

тру). Цей результат можна порівняти із середньостатистичним показником за-

хворюваності по регіону П ЗР , значення якого можна запросити у тому ж Фонді. 

Припустимо, що різниця ППП ЗГТЗР  > 0. Тобто з працездатної глядацької 

аудиторії театру 1000КК П ПГВ  ( тут К ПГВ  – кількість відвідувань працездат-

них глядачів театру за звітний період)  не захворіло КПНК ПП  . За умови 

їхньої  хвороби втрати для ВРП у вартісному вимірі могли б скласти 

СНКВ РВПВРП  , де СРВ  - розмір середнього внеску працівника у регіональ-

ний валовий продукт за звітний період. Фактично, це є величина можливих 

прямих заощаджень театру у ВРП за звітний період. Величина непрямих за-

ощаджень театру за звітний період забезпечується сумою невитрачених коштів 

на лікування всіх, що не хворіли, глядачів НК . Вона може складати 

СВНКНВ ЛІКВРП   , де СВЛІК  – середня вартість лікування одного хворого у 

звітному періоді. 

Припустимо, що у 2015 році за даними Центру громадського здоров’я 

МОЗ України захворюваність на грип та ГРВІ становила П ЗР  = 13% від насе-

лення країни (тобто 13 зі 100 людей). Припустимо, що серед глядачів (за дани-

ми моніторингу фокус-групи «друзі театру») цей показник складав лише 

100КП ЗГТ   = 5%. Фактично ППП ЗГТЗР   = 8% глядацької аудиторії мали 

б захворіти, але цього не сталося. Припустимо, що кожен  із цих людей мав би 

лікуватися п’ять робочих днів, тобто не відпрацював би НЧ = 40 годин робочо-

го часу або 2% від загальнорічної норми робочого часу Н РЧ  у 2004 години 

(згідно із нормами Мінсоцполітики на 2015 рік [171]), тобто відносні втрати ро-

бочого часу на лікування одного глядача склали б 

 200440ННЧВНЧ РЧ 2%. Річний внесок у валовий регіональний про-

дукт (ВРП) згідно із статистичними даними у 2015 році повинен був становити 

СРВ  = 45816 грн. [225, С.221]. Прямі втрати ВРП від захворювання одного пра-
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цюючого склали б СВНЧВ РВВРП 1  = 45816*0,02 = 916,32 грн. 

Згідно з даними таблиці 3.12,  в 2015 році в ХАТМК подивилося вистави 

14253 працездатних людей, 8% з яких, тобто ПК ПГВ  )1000( = (14253-

1000)*0,08 = 1060 (людей), могли б захворіти. З-за хвороби цих людей РВП Ха-

рківщини не дорахувався б 971299 грн.  

Таблиця 3.12  

Показники відвідуваності ХАТМК у 2012 – 2019 роках *) 

Кількості глядачів по роках Групи глядачів 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Молодші за 
працездатних 

7 
073 

15 
841 

10 
765 

12 
802 

87 
84 

10 
485 

8 
500 

11 
100 

Працездатні 20 
835 

21 
728 

24 
406 

14 
253 

16 
461 

19 
102 

17 
900 

20 
100 

Старші за пра-
цездатних 

2 
766 

3 
444 

3 
909 

12 
345 

10 
255 

12 
453 

10 
100 

13 
500 

Р А З О М 30 
674 

41 
013 

39 
080 

39 
400 

35 
500 

42 
040 

36 
500 

44 
700 

*) Джерело: авторська розробка 

Завдяки рекреації серед глядачів не захворіло крім 1060 людей ще по 8% 

з тих, хто молодші і хто старші за працездатних, тобто (12802 + 12345)*0,08 = 

25147*0,08 = 2012 (людей). В цілому таких нараховується 3072 людини. На лі-

кування кожного з них могло бути витрачено в середньому до 500 грн. [213]. 

Тому ймовірніше за все в інші регіони та держави, де вироблялися ліки, з РВП 

Харківщини було б сплачено 1536000 грн. Загальна сума збережень у РВП Хар-

ківщини завдяки діяльності ХАТМК за 2015 рік могла б скласти 25072995 грн. 

Ці гроші можна вважати у якості внеску ХАТМК у ВРП. Між тим ХАТМК у 

2015 році получив із обласного бюджету лише 1,673 млн. грн., що у 1,5 рази 

менше його ймовірного внеску у ВРП, тобто зароблених ним грошей. 

Сублімацію всіх вище наведених пропозицій наведено на рис. 3.22. Зве-

дені результати всіх виконаних розрахунків для визначення величини можливо-

го внеску ХАТМК у РВП Харківщини у 2015 році зібрано в табл. 3.13. 
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Формування фокус-
групи „друзі театру” 
кількістю у 100 осіб

Моніторинг відві-
дувань членів фокус-
групи „друзі театру” 

з обов’язковим 
обстеженням на 

кроунографі

Збір інформації про 
захворюваність (у 
днях К) активних 

членів фокус-групи 
„друзі театру” у 

Фонді соціального 
страхування України

Визначення кількості 
працездатної 

глядацької аудиторії

Визначення розміру 
середнього внеску 

працівника у валовий 
регіональний 

продукт за звітний 
період

100КП ЗГТ 

Визначення показни-
ка захворюваності 

членів фокус-групи 
„друзі театру”

та регіонального 
показника ПЗР

Розрахунок різниці і 
перевірка на 

задоволення умови
ППП ЗГТЗР  > 0

Визначення кількості 
відвідувань праце-
здатних глядачів 
театру за звітний 

період
К ПГВ 1000КК П ПГВ

СРВ

Визначення кількості 
працездатної 

глядацької аудиторії, 
що не захворіла

КПНК ПП 

Визначення 
величини можливих 
прямих заощаджень 

театру у ВРП за 
звітний період

Визначення загальної 
кількості відвідувань 
глядачами театру за 

звітний період
К

Визначення кількості 
глядачів театру, що 

не хворіли за звітний 
період

1000 КНК

Визначення 
середньої вартості 
лікування одного 

хворого у звітниому 
періоді
СВЛІК

Визначення 
величини можливих 

непрямих внесків 
театру у ВРП

СВНКНВ ЛІКРВП  

Визначення величини 
можливого внеску театру у ВРП 

за звітний період
НВВВ ВРПВРПВРП 

Визначення розміру 
втрат внеску одного

працівника у валовий 
регіональн. продукт 

за звітний період
СВНЧВ ВРВРП 1

НКВВ ПВРПВРП  1

 

Рис. 3.22. Схема розрахунків для визначення величини можливого внеску  

репертуарного театру у валовий регіональний продукт 

(авторська розробка) 

 

Наведені розрахунки підштовхують до висновків, що настав час по-

іншому оцінювати результати діяльності театрів і переглянути статус репертуа-

рних театрів, а саме: (1) театр не є планово-збитковим суб’єктом господарю-

вання; (2) вкрай необхідним завданням є розробка методики вимірювання внес-

ку театру в економіку держави або регіону; (3) театр має всі підстави, щоб пре-
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тендувати на певну частину із заробленого ним  для держави або регіону; (4) 

театр має всі підстави  розраховувати на більш сприятливу бюджетну політику 

держави або регіональної влади, яка б стимулювала його до більш ефективної 

праці [252]. 

Таблиця 3.13  

Зведені результати розрахунків можливого внеску ХАТМК  

у ВРП Харківщини у 2015 році *) 

Показник Числове зна-
чення 

100КП ЗГТ   0,05 
П ЗР  0,13 

ППП ЗГТЗР   0,08 
К ПГВ  14253 (людей) 

1000КК П ПГВ  13253 (людей) 
КПНК ПП   1060 (людей 

СРВ  45816 (грн.) 
СВНЧВ РВВРП 1  916,32 (грн.) 

НКВВ ПВРПВРП  1  971299 (грн.) 
К   39400 (людей) 

ПКНК   )1000(  3072 (людей) 
СВЛІК  500 (грн..) 

СВНКНВ ЛІКВРП    1536000 (грн.) 
НВВВ ВРПВРПВРП   2507299 (грн.) 

*) Джерело: авторська розробка 

 

3.4 Висновки по розділу 3. 

 

1. Аналіз поточного стану Харківського академічного театру музичної 

комедії довів його повну функціональність, що дозволило розглядати його в 

якості бази дослідження та відпрацювання проблеми винайдення організаційно-

економічних форм підприємництва в креативних видах діяльності за ринкових 

умов для неприбуткових за законодавством суб’єктів господарювання.  

Обробка інформації із обліково-звітної документації виявила тенденцію 
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постійного скорочення для ХАТМК бюджетного кошторисного забезпечення. 

При цьому стан основних засобів театру погіршується, зростає вибуття основ-

них засобів, що веде до швидкого знищення матеріально-виробничої бази теат-

ру. 

Аналіз динаміки творчо-виробничого персоналу ХАТМК за останні роки 

свідчить, що майже половина з них – люди віком від 24 до 50 років (це розквіт 

творчої діяльності), мають достатній творчий потенціал і відповідний досвід. 

Дві третини персоналу ХАТМК мають вищу освіту. В ХАТМК працює Заслу-

жений працівник культури України , Заслужений діяч мистецтв України, вісім 

Заслужених артистів України. Відпрацьовуються всі можливі заходи щодо роз-

витку персоналу та збереження його, забезпечуючи участь у різноманітних ми-

стецьких конкурсах та фестивалях. Все це позитивно впливає на зростання та 

укріплення брендінгу театру. 

2. Вибудовуючи ціннісно-орієнтовану організацію діяльності, в театрі 

проводяться соціологічні дослідження стану персоналу. На їх основі створено 

своєрідний «екран» переваг творчих та адміністративно-технічних груп персо-

налу, система мотивації та стимулів. Такий «екран» дає можливість визначення 

оптимальних методів впливу на різні категорії персоналу театру з урахуванням 

специфіки їх професійної мотивації. Дослідження показали, що серед творчих 

працівників більше бажаючих до інтрапренерської діяльності в якості режисе-

рів-постановників. 

Виконаний аналіз із застосуванням таких інструментів, як «стратегічні 

карти» та «системи збалансованих показників» доводить, що виникаючі у зов-

нішньому середовищі ХАТМК можливості для просування маркетингу парт-

нерських відносин, спрямовані на підвищення глядацької лояльності та потре-

бують відповідної підтримки за рахунок інтрапренерства творчого персоналу, 

націленого на постанову нових спектаклів. Таким чином, створюється реперту-

арна база театру, яка спонукає глядача частіше відвідувати театральні постано-

ви, що позитивно впливає на фінансовий стан театру. Це у сукупності свідчить 
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про доцільність об'єднання різних організаційно-економічних форм підприємс-

тва з метою покращення ефективності загальних зусиль на втілення підприєм-

ництва в сучасному українському репертуарному театрі.  

3. На базі тези про те, що театр, як господарюючий суб’єкт, виступає в 

якості рекреаційного майданчику, «продуктом» якої є збережена працездатність 

глядачів, життєдіяльність яких проходить в умовах глобальної урбанізації, ви-

конані оцінювання ймовірного внеску ХАТМК у валовий регіональний про-

дукт. Його сума у рази перевищує обсяги бюджетного фінансового забезпечен-

ня театру. Доведена реальна можливість по-іншому оцінювати результати дія-

льності репертуарних театрів і переглянути їхній статус, а саме: (1) театр не є 

планово-збитковим суб’єктом господарювання; (2) необхідно розробити мето-

дики вимірювання і легітимізації внеску театру в економіку держави, регіону; 

(3) театр має отримати право на певну частину створеного ним ВВП для держа-

ви, регіону; (4) це забезпечить більш сприятливу бюджетну політику держави, 

регіональної влади, щодо стимулювання театрів в подальшому до більш ефек-

тивної праці. 
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ВИСНОВКИ 

 

За результатами досліджень, що висвітлені в дисертації, можна зробити 

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 інфра-

структурної кластеризації та ін. За результатами експериментальних дослі-

джень доведено виконання театром функції рекреаційного майданчика, на яко-

му відбуваються процеси відтворення людського капіталу як окремої особи, так 

і соціуму загалом, населення регіону або держави. Обґрунтовано, що будь-який 

театр доцільно розглядати як суб’єкт господарювання, діяльність якого проду-

кує економічні результати за переліченими функціями.  

2. Розгортання державної програми з розвитку креативних і культурних 

індустрій являє собою соціально-економічний простір, у якому сучасні україн-

ські театри можуть знайти своє місце в межах економіки культури. Інтенсивний 

розвиток такої економіки потребує індустріалізації, тобто виведення на проми-

словий 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 за-

безпечити завдяки високому рівню підприємливості як усіх театральних колек-
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тивів, так і окремого працівника галузі. Усе це потребує інституційної підтрим-

ки. 

3. У межах організаційно-економічних передумов для підприємництва в 

репертуарному театрі від його керівництва (як розпорядника ресурсами) доці-

льно 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 від-

повідного ціннісно-орієнтованого (мотиваційного) управління колективом теа-

тру, однією з ознак якого є політика його безперервного професійного навчан-

ня; економічним – постійно користуватися стимулюючими засобами. Для цього 

будь-які пропозиції персоналу підприємницького характеру доцільно докумен-

тально фіксувати спеціально створеною службою в театрі та винагороджувати 

певною сумою грошей за результатами впровадження; певній частині персона-

лу театру доцільно надати  статус раціоналізатора, що становитиме умову для 

підвищення заробітної плати. Запропоновані підприємницькі форми потребу-

ють інституційної підтримки.  

4. Існуюче законодавчо-нормативне підґрунтя для функціонування теат-

ральної (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 кошторис-

ного забезпечення для подальшого виживання та можливого розвитку. Для ре-

пертуарних театрів актуальним стає завдання пошуку таких організаційно-

економічних форм 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 
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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 діяльнос-

ті неприбуткових репертуарних театрів вказує на два організаційно-

економічних напрями: маркетинг партнерських відносин і продюсування на 

умовах інтрапренерства. Логіка формування партнерських відносин із глядача-

ми має вибудовуватися на виключно активній співпраці з ними, центральне мі-

сце в якій має посідати всеосяжний брендинг. Інтрапренер, як правило, здійс-

нює 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 теа-

тром. 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 ініціати-

ви 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 нараху-

вання йому преміальних виплат за результатами прем’єрних показів створених 

ним спектаклів, що можуть стати репертуарними.  

Для того щоб інтрапренерство сформувалося й успішно існувало в репер-

туарному театрі, у ньому має вибудовуватися ціннісно-орієнтована організація 

всієї діяльності. Організаційна культура є тим «каркасом», завдяки якому театр 
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здійснює свою життєдіяльність за будь-яких умов, які продукує зовнішнє сере-

довище. Визнані суспільством цінності дозволяють досягти балансу мотивів і 

стимулів, тілесного й духовного. Протилежністю цінності є вартість. Перша ви-

світлює можливості театру як економічного суб’єкта щодо доступу або форму-

вання грошових потоків, а друга – оцінює витратну суть театральної справи. 

Разом вони визначають конкурентоспроможність суб’єкта театральної діяльно-

сті. Оціночним показником діяльності театрального закладу запропоновано ви-

користовувати 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 господа-

рювання в театральній галузі, що дозволило розглядати його як базу дослі-

дження та вирішення проблеми створення організаційно-економічних форм 

підприємництва в креативних видах діяльності за ринкових умов для неприбут-

кових 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 персо-

налу ХАТМК встановлено, що сформовано необхідні чинники, які позитивно 

впливають на результати брендингу театру. Усе вищезазначене становить осно-

ву рекомендацій керівництву для постійного вдосконалення арсеналу інструме-

нтів 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 пер-

соналу до мотивів і стимулів. Такий «екран» надає  допомогу у визначенні оп-
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тимальних 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 «систе-

ми збалансованих показників», виконано аналіз сфер життєдіяльності реперту-

арного театру, в результаті якого доведено, що можливості для просування ма-

ркетингу партнерських відносин, спрямованого на підвищення глядацької лоя-

льності, які виникають у зовнішньому середовищі ХАТМК, потребують відпо-

відної підтримки інтрапренерства творчого персоналу, націленого на створення 

нових спектаклів. Таким чином формується репертуарна база театру, яка сти-

мулює 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 су-

часному українському репертуарному театрі. 

10. З урахуванням тези про те, що театр виступає як рекреаційний майда-

нчик, 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 репертуар-

них театрів і переглянути їхній статус, а саме: театр не є планово-збитковим 

суб’єктом господарювання; вкрай необхідним завданням для відповідних фахі-

вців є розробка методики вимірювання і легітимізації внеску театру в економіку 

держави або регіону; театр має всі підстави, щоб претендувати на певну части-

ну 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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Додаток В 

 

ОТРИМАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО ОПИСУ ІЗ ПОДАЛЬШИМ АНАЛІЗОМ 

ВПЛИВУ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ НА ЇХНЮ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Нижче викладено результати досліджень, що опубліковані в статті [100]. 

Наявність ознак життєдіяльності (активність та інформативність) дозволяє 

будувати модель театру  у вигляді динамічної, функціональної системи. Поді-

ляючи погляди П.К. Анохіна – одного з авторів загальної теорії функціональ-

них систем –, під системою будемо розуміти тільки такий комплекс вибірково 

залучених компонентів, у яких взаємодія і взаємини приймають характер взає-

моСОдії компонентів на отримання сфокусованого корисного результату [20, с. 

35], в якості якого може бути певна дія або функція. Конкретною ознакою (та 

механізмом) взаємосодії компонентів є звільнення їх від надмірних ступенів 

свободи, не потрібних для отримання даного конкретного результату, і, навпа-

ки, збереження всіх тих ступенів свободи, які сприяють отриманню результату. 

Системоутворюючим чинником, що упорядковує множину компонентів (або 

елементів) системи та зв’язки між ними, є результат (ціль або властивість), який 

система повинна забезпечити. Таке визначення системи віддзеркалює погляд 

спостерігача, розташованого на межі «система / оточуюче середовище». Певно 

з таких позицій розглядав соціальні системи Толкотт Парсонс – американський 

соціолог-теоретик, один з найяскравіших представників структурно-

функціонального напрямку у соціології [159, с.89-115].  

Театр, безперечно, може бути віднесено до групи соціально-економічних 

систем, тому для його моделювання  можна використати всі надбання Т. Пар-

сонса, здобуті ним  при розробці теорії систем соціальної дії [159]. Зміст дії 

утворюють структури і процеси, за допомогою яких люди формують та реалі-
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зують у конкретних ситуаціях осмислені наміри. Система соціальних дій аналі-

зується Т. Парсонсом в термінах функціональних характеристик утворюючих її 

чотирьох підсистем, а саме [159, С. 97]: (1) підтримки зразка – для   підтримки 

інституційних культурних зразків; (2) політичної - для забезпечення досягнення 

цілей; (3) економічної – для забезпечення адаптації у внутрішньому та зовніш-

ньому середовищах; (4)  соцієтальної –  охоплює всі вищеназвані підсистеми – 

для забезпечення внутрішньої узгодженої інтегрованості або солідарності.  

З урахуванням уявлень Т. Парсонса можна дійти до моделі театру, яку зо-

бражено на рисунку В.1.  

 

 

Рисунок В.1 - Модель театру, як соціально-економічної системи  

за Т. Парсонсом (авторська розробка)  
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Вказані підсистеми театру забезпечують такі функції:  

1) економічну – формування ресурсно-технологічних можливостей теат-

ру, без чого неможлива адаптація до середовища життєдіяльності; сюди, безпе-

речно, необхідно віднести безпосередньо виробництво, маркетинг, постачаль-

но-збутову та фінансову діяльність, і таке інше; 

2) організаційну - розподіляє різні види діяльності між підсистемами теа-

тру та координує цю діяльність, тобто створює організаційну структуру театру 

з додержанням всіх існуючих норм законодавства, що регламентують і струк-

туру, і внутрішні та зовнішні стосунки (які є невід’ємною складової організа-

ційної культури) у театрі, задля досягнення його цілей; тут доречно скорегувати 

цю функцію діями з формування та підтримки трудового менталітету, який мо-

жна визначати «... як спосіб прийняття світу працівниками організації та їх тру-

дової поведінки, який, по-перше має за основу ціннісні орієнтації їх трудової 

діяльності, а також соціально-психологічні характеристики, по-друге – прояв-

ляється у ставленні персоналу до праці, колег, керівника» [64, с.91];  

3) «соцієтальну» – у вигляді єдиного колективу («ядра») для підпорядку-

вання прийнятому у театрі  нормативному порядку та забезпечення внутрішньої 

єдності;  

4) підтримки зразків інноваторського (підприємницького) та етичного по-

водження керівництва –  для збереження та збагачення системи ціннісних уяв-

лень про необхідні характеристики підприємницької діяльності та особові хара-

ктеристики керівника, для активізації трудової поведінки підлеглих; відповідає 

за легітимізацію нормативного порядку та збереження стану єдності.  

Всі ці підсистеми взаємодіють з відповідними інститутами, що зосере-

джені у зовнішньому (оточуючому) середовищі підприємства, яке необхідно 

розглядати як відкриту систему [245, с. 167].  

Для дослідження впливу усіх складових внутрішнього середовища теат-

ру на його життєдіяльність можна скористатися математичним моделюванням 

змін у перерахованих підсистем, описаних відповідною системою диференцій-
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них рівнянь. Останні можна будувати за такою схемою: у лівій частині рівнян-

ня записується швидкість зміни досліджуваної величини X(t), що характеризує 

певну підсистему, тобто  
dt

)t(dX , а в правій частині виписуються потоки величи-

ни X(t), які генеруються у середовищах театру; причому перед потоком ставить-

ся знак «+», якщо він сприяє розвитку X, і знак «–», якщо стримує розвиток; 

час t вважається безперервним.  

Припустимо, що економічна підсистема буде описуватись функцією E(t), 

організаційна – функцією G(t), соцієтальна підсистема – функцією K(t), підси-

стема підтримки зразків – функцією D(t), стан відповідного інституту із зов-

нішнього середовища – функцією )t(S X  . 

Динаміка економічної підсистеми в загальному вигляді може описуватися 

виразом  

 

   EEEEEdt
dE

SDKGE E
 .   (В.1) 

 
У правій частині виразу (В.1) наведено складові змін в економіці театру 

за рахунок відповідної підсистеми, а саме: )S,D,K,G,E(X,E EX  , для «конс-

труювання» опису яких буде використовуватися феноменологічний підхід. Так 

процес відтворення економічних ресурсів театру можна уявити за допомогою 

виразу [192]  

    E)P(kE EEE   ,     (В.2) 

де k EE  - середній (у державі, регіоні або галузі) множник капіталізації ін-

вестованого у виробництво капіталу,  

)P(   - показник, що залежить від рівня підприємливості персоналу,  

E  –оцінна (ринкова) вартість театру [112]. 

У формалізованому описі (В.2) міститься фактично параметр управління 

під назвою «підприємливість» (або «інноваторство»), який відображає ком-

плекс особових характеристик керівництва театру та їхніх сподвижників. Під-
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приємливість схожа на іншу відому якість людей – «пасіонарність», визначену 

Л.Н. Гумільовим як: (1) надлишок біохімічної енергії живої речовини (людей), 

що пригнічує в людині інстинкт самозбереження і що визначає здібність до ці-

леспрямованої наднапруги; (2) здібність і прагнення до зміни оточення, до по-

рушення інерції агрегатного стану середовища; (3) атрибут не свідомості, а під-

свідомості, важлива ознака, що виражається в специфіці конституції нервової 

діяльності; (4) ознака не тільки індивідуальна, але і популяційна. [55, с.321]. 

Актами підприємливості (або інноваторства)  вважатимемо такі, які не є ре-

зультатом виконання формальних правил та інструкцій, а містять у собі елеме-

нти інноваційності, творчості, та таке інше. Відносний рівень підприємливості 

(як пасіонарності в дослідженні [115]) описуватимемо безрозмірною функцією 

вигляду  

    11  e)(P  ,     (В.3) 

де  - щільність підприємливості, інакше, відносна кількість актів прояву 

під-приємливості одним співробітником театру із загальної кількості проявів 

вибору в одиницю часу (відзначимо, що практично завжди  > 0);  

 – відносна частка співробітників-носіїв «підприємливості» (її можна 

розрахувати шляхом визначення кількості робітників, які проявляють іннова-

торський (нестандартний) підхід до вирішення різних питань і проблем, та від-

ношення її до загальної кількості працівників),  

1 – відносна частка співробітників театру, які не мають підприємницьких 

рис (здібностей). 

Зрозуміло, що для зростання E  необхідною є вимога )(Р   > 1, яка задо-

вольнятиметься при   >    ln21 . Ця оцінка може виступати в якості інди-

кативної при розробці заходів, спрямованих на формування необхідного для   

театру рівня підприємливості (трудовому менталітеті). При цьому можна цілес-

прямовано формувати «соцієтальне» ядро театру, виходячи с того, що людей з 

точки зору підприємливості (по аналогії з пасіонарністю) можна ідентифікува-

ти в наступних чотирьох категоріях: (1) підприємці (інноватори) «від бога» 
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(десь 4-5% від загальної кількості людей), (2) «індуковані» підприємці (іннова-

тори), у яких можна виховати здатність брати ризики на себе (40-45%), (3) які 

вважають за краще не ризикувати і тому працюють за добре відпрацьованими 

«рецептами» (~ 50%), (4) люмпен-пролетаріат, для якого не важливо чим за-

йматися, аби нічим не займатися (2-3%). 

Вплив організаційної підсистеми EG  можна сприймати як економічні 

вливання в неї, щоб забезпечити її життєздатність. Об’єм витрат на цю підсис-

тему залежить від кількості системоквантів, що забезпечують певну сукупність 

виконуваних підсистемою функцій [229], і кількості та корисності можливих їх 

взаємодій («парних зв’язків»). З урахуванням цих особливостей EG  доцільно 

описувати виразом  

    GkGlE EGEG
2 .    (В.4) 

Умовою беззбитковості організаційної підсистеми для театру є  

  klG)Gkl(E EGEEGEG  00 .     (В.5) 

Тут lE  – середня вартість для підприємства одного «системокванта» (фахів-

ця), k EG  – прибутковість для театру від одного «парного зв’язку»; остання, 

безумовно, залежить від рівня організаційної культури в театрі [192]. 

Інші складові з правої частини виразу (А.1) опишемо так: 

   EXkE EXX   , )S,D,K(X E .    (В.6) 

Ясно, що ці складові, на перший погляд, обмежують зростання Е . 

Остаточно вираз (А.1) можна переписати у вигляді: 

E)SkDkKk(G)Gkl(E)e(kdt
dE

EESEDKEEGEEE   11 .  (В.7) 

Можна дійти висновку щодо справедливості наступних тверджень: 

G)SkDkKk(E)Ekl(G)e(kdt
dG

GGSGDKGGEGGG   11 , (В.8) 

KSkDkK)Kkl(K)EkGk(
dt
dK

KKSKDKKKKEKG  222  ,  (В.9) 
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DSkKkD)Dkl(D)EkGk(
dt
dD

DDSDKDDDDEDG  222  .  (В.10) 

Останні два вирази потребують додаткових пояснень. 

Квадратичні залежності швидкостей змін соцієтальної підсистеми та під-

системи підтримки зразків від організаційної та економічної підсистем (що міс-

тяться в перших дужках у правих частинах виразів (В.9) і (В.10))  породжують-

ся тим, що взаємодії між підсистемами визначаються колективним станом теат-

ру та виражаються кількістю парних зв’язків між елементами підсистем. Скла-

дові типу X)Xkl( XXX   описують втрати, що пов’язані з легітимізацією но-

вих нормативних порядків у театрі (за ринкових умов), а Yk XY
2  – описують 

втрати, що виникають внаслідок опору традиційних норм новим (прояв фунда-

менталізму). 

Система нелінійних диференційних рівнянь (В.7)–(В.10) може використо-

вуватися для аналізу як кількісного росту перелічених підсистем, так і якісного 

розвитку театру в цілому. Ознакою останнього є стрибкоподібний характер у 

змінах основних показників господарювання театру [26]. Як відзначається у ро-

боті [180, с. 105], «... під розвитком доцільно розуміти процес формування но-

вої дисипативної структури, виражений у якісній зміні складу, структури і спо-

собу (моделі) функціонування системи, який виявляється в лізисній (повільній) 

чи кризовій формі і спрямований на досягнення змінюваних глобальних цілей 

підприємства». 

Для наочності подальшого аналізу припустимо, що на аналізованому     

інтервалі часу соцієтальна підсистема (ядро колективу) та підсистема підтрим-

ки зразків (менталітет керівництва) є незмінними і зміни відбуваються лише в 

економічній та організаційній підсистемах. За таких умов можна дійти до на-

ступної системи нелінійних диференційних рівнянь: 

   












)y,x(QxkxlyAdt
dy

)y,x(PykylxAdt
dx

2
222

2
111

,   (В.11) 
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де    Gx  , Ey  , ll G1 , ll E2 , kk GE1 , kk EG2 , (В.12) 

    )DkKk()Skek(A GDGKGGSGG   11
1

 ,  (В.13) 

    )SkDkKk(ekA EESEDEKEE   11
2

 .  (В.14) 

Аналог системи (В.11) було досліджено в роботі [192]. Оскільки знайти 

точне рішення системи (А.11) принципово неможливо, продуктивним є лише 

якісне дослідження динамічної системи на площині х0у, яке дозволяє вивчити 

можливі стани  рівноваги і напрямки руху системи до них. Стани рівноваги 

знаходяться серед особливих точок, в яких одночасно перші похідні дорівню-

ють нулю, тобто 0dtdx  і 0dtdy . Координати цих точок одночасно задо-

вольняють системі рівнянь 

    







0
0

2
222

2
111

xkxlyA
ykylxA ,     (В.15) 

кожне з яких описує відповідну параболу, можливі варіанти перетину яких на-

ведено на рисунку В.2. 

 

y

x0

02
111  ykylxA

02
222  xkxlyA  

 

Рисунок В.2 – Приклад визначення особливих точок в динаміці взаємодії  

організаційної та економічної підсистем театру [192] 
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Характер поведінки системи в околі особливої точки  y,x0 0  визначається 

знаками величин  ,   і   42  , дві перші з яких розраховуються за форму-

лами [26, с.65]: 

   )y,x(Q)y,x(P yx 0000  ,     (В.16) 

   )y,x(Q)y,x(Q
)y,x(P)y,x(P

yx

yx

0000

0000




 .    (В.17) 

Розрахунки дають: 
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 (В.18) 

В цих виразах зазначено, що реально змінюваними величинами можуть 

бути функції )(A 1  і )(A 2 , аргумент   в яких безпосередньо залежить від 

рівня інноваційності (підприємливості) в  колективі театру в цілому, який мож-

на сприймати як «глобальний» (або домінуючий) фактор в життєдіяльності всієї 

соціально-економічної системи. Можливі стани цієї системи, яка описується 

математичною моделлю (В.11), наведено на рисунку В.3 на так званій біфурка-

ційній діаграмі [198, с.304]. 

З цієї діаграми напрошується висновок, найсприятливішими станами є 

«стійкий вузол» та «стійкий фокус», бо саме в цих випадках повинні спостері-

гатися самоорганізаційні процеси у театрі, які не передбачають застосування 

силового сценарію змін у театрі. При цьому поліпшення показників господар-

ської діяльності в околі «стійкого фокусу» свідчить про процеси зростання сис-

теми, а перехід системи  в окіл «стійкий вузол» – про розвиток системи.  
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Рисунок В.3 – Біфуркаційна діаграма [198] 

 

В останні роки теорію організаційного розвитку пов’язують з роботами 

відомого психіатра Курта Левина [117], але в даному дослідженні перевага від-

дана результатам роботи українського економіста Олени Раєвнєвої [180]. Ви-

значення дефініції «розвиток», що надано нею у роботі [180, С. 108], можна 

адаптувати до питань розвитку репертуарного театру наступним чином: під ро-

звитком театру розуміється унікальний процес його трансформації – як від-

критої системи – в просторі і часі, який [процес]характеризується перманен-

тною зміною глобальних цілей існування театру шляхом формування нової ди-

сипативної (що сама утворюється за рахунок поглинання інформаційно-

матеріальних потоків із зовнішніх джерел) структури і переводом його в новий 
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атрактор (стійку траєкторію) функціонування. 

Для більш ефективного тлумачення такої не простої дефініції доцільно 

скористатися якимось наочним прикладом. На рисунку В.4 пропонується поча-

тковому стану театра поставити у відповідність модельний образ авто, яке ви-

ключно їздить по землі (існуючий атрактор). Внаслідок розвитку театр надбає 

якостей, яким вже відповідає модельний образ літака, що може рухатися (фун-

кціонувати) як по землі, так і у небі (бажаний атрактор).  

.  

 
Рисунок В.4 – Ілюстративні образи можливостей театру в процесі  

його розвитку [206, с.51] 

 

Зміни, що потребуються для розвитку, більш, ніж достатні. Але вони мо-

жуть бути досяжні за умов реалізації можливостей, що пов’язані із майбутньою 

креативною індустріалізацією театральної галузі. 

Повертаючись до біфуркаційної діаграми на рис. А.3, відзначимо: якщо дина-

мічна система знаходиться в околі точки «стійкий фокус», у неї витрачається 

значно більше часу на досягнення стійкого стану у порівнянні із точкою 

«стійкий вузол». Це свідчить про прояв ефекту синергізму в умовах великої 

кількості актів підприємливості, що, в кінцевому рахунку, покращує самоор-

ганізаційні процеси у театрі та зменшує загальний час на досягнення очікува-

них результатів. Наслідком переліченого є покращення ефективності діяльно-

сті колективу театру, що може бути джерелом надходжень додаткових коштів 

від продажу глядацьких квитків. 
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Додаток Г 

АУРОГРАМИ ГЛЯДАЧКИ 

До просмотру спектаклю в ХАТМК 
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Після просмотру спектаклю в ХАТМК 
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Додаток Д. 
 

МІСЦЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ЛЮДСКОМУ МОЗКУ 

 

Загально визнано, що місцем прийняття рішень людиною є її мозок. Він 

уявляє із себе дуже складний орган, елементарною частиною якого є складно 

побудована «нервова клітинка» – нейрон [145, с.23; 251], який сприймає, пере-

робляє подразнення і передає їх до різних органів тіла (рисунок Д.1). 

 

 
Рисунок Д.1 – Схема нейрона (1 - тіло клітини з ядром; 2 - аксон;  

3 - нервове волокно; 4 – дендрит) [145, с.23] 

 

Нейрон - функціональна одиниця, яка сприймає подразнення і передає 

збудження у формі нервового імпульсу іншим нейронам або іннервованим ор-

ганам і м'язам. Є два види відростків нейрона, через які передається збуджен-

ня: дендрити і аксон (нефрит). Дендритів (від грец. dendron – дерево) у нейрона 

буває один або декілька. Здебільшого вони мають невелику довжину і сильно 

розгалужуються поблизу тіла нейрона. Аксон (від грец. axis - вісь) – це довгий 

відросток. Закінчується він терміналіями (кінцевими апаратами) на іншому 

нейроні або на структурі робочого органу. 

Кожний нейрон містить генетично запрограмований код, який визначає 

специфіку його будови, метаболізму і зв'язок з іншими нейронами, з яких фор-

мується нейронна мережа, де «обчислюється» інформація відносно будь-яких 

процесів життєдіяльності людини. При цьому нейрон не виключає можливості 

модифікації нейронних зв'язків (мережі) у процесі індивідуального розвитку під 

час навчання і формування різних навичок, що у кінцевому рахунку знаходить 
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відлуння на прийнятті управлінських рішень. 

Добре відомо, що мозок має дві півкулі: ліву та праву. Різниця між ними 

відома. Ліва півкуля являє собою центр лінійного мислення, наприклад мови, 

логіки і математики. А права півкуля є центром концептуального мислення, на-

приклад мистецтва, музики, творчості та натхнення. 

Мозок можна також поділити умовно на три окремі частини (новий, сере-

дній і старий), які є незалежними органами, з різними клітинними структурами 

і функціями (рисунок Д.2) [182, с. 15].  

 

 
Рисунок Д.2 – Одна з моделей мозку людини [182, с. 16] 

 

Ці три частини мозку взаємодіють один з одним і постійно намагаються 

впливати друг на друга, проте кожному з них притаманна своя спеціальна фун-

кція: 

- новий мозок думає; він обробляє раціональну інформацію; 

- середній мозок відчуває; він обробляє емоції і внутрішні почуття; 

- старий мозок приймає рішення; він бере до уваги інформацію з двох ін-

ших відділів мозку, але є фактичним активатором прийняття рішень. 

Старий мозок являє собою первісний орган, безпосередній результат ос-

новного еволюційного процесу. Це як раз той орган, який дозволяє людині при-
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ймати рішення вступати в бійку або відступити, який, по-перш за все, «працює» 

на  виживання людини; його також називають рептильної мозком, бо він існує і 

у рептилій, забезпечуючи їхнє виживання.  

Існує величезна кількість досліджень, які доводять визначальну роль ста-

рого мозку в процесі прийняття рішень. 

Крім обробки інформації, що надходить безпосередньо з нового і серед-

нього мозку, старий мозок реагує на шість досить специфічних стимулів, ви-

вчивши які, можна отримати ключ до розгадки процесу прийняття рішень. 

1. Егоїзм. Старий мозок реагує на все, що має відношення до «Я». Він аб-

солютно егоїстичний і не відчуває ні найменшого співчуття до чого-небудь, що 

не має безпосереднього відношення до його власного благополуччя і виживан-

ня. 

2. Контраст. Старий мозок чутливий до контрастів типу «до/після», «ри-

зиковий/безризиковий», «з/без» або «швидкий/повільний». Завдяки контрасту 

він приймає швидкі і безпечні рішення. По суті старий мозок запрограмований 

на те, щоб звертати увагу на збої або зміни стану. 

3. Реальна інформація. Так як старий мозок не здатний обробляти пись-

мову мову, використання слів – особливо складних – він сповільнить процес 

декодування такого  повідомлення і автоматично покладе тягар обробки інфор-

мації на новий мозок. Ось чому старому мозку необхідна реальна інформація: 

він постійно шукає щось знайоме і приємне, конкретне і постійне, а також те, 

що всі люди знають. Старий мозок не здатний з легкістю обробляти такі конце-

пції, як «гнучке рішення», «комплексний підхід» або «нарощувана архітекту-

ра». Він цінує прості, доступні, конкретні ідеї, наприклад: «більше грошей» та 

таке інше. 

4. Початок і кінець. Відомо, людина пам’ятає початок і кінець події або 

розмови при спілкуванні. Мозок постійно намагається зберегти життєву енер-

гію і при цьому має тенденцію упускати деяку інформацію. Якщо старий мозок 

може з легкістю запам'ятати ситуацію з потужним початком і кінцем, він не 
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стане намагатися зберегти інформацію в середині, так як ситуація не обов'язко-

во того вимагає. 

5. Візуальні стимули. Старий мозок має переважно візуальне сприйняття 

завдяки тому, що зоровий нерв, фізично пов'язаний зі старим мозком, в сорок 

разів швидше слухового нерва, що з'єднує вуха з мозком. Неврологія доводить, 

що побачивши предмет, схожий на змію, старий мозок негайно попереджає про 

небезпеку (приблизно через пару мілісекунд), змушуючи людину зреагувати 

навіть до того, як її новий мозок фізично пізнає в цьому предметі змію. Нейро-

ни взаємодіють між собою зі швидкістю в одну мілісекунду, і тому здатність ві-

зуального процесу людського мозку приблизно дорівнює швидкості нейронної 

передачі сигналу, що робить мозок неймовірно швидким у небезпечних ситуа-

ціях. 

6. Емоції. Старий мозок взаємодіє тільки з емоціями. На щастя, нейробіо-

логія внесла досить ясності в те, як діють людськи емоції. Наукові дослідження 

показали, що емоції створюють електрохімічні реакції в людському мозку. Ці 

реакції безпосередньо впливають на те, як людина обробляє і запам'ятовує ін-

формацію. 

Наприклад, в сірій речовині людського мозку існує понад 100 мільярдів 

нейронів. Самі по собі ці клітини не уявляють щось особливе. Але коли людина 

відчуває такі емоції, як, наприклад, смуток, злість, радість або здивування, гор-

мональна суміш спрямовується в її мозок і впливає на синаптичні зв'язки між 

нейронами, роблячи їх більш швидкими і сильними. В результаті людина краще 

запам'ятовуємо події, під час яких вона переживає сильні емоції.  

Можна дійти висновку, що, насправді, люди є не мислячими машинами, 

які відчувають, а відчуваючими машинами, які мислять. Тому і з’являються в 

останні часи концепції «поведінкової економіки» [22], «економіки вражень» 

[156] та таке інше, де головним мотивом (або стимулом) у людській діяльності 

виступають емоції, а не розрахунки. 

Стає зрозумілим, що найбільший ефект у продажах, маркетингу та впливу 
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на споживача дають знання про людський «центр прийняття рішень» – мозок. 

Такий висновок привів до появи так званого «нейромаркетингу» [18; 182]. 

Останній  у змозі підказати найбільш продуктивні дії для театральної справи, 

яка «генетично» пов’язана із продукуванням емоцій. Останні можуть «генеру-

вати» низку сприятливих, позитивних ефектів як у виробника театрального 

продукту, так і у його споживача (глядача). У першого – це дохід, у другого – 

це, наприклад,  рекреація.  

«Не цінова політика, а знання природи емоцій – ось що вдихне життя в 

вмираючі ринки» [238, с. 11]. До таких висновків надихнули дослідження, що 

виконувалися компанією Retail Branding AG сумісно із Венським інститутом 

функціональної топографії головного мозку імені Людвіга Больцмана. Дослі-

дження  довели, що мотиваційна структура людини є глобальним генетичним 

спадком, і тому не дивно, що результати досліджень на людях із різних країн та 

континентів практично збіглися. Саме цим пояснюється той факт, що глобальні 

бренди розповсюджуються по всьому світу дуже швидко. І успіх їм забезпече-

ний саме тому, що вони передають ясні емоційні повідомлення, для яких не іс-

нує культурних та мовних перешкод. Напрошується висновок про те, що емоції 

– глобальні, а розум – локальний. 

 Є сенс особо зупинитися на нейрофізіологічних дослідженнях процесів 

сприйняття. Численні психологічні і соціологічні дослідження на цю тему да-

ють в цілому однакову картину. З одного боку, емоційний вплив кольорів обу-

мовлений властивостями універсальних об'єктів (блакитне небо, червона кров, 

жовте сонце, зелена трава і ін.), З іншого боку - впливом культури, і при цьому 

неважливо, усвідомлює людина її вплив чи ні. У повсякденному житті з симво-

лікою кольорів мають справу не тільки живописці, дизайнери, графіки та інші 

представники мистецьких професій. Емоційний вплив кольорів відбивається, 

наприклад, в мові – всім знайомі вирази «немов червона ганчірка для бика», 

«люди в білих халатах», «почорніти від злості» і багато інших. Варіанти симво-

ліки кольорів і характер їх впливу на людину наведено в таблиці Д.1 
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Таблиця Д.1 – Символіка кольорів і характер їх впливу на людину.*) 

Колір / тон Асоціації та вплив 
Яскраві тони Жвавість, яскравість 
Неяскраві 
(пастельні) 
тони 

Спокій, м'якість 

Жовтий Привітність, веселість, енергійність, жвавість, «сонячна» атмосфера. При ви-
користанні на великій площі створює відчуття «дешевизни» і викликає зане-
покоєння 

Помаранче-
вий 

Тепло, впевненість, світло. Один з квітів буддизму. При використанні на ве-
ликій площі також створює відчуття «дешевизни» 

Синій Розслаблює, заспокійливо. Сам по собі або в поєднанні з білим блакитний 
колір вселяє відчуття холоду, стерильності, некомунікабельності. Асоціюєть-
ся з льодом, морем. колір вірності 

Зелений Стабільність, надійність. Впливає освіжаюче, заспокійливо або нейтрально. 
Асоціюється з природою і весною. Колір життя 

Коричневий Створює атмосферу затишку і безпеки. Відтінки коричневого сприймаються 
як приємні і які спонукають до комунікації. Бежевий колір сприймається як 
претензійний. Крім того, це колір традиції. Також йому приписують значення 
«бідність», «лінь», «дурість» і «міщанство» 

Красний Активізує і збуджує. Теплий колір, який здавна вважається фарбою пристрас-
ті, провокації, небезпеки. Це колір екстремізму, крайнощі 

Рожевий Цей колір набагато спокійніше, ніж червоний. З рожевим асоціюються інти-
мність і щастя 

Сірий Гідність, впевненість. Однак цей колір може впливати депресивно, вселяти 
думки про старість. Емоційно – нейтральний. 

Чорний Передає глибину, однак може впливати депресивно, наводити на думки про 
хвороби і смерті (траур). Крім того, асоціюється з владою 

Білий Символізує невинність, божественність, нейтральність, при використанні на 
великій площі створює відчуття стерильності. В азіатських країнах - колір 
трауру. 

*) Джерело: [238, с. 47] 

Доцільно було б навести аналогічну палітру звуків. 
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Додаток Є. 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛІ КОШТОРИСНИХ 

ПОТОКІВ ПРОДЮСЕРСКОГО (ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО) ПРОЕКТУ 

 

Сума «запозичень» з театрального бюджету на створення вистави  

     1 erС Trств
ЗАП

ЗП


,    (Є.1)  

повинна бути відшкодована до моменту часу Тt ПЗ .   

Будемо вважати, що ця сума  гаситься однаковими за величиною  внеска-

ми R  через однакові проміжки часу t  (див. рисунок Є.1).  
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Рисунок Є.1 – Дискретна модель погашення заборгованості [195] 

 

Після чергового внеску «запозиченість» поменшується на величину цього 

внеску, але далі упродовж часу t  зростає через нарахування процентів інфля-

ційного походження на остаток боргу. Можна довести, що сума боргу після k -

го внеску буде складати: 

   
r

rRrCB
k

k
ЗАПk

111
 .   (Є.2) 

В разі погашення «запозичення» після k -го внеску, з умови Bk
  = 0 отри-

муємо: 
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       0111 


r
rRrC

k
k

ЗАП .    (Є.3)  

Перша складова в рівнянні (Є.3) описує капіталізоване на момент повного 

погашення значення запозичень CЗАП , а друга складова – сумарну вартість по-

току платежів на той же момент часу. З виразу (Є.3) отримуємо 

     
  11

1





r
rr

CR k

k

ЗАП .    (Є.4) 

Розглянемо далі випадок безперервного погашення CЗАП , задля чого про-

аналізуємо його динаміку, записавши наступний вираз: 

)()()()( ttBtr
dt

tdB
 .    (Є.5) 

Тут швидкість зміни «боргу» 
dt

tdB )(  визначається двома протилежними 

процесами: (1) збільшенням за рахунок відсоткових платежів )()( tBtr , (2) зме-

ншенням завдяки потоку внесків із щільністю )(t . 

Рівняння (Є.5) є лінійне неоднорідне диференційне рівняння першого по-

рядку . Враховуючи, що  

     СТtB ЗАПЗП  )( ,   (Є.6)  

0)(  ТtB ПЗ ,    (Є.7) 

можна дійти до рішення (Є.5) у вигляді [33, с. 393]: 

  dseseСtB str
t

T

Тtr
ЗАП

ЗП

ЗП )()( )()(    .   (Є.8) 

При умові .)( consts    після інтегрування отримуємо, що  

   1)( )()(   ereСtB ТtrТtr
ЗАП

ЗПЗП
 .   (Є.9) 

Використання умов (Є.6) – (Є.7) дозволяє визначити значення щільності 

потоку внесків з метою покриття запозиченості СЗАП , а саме: 

   
)1( )(

)(









e
er

С ТТr

ТТr

ЗАП
ЗППЗ

ЗППЗ

 .    (Є.10) 
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Формули (Є.4) і (Є.10) за своєю структурою та змістом однакові, що є сві-

дченням взаємоузгодженості дискретної та безперервної моделей погашення 

заборгованості СЗАП . Величина витрат на погашення (або обслуговування «бор-

гу») дорівнює 

    1)(  eСС ТTr
ЗАПОБ

ЗППЗ ,     (Є.11) 

а її дисконтоване значення на момент часу Тt ЗП  є 

    eСС ТТr
ЗАП

D
ОБ

ЗППЗ )()( 1  .    (Є.12) 

Ставку дисконту прийнято визначати як максимальну прибутковість аль-

тернативних і доступних для керівництва театру вкладень у фінансові проекти. 

Найчастіше альтернативними і доступними бувають вкладення коштів на депо-

зит або в довгострокові державні цінні папери [35; 217, с.75]. Тому у виконува-

них розрахунках ставка дисконту приймається рівною ставці депозитного від-

сотка r. 

Враховуючи останній результат, запишемо вираз для сумарних витрат зі 

створення театральної вистави: 

      eСССССССС ТТr
ЗАППР

D
ОБЗАППР

D
ОБ

СМП ЗППЗ )()0()()0()()( 2 
  .   (Є.13) 

Щоб відшкодувати ці витрати знадобиться потік доходів від багаторазо-

вого показу вистави зі щільністю 

    
)( ТТ

С
ЗППЗ

реал 
  .    (Є.14) 

Відзначимо, що цей показник доцільно сприймати як деяку середню ве-

личину на певному проміжку часу, бо за реальних умов потік доходів буде дис-

кретним. Між тим, ця оціночна величина може дозволити визначити і необхід-

ну кількість показів вистави на проміжку часу, і політику ціноутворення на 

глядацькі квитки, і кількість глядачів на кожному показі. 

Загальна виручка від продажу вистави може скласти 

    )( ТТS ЗБЗПреал   .    (Є.15) 

Якщо продюсер планує показник рентабельності проекту на рівні  
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С
S Д

Ч
ПП




)(

 ,    (Є.16) 

тоді можна визначити дисконтоване на момент часу Tt ЗП  значення чистого 

доходу  

     СS ПП
Д

Ч  )( .    (Є.17) 

Чистий дохід повинен дорівнювати 

    eСS ТТr
ППЧ

ЗПЗПР )( 
   .   (Є.18) 

Це з одного боку, а з іншого 

     ТТS ПЗЗПРреалЧ   .    (Є.19) 

Якщо ліві частини виразів (Є.18) і (Є.19) однакові, то 

    eСТТ ТТr
ПППЗЗПРреал

ЗПЗПР )( 
   .   (Є.20) 

Останнє рівняння дозволяє визначити невідому величину моменту завер-

шення продюсерського проекту Т ЗПР . 

Маржу керівництва театру, джерелом якої могли б бути відсоткові плате-

жі, можна оцінити так: 

    МММ Д )(
21 ,     (Є.21) 

     



  Тe
r

СM ЗП
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ств
ПР

ЗАП
ЗП 11)(

1  ,  (Є.22) 

    ee
r

СМ )ТТ(rТrств)Д(
ОБ

)Д( ЗППЗЗП  112


,  (Є.23) 

де М 1  і )(
2

ДМ  - відповідно, маржа на етапах створення театральної вистави і ві-

дшкодування «запозичень». 

Ясно, що частка коштів, яку получить театр внаслідок отримання доходу 

від продажу глядацьких квитків на новостворену виставу , повинен бути доста-

тньо більшим за ймовірну маржу, тобто 

     S Д
Ч

)( > М ,    (Є.24) 

де   - коефіцієнт дольової участі театру  в розподіленні доходів із інтрапрене-

рами від багаторазового показу театральної вистави. 
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Для продюсера-інтрапренера може бути вигідним варіант 

    S Д
Ч

)()1(  > ПППРС )0( .    (Є.25) 

Використовуючи вирази (Г.16), (Г.24) та (Г.25), можна довести що 
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)( 1; .    (Є.26) 

Нижня межа цього інтервалу не вигідна керівництву театру, а верхня – 

продюсеру-інтрапренеру. Сам інтервал значень для   можна назвати "просто-

ром компромісів". Значення  остаточно буде визначатися ступенем ризику 

продюсерского проекту і можливістю його нівелювання [193]. 
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Додаток  Ж 

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХАТМК 

 

Таблиця Ж.1 – Основні історичні події ХАТМК [299]  
 

Період Події 
1 листопада 
1929 р. 

Відкриття театру. Прем’єра вистави Оффенбаха «Орфей у пеклі». Заснов-
ники театру – група «березільців», учні видатного українського режисера 
Леся Курбаса: Борис Балабан, Януарій Бортник, Богдан Крижанівський. 
Саме вони заклали тут традиції акторської гри, музичної та режисерської 
інтерпретації. 
Борис Балабан став першим головним режисером театру. 
«Будинком» музичної комедії стала сцена колишнього театру «Муссурі». 

30ті � м.. 
XX � м.. 

«Осучаснення» класичних п’єс («Орфей у пеклі», «Запорожець за Дуна-
єм», «РозМарі»), створення принципово нового репертуару. 
Творча лабораторія української оперети, європейська класика (вистави 
Кальмана, Штрауса, Легара, Оффенбаха). 

6 жовтня 
1933 р. 

«Чорний день» в історії театру. Позбавлення Леся Курбаса почесного 
звання народного артиста республіки. Всі учні Курбаса були зняті з керів-
них постів в театрах, в колективах почалася запекла боротьба з «формалі-
змом», який згубно діяв на здорове українське радянське сценічне мисте-
цтво. Українізація в країні закінчилася, почалася русифікація. 
Головним режисером театру призначають Михайла Аваха, вимагаючи від 
нього «нещадної боротьби з формалізмом і буржуазним націоналізмом». 
Він почав боротьбу з постановок «неовенської  класики», поставивши 
оперети «Маріца», «Сільва», «Баядера» Імре Кальмана і «Весела вдова» 
Франса Легара.  
Надалі понад 50 вистав було поставлено спеціально для театру. Серед них 
– «Весілля в Малинівці» і «Сорочинський ярмарок». 

1935 р. 
 
 

«Творче тріо»  Михайло Авах, Олексій Рябов і Леонід Юхвид  почали 
роботу над «Сорочинським ярмарком» Гоголя. І створили надзвичайно 
яскравий спектакль, який відкрив нову сторінку в музично-драматичному 
мистецтві.  

1937 р. Те ж «творче тріо» приступило до створення музичної комедії «Майська 
ніч», прем’єра якої мала величезний успіх і отримала схвальні рецензії в 
пресі. Театрознавці і публіка одностайно оголосили «Майську ніч» новою 
перемогою харківського театру музичної комедії. 

4 листопада 
1937 р. 

Відбулася прем’єра героїко-романтичної оперети «Весілля в Малинівці», 
якій судилося більше семи десятків років прикрашати репертуар багатьох 
театрів. І не тільки України, але і всіх республік колишнього Союзу. 

жовтень  
1941 р. 

Незадовго до окупації Харкова театр евакуювали в Середню Азію. У важ-
кому жаркому кліматі, при нестачі найнеобхіднішого, артисти і постанов-
ники продовжували грати вистави. Серед перших була класика: «Сільва», 
«Маріца», «Весела вдова» та «Баядера».  
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Продовження таблиці Ж.1 

Період Події 
осінь 1942 р. Репертуар зріс до 14 вистав: «Сорочинський ярмарок», «Весілля в Мали-

нівці», «Взаємна любов», драма Костянтина Симонова «Російські люди». 
Тут же, на матеріалі узбецького фольклору, харків’янами була написана 
дотепна музична комедія «Ходжа Насреддін». Театр об’їхав Бухару, Аш-
хабад, Термез, Фергани і Фрунзе. Але найбільш плідними були 100 днів в 
Самарканді. Тут на виставах харківської оперети побувало 100 тисяч гля-
дачів. Тут уперше побачили світ нові постановки: «Ярмарок наречених», 
«Роз-Марі», «Розкинулося море широко». Крім вистав, театр дав в Самар-
канді 92 (!) «шефських» концертів.  

23 серпня 
1943 р. 

Харків було звільнено від фашистів. І вже через тиждень, 1 вересня, у мі-
сті почалися виступи акторів оперети! Спеціальна концертна бригада була 
створена з артистів, яким пощастило пережити окупацію. Вони давали 
концерти в госпіталях, і на передовій лінії фронту. 

50-ті роки 
ХХ ст.. 

Після війни країна відроджувався з руїн. У театрі це був період пошуку 
нового, що відповідає епосі репертуару. Від оперети-буф до водевілю – 
такою була афіша 50-х років. Сміх і радість, без претензій на проникнення 
в душу – відмінні риси репертуару тих років. Відпочивати від військових і 
трудових битв і радіти життю – ось що потрібно глядачам. Вони з цікавіс-
тю стежили за героями «костюмної», але ефектною постановки «Дочка 
фельдмаршала», співпереживали героїням «Дівочого переполоху» Юрія 
Мілютіна. Не забули і про українську класику. Знову були поставлені 
«Вій», «Майська ніч», «Сорочинський ярмарок», «Сватання на Гончарів-
ці». 

листопад 
1964 р. 

Гучною подією в театральному житті СРСР стала харківська постановка 
комедії Володимира Маяковського «Клоп» на музику Гавриїла Юдіна. 

70-80-ті роки 
ХХ ст.. 

Глядач став більш вимогливий. Театр звернувся до класики світової літе-
ратури, а в рецензіях все частіше звучало слово «вперше». На початку 80-
х Олександр Барсегян поставив мюзикл «Сестра Керрі» Раймонда Паулса. 
Спектакль був новаторським для музичної комедії: вперше в «легкому» 
жанрі з’явилися риси трагедії, з її філософською проблематикою. 
Тоді ж з’явився «феномен сучасного танцювального мистецтва». Так на-
звала критика спектакль хореографічних мініатюр «Ритм-балет» у поста-
новці А. Якубова. Цей же майстер, вперше в музичній комедії, поставив 
на нашій сцені справжній балетний спектакль – «Бембі» Ігоря Ковача. 

1986 р. Театр знову потряс театральну громадськість країни – постановкою рок-
опери «Юнона» і «Авось» Олексія Рибникова. 
Цей ряд продовжили «Монарх, блудниця і чернець» Олександра Журбіна 
за драматичною новелою Томаса Манна, «Ісус Христос – суперзірка» Е. 
Л. Уеббера. Успіхом ці вистави завдячують новаторським знахідкам ху-
дожнього керівника театру – Юрія Старченка. 

1987 р.  Будівлю театру-цирку «Муссурі» було визнано аварійною. Театр музич-
ної комедії «переселили» у будівлю ДК «Харчовик» (де знаходиться і до-
сі, не маючи власної будівлі). 

Кінець ХХ 
ст. – початок 
ХХІ ст. 

Пошук нових інтерпретацій класики: режисер Аркадій Клейн ставить ку-
льтовий мюзикл «Моя чарівна леді». До 200-річчя з дня народження Го-
голя він же поставив музичну комедію «Сорочинський ярмарок» Олексія 
Рябова. 
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Продовження таблиці Ж.1 
Період Події 

1995-2005 рр. В театрі змінилося кілька директорів і художніх керівників, які довели го-
сподарську та творчу частину до повного занепаду. У клубі «Харчовик», 
де Харківський театр музичної комедії став показувати свої спектаклі, бу-
ло незатишно: взимку холодно, старі крісла скрипіли, заглушаючи звуки 
оркестру. Та й зал заповнювався глядачами на чверть, а то і менше. Втра-
та самостійності загрожувала зникненням театру музичної комедії з теат-
ральної карти Харкова. 

2005 р.  Директор театру Валентина Холодок запросила на посаду свого заступни-
ка із загальних питань Ігоря Миколайовича Коваля, мабуть, заздалегідь 
знаючи, що сама йде на підвищення. Так і сталося. Коли ж їй довірили 
стати заступником начальника обласного департаменту культури, то, не 
вагаючись, вона передала керівництво театром І. М. Ковалю. 

2006 р. 24 листопада 2006 р. Коваля І.М. обійняв посаду директора. З його робо-
тою пов’язаний новий етап розвитку театру. Саме з його ініціативи театр 
оновлює репертуар, декорації, костюми, і навіть будинок. За короткий час 
в театрі було проведено ряд кардинальних змін.  
За видатні досягнення у розвитку українського музичного мистецтва та 
високий професіоналізм колектив театру був удостоєний статусу «Акаде-
мічний».  

2007 р. І. М. Коваль став ініціатором щорічного святкування, у першій декаді ли-
стопада, «до Дня харківської оперети», присвяченій датою заснування те-
атру – 1 листопада 1929 року, і заснував «Почесні знаки театру» двох сту-
пенів. Срібні знаки вручаються за високий професіоналізм, а Золоті – за 
особливі заслуги перед театром. Знак має форму емблеми театру і реєст-
рується в Книзі Пошани. 
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Продовження таблиці Ж.1 
Період Події 

2009 р. За вагомий внесок у розвиток українського театрального мистецтва, висо-
ку професійну майстерність та значні творчі здобутки колектив театру на-
городжений Почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожан-
ська Слава».  
Своє 80-річчя в листопаді 2009 року театр відзначив масштабним і видо-
вищним, концептуально новим гала-концертом, який користувався вели-
ким успіхом у глядача і пройшов багато разів з аншлагами. Цій події при-
свячено відкриття першої спільної виставки театру і Харківського худож-
нього музею «Подорож у театральному просторі». В експозиції виставки 
ескізи і макети декорацій, костюми до вистав, афіші над якими працювали 
художники театру в різні роки. Різні за стилістикою та технікою виконан-
ня роботи художників показують еволюцію розвитку театрального мисте-
цтва. Особливим доповненням виставки стали фотографії та рецензії про 
театр. 
Після цієї події, у фойє театру відкрилася художня галерея «Погляд», де 
можна побачити роботи художників України. Починаючи з 2009 року, в 
театрі пройшло понад 20 виставок художньої галереї. У них беруть участь 
художники різних стилів живопису. 
З 2009 року на сцені театру почали проходити бенефіси заслужених арти-
стів України – Віри Харитонової, Володимира Федоренка, Віктора Робер-
това, Елеонори Климчук, Алли Хорольської, Віктора Побережця, а також 
провідних солістів театру – Анатолія Будния, Євгенія Суховерхова, Олек-
сія Андренко, Наталії Коваль, Елеонори Джулик, Олександра Бедило, 
Олексія Гавінского, Віктора Червонюка, Мілани Остонен, Юрія Костяни-
ці. 
За ініціативою адміністрації в ХАТМК стали проводити дні пам’яті за-
служених артистів україни Марії Свірської, Володимира Підсадого і ві-
домого педагога з вокалу Маргарити Червонюк. 
Після 80-річного ювілею вперше на сцені театру з’явилися репертуарні 
гала-концерти «Всі секрети оперети» «Віват, Кальман!»,  також  ревю для 
дітей «В гостях у казки» (режисер-постановник Олександр Драчов). 
Сезон 2008 – 2009 року театр завершив прем’єрою музичної комедії «Та-
ємниця Дон Жуана» (режисер Ірина Ривина). Цей яскравий і дотепний 
спектакль підвів своєрідний підсумок 80 років. І знову довів, що складний 
жанр музичної комедії не стоїть на місці. «Таємниця Дон Жуана» залиша-
ється в репертуарі і має незмінний успіх у публіки. 
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Продовження таблиці Ж.1 
Період Події 

2010 р. Вперше на сцені музичної комедії відбувся гала-концерт «Свято танцю» 
за участю артистів музичної комедії і театру народного танцю «Заповіт». 
Останні театральні сезони ознаменувалися для ХАТМК значними змінами 
і позитивними зрушеннями у творчому житті. На сцені театру почали 
з’являтися осучаснені оперети, музичні комедії та вистави для дітей.  
Прем’єри у постановці заслуженої артистки України Валентини Подорло-
вой – музична комедія Євгена Птічкіна «Бабин бунт» та оперета Йоганна 
Штрауса «Циганський барон» мають величезний успіх у глядачів. 
В постановці молодого режисера Олексія Серьогіна успішно пройшли 
прем’єри музичної комедії Вальтера Колло «Авантюристи» і музичного 
спектаклю для дітей Ігоря Гайденка «Вождь червоношкірих». 
І. М. Коваль, як режисер, виступив із першою постановою – музичною 
� казкою М. Мокієнко, С. Махотіна «Обережно! Чарівний ліс». 

2014 р. Вперше на території пострадянського простору герої знаменитої оперети 
Франца фон Зуппе «Прекрасна Галатея» в постановці І. М. Коваля загово-
рили віршами. У цьому спектаклі втілився лірико-філософський талант 
театрального мислення режисера. Герої оперети перетворюються у візуа-
льні метафори. Специфікою театру стає експеримент, спрямований на ро-
зкриття акторської індивідуальності. Театр орієнтується на національно-
етичне осмислення буття, Всесвіту, власної творчості.  

2015 р.  Популярним після прем’єри стає  репертуарний концерт «Музичні барви 
України» у постановці Аркадія Клейна, що уявляє з себе феєричне кос-
тюмоване шоу з барвистим оформленням сцени. В перше відділення 
увійшли українські народні пісні, запальні танці та сцени з музичних ко-
медій: «Сорочинський ярмарок» Олексія Рябова, «Сватання на Гончарів-
ці» Кирила Стеценка, «Трембіта» Юрія Мілютіна. У другому відділенні – 
українські сучасні естрадні пісні. 
В грудні 2015 року відбулася прем’єра музичної казки «Івасик-Телесик». 
Виставу створено за мотивами української народної казки, спеціально для 
ХАТМК, композитором Ігорем Гайденко і лібретистом Ігорем Факторов-
ським. 

2016 р. Справжньою культурною подією Харкова стала постановка музичної ко-
медії Гії Канчелі «Витівки Хануми» (режисер І.М. Коваль). Сьогодні ви-
става «Витівки Хануми» має величезний успіх у публіки. 
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Кінець таблиці Ж.1 
Період Події 

2017 р. Як і 88 років тому, театр залишається «творчою лабораторією сучасної 
музичної комедії», на сцені йдуть вистави для дорослих і дітей. Це – кра-
щі зразки оперети, мюзиклу, музичної комедії та рок-опери, а також  бе-
нефіси і яскраві концерти, які йдуть російською та українською мовами. 
В театрі – справжні корифеї сцени. Диригент, заслужений діяч мистецтв 
України Ярослав Сорочук, заслужені артисти України Алла Хорольська, 
Віктор Побережець, Анатолій Младов. І.М. Коваль став заслуженим дія-
чем мистецтв України.  Трупа «збагатилася» молодими талантами. 
Гордість театру – талановиті солісти-вокалісти, які вже завоювали успіх, 
популярність і любов публіки.  
Балетна трупа, на чолі з балетмейстером, заслуженою артисткою УРСР 
Іриною Клепіковою, прикрашає будь-який спектакль і захоплює глядачів 
своєю майстерністю. 
Симфонічний оркестр театру протягом всієї своєї історії входить в число 
кращих. Хор театру – це унікальні голоси, широкий діапазон можливос-
тей, джерело талановитих артистів створюють на сцені святковий настрій 
або атмосферу для драматичних подій. 
Керівництво ХАТМК надає велике значення популяризації мистецтва се-
ред підростаючого покоління. Сьогодні колектив Харківського академіч-
ного театру музичної комедії перетворено в театрально-музичний центр, 
на базі якого працюють Оперна студія Харківського національного уні-
верситету мистецтв імені Котляревського І. П. і дитяча театральна студія 
«Арис». 
Відчувається, що ХАТМК на підйомі в своєму розвитку. 

2018 р. Введено у репертуар музичну комедію О.Фельцмана, Г. Голубенко, В. Ха-
їта, Л. Сущенко «Все починається з любові» (Старі будинки) (режисер-
постановник І.М. Коваль) 

2019 р. Введено у репертуар оперету у 2 діях Імре Кальмана «Фіалка Монматру» 
(режисер-постановник В.Ф. Подорлова) 

2020 р. Введено у репертуар музичну комедію В. Ільїна, В. Лукашова, Ю. Риб-
чинського «Сімейна авантюра, або Вона на все згідна» (режисери-
постановники І.М. Коваль та В.Ф. Подорлова) 
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Таблиця Ж.2 – Діагностика ХАТМК (2010 рік) [88] 

 

 
 

Гострота проблеми 
Проблема 

Низ. Сер. Вис. 
БАЛАНСОВИЙ ЗВІТ 

1. Актив 
1.1 Дебіторська заборгованість    
1.1.1 Не проводиться взаємозалік кредиторської та дебітор-

ської записів  ×  

1.1.2 Відсутність ефективної політики знижок, яка призво-
дить до збільшення обсягу продажів і грошового пото-
ку 

 ×  

1.2 Основні засоби    
1.2.1 Деякі види обладнання знаходяться в поганому стані і 

породжують проблеми, як в процесі експлуатації, так і 
з якістю робіт, які виконуються з їх допомогою 

  × 

1.2.2 Не виконується інвестування в придбання нових основ-
них засобів   × 

1.2.3 Основні фонди не підходять для надання послуг, які ві-
дповідають сучасним вимогам   × 

2. Пасив 
2.1 Кредиторська заборгованість    
2.1.1 Велика прострочена заборгованість перед сценариста-

ми вистав (дотримання авторського права)  ×  

2.1.2 Умови закупівельних контрактів накладають на компа-
нію непосильний тягар: потрібна передоплата, вельми 
короткі терміни оплати, жорсткі умови і т.п. 

×   

2.1.3 Кредиторська заборгованість є предмет спору, застарі-
ла або потенційно підлягає оскарженню в суді  ×  

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ 
3. Виручка 
3.1 Має місце скорочення кількості вистав ×   
3.2 Сезонні труднощі: підприємство не має можливості ви-

рівнювати сезонні коливання прибутку і грошового по-
току 

  × 

3.3 Неконкурентоспроможні ціни в порівнянні з аналогіч-
ними послугами конкурентів ×   

3.4 Недостатня різноманітність репертуару театру ×   
4. Витрати підприємства 
4.1 Обсяги валових продажів квитків нижче рівня беззбит-

ковості по великій кількості вистав   × 

4.2 Деякі види вистав неприбуткові (витрати перевищують 
дохід)   × 

4.3 Високий рівень постійних витрат ×   
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Продовження таблиці Ж.2 

 

Гострота проблеми 
Проблема 

Низ Сер Вис 
5. Рух грошей 
5.1 Відсутність ефективної системи бюджетування на підпри-

ємстві   × 

5.2 Негативний грошовий потік від показу вистав  ×  
5.3 Зниження грошового потоку від показу вистав ×   
6. Маркетинг 
6.1 Чи не визначені і активно не вивчаються цільові ринки 

збуту; не визначена стратегія просування послуг, що на-
даються на ці ринки; недостатня увага приділяється мож-
ливості показу вистав за кордоном або в інших містах кра-
їни 

  × 

6.2 Не з'являються ні нові глядачі, ні нові ринки   × 
6.3 Незадовільне функціонування відділу збуту (кількість пра-

цівників, ефективність їх роботи)   × 

6.4 Не ведеться ефективний збір інформації в плані вивчення 
конкурентів, галузевих тенденцій, глядацьких ринків   × 

6.5 Відділ збуту не вивчає потреби глядачів   × 
6.6 Відділ продажів квитків працює без належної системнос-

ті, не має ні довгострокових, ні тактичних планів   × 

6.7 Відділ збуту не знає, які види вистав найбільш прибутко-
ві, і не зосереджує всіх зусиль на зонах найвищої віддачі  ×  

6.8 Вистави, які показуються в театрі, не відповідають вимо-
гам, потребам і бажанням глядачів  ×  

6.9 Відсутність роздрібної мережі реалізації квитків   × 
6.10 Відсутність контролю якості, в тому числі на рівні збуту 

квитків   × 

6.11 Нездатність виконувати спеціальні замовлення  ×  
6.12 Незадовільний сервісне обслуговування призводить до ві-

дмови споживачів від повторного відвідування театру   × 

УПРАВЛІННЯ 
7. Загальне планування та управління 
7.1 Не застосовуються сучасні підходи до управління теат-

ром. Відсутня комп'ютеризація підтримки управлінських 
рішень 

 ×  

7.2 Керівному складу не вистачає належного майстерності 
для виконання своєї роботи   × 

7.3 Відсутність процесної організації. Основні процеси не 
прописані і не вивчені  ×  

8. Стратегічні питання 
8.1 Не розроблена і не реалізується стратегія довгострокового 

інвестування  ×  

8.2 Не застосовується SWOT-аналіз   × 
8.3 Керівництво чітко не визначив цільовий ринок для по-

слуг, що надаються підприємства  ×  
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Додаток З 
 

ПОЧЕСНІ  ЗВАННЯ ТА НАГОРОДИ 
ПРАЦІВНИКАМ ХАТМК 

 
Таблиця Є.1 –  Почесні звання 

П.І.Б. Почесне звання Підстава 
1990 

Побережець 
Віктор Олексійович 

Заслужений артист 
Української РСР 

Указ президента Верховної Ради 
Української РСР від 26.01.1990 р. 

1993 
Хорольська 
Алла Борисівна 

Заслужений артист 
України 

Указ президента України № 1364 
від 05.05.1993 р. 

2004 
Сорочук 
Ярослав Ярославович 

Заслужений діяч мистецтв 
України 

Указ президента України № 1533 
від 24.12.2004 р. 

2006 
Летенко 
Олег Георгійович 
(сумісник) 

Заслужений артист 
України 

Указ президента України № 1004 
від 28.11.2006 р. 

2009 
Младов 
Анатолій Павлович 

Заслужений артист 
України 

Указ президента України № 774 
від 28.09.2009р. 

2016 
Подорлова 
Валентина Федорівна 

Заслужений артист 
України 

Указ президента України № 
80/2016 від 04.03.2016 р. 

Гавінський Олексій  
Михайлович (сумісник) 

Заслужений артист 
України 

Указ президента України № 
339/2016 від 22.08.2016 р. 

Коваль 
Ігор Миколайович 

Заслужений діяч мистецтв 
України 

Указ президента України № 
495/2016 від 09.11.2016 р. 

2018 
Старченко  
Віра Миколаївна 

Заслужений працівник 
 культури України 

Указ президента України 
№86/2018 від 26.03.2018 р. 

2019 
Коваль   
Наталля Іванівна 

Заслужений артист 
України 

Указ Президента України № 
91/2019 від 26.03.2019 р. 

Бідило 
Олександр Іванович 

Заслужений артист 
України 

Указ Президента України № 
868/2019 від 28.11.2019 р. 
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Таблиця З.2 – Режисери-постановники ХАТМК 

 
№ 
п/п П.І.Б. Посада Вистави Примітка 

1 2 3 4 5 
1 Коваль 

Ігор  
Миколайович 

Директор, 
головний 
режисер 
 

Обережно, чарівний ліс 
(2012);  
Прекрасна Галатея (2014); 
Витівки Хануми (2016); 
Все починається з кохання 
(2018); 
Сімейна авантюра, або вона 
на все згідна (2020) 

режисер (0,5 ставки) 
12.02.2014 р.; 
головний режисер (0,5 ставки) 
з 01.09.2015 р. 

2 Драчов  
Олександр 
Миколайович 

Режисер Івасик-Телесик (2015) 
Добрий  
Отик-бегемотик (2016) 
 

режисер з 01.02.1992р. 
по18.09.1996р.; 
художній керівник з 
02.09.2005р. по 07.04.2008 р.; 
головний режисер з 
02.09.2009р. по 23.06.2015р.; 
режисер з 23.06.2015 р. по т.ч. 

3 Подорлова 
Валентина 
Федорівна 

Артистка-
вокалістка, 
провідний 
майстер  
сцени 

Бабин бунт (2010) 
Циганський барон (2014) 
Фіалка Монмартру (2019) 
 

режисер-постановник (за 
сумісництвом) з 20.06.2004р. 
по 30.06.2004 р.;  
режисер з 04.09.2010р. по 
20.09.2011р.; 
режисер за  суміщенням (до-
плата 50% ) 01.10.2011з  

4 Серьогін 
Олексій  
Ігорович 

Артист-
вокаліст 
І категорії 

Красуня та чудовисько 
(2007); 
Авантюристи (2013); 
Вождь червоношкірих 
(2014); 
Попелюшка (2018),  
 

режисер-постановник з 
01.02.2010 р.,  
режисер  з 19.02.2010р. по 
31.07.2010 р.; 
режисер за суміщенням  (50% 
доплата) з 11.09.2012р. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

286 

Таблиця З.3 – Участь артистів-солістів ХАТМК у фестивалях та конкурсах  

Гавінський Олексій 
Міжнародний фестиваль «Middfest International» (США, 2000),  
IV Міжнародний конкурс-фестиваль «Екологія і духовність» (Україна, 2004).   
Андренко Олексій 
Международные фестивали: Артистов оперетты и мюзикла им. М. Водяного (м. Одесса, 
2004), Артистов оперетты им. В. Курочкина (м. Екатеринбург, 2006),  
Коваль Наталля 
Міжнародний фестиваль артистів оперети і м’юзикла ім. М. Водяного (м. Одеса, 2004),  
Міжнародний фестиваль артистів оперети ім. В.Курочкіна (м. Єкатеринбург, 2006),  
Міжнародний конкурс вокалістів (м. Миколаїв). 
Всеукраїнський конкурс вокального мистецтва ім.. Бориса Гмирі (ІІ місце)  Інтернаціона-
льний вокальний фестиваль РОМАНСІАДА (І місце, Німеччина, 2018)  
Джулик Элеонора 
Міжнародний фестиваль артистів оперети і м’юзикла «DOCSTAR» (м. Караганда , 2016, 
диплом),  
Міжнародный конкурс виконавчого мистецтва «SONORE FEST INTERNATIONAL 
MUSIC FESTIVAL», (лауреат П премії в номінації вокал), 2017 рік, 
Всеукраїнський  Дистанційний новорічний фестиваль-конкурс "ЗлатаФест - Золоті талан-
ти України" (диплом І місце в номінації "Академічний спів"), 2019 рік.  
Непомняща Олеся 
V відкритий конкурс молодих музикантів-виконавців та композиторів «Харківські асамб-
леї», (лауреат І ступеня, в номінації «Спів», 2008),  
Х Міжнародний конкурс-фестиваль «Fortissimo 5-75» (лауреат 1 місце в номінації «Ака-
демічний вокал», 2013.  
Поважна Олена 
«КHARKIV INTERNATIONAL SONG FORUM» (м. Харків, 2015,  лауреат, III місце),  
ХІ Всеукраїнський конкурс вокального мистецтва ім. Бориса Гмирі (м. Дніпро, 2017,  ла-
уреат III старшої групи II ступеня).  
Козлов Володимир 
ІІІ Міжнародный конкурс у Китаї  (г. Нинбо, 2005); 
Всеукраїнський конкурс им. Оксани Петрусенко (м. Херсон, 2006); 
Всеукраїнський конкурс «Нові ім’я України» (м. Киев, 2007); 
Міжнародний конкурс «Мистецтво ХХI-го століття» (м. Ворзель, 2007); 
Міжнародний конкурс в Італії (м. Лониго, 2007); 
Міжнародний конкурс ім. Івана Алчевського (м. Алчевськ, 2007); 
Міжнародний конкурс в Португалії (о. Мадэйра, м. Фуншал, 2009). 
Інтернаціональний вокальний фестиваль РОМАНСІАДА (І місце, Німеччина, 2018)  
Шахін Наталія 
V Всеукраїнський конкурс-фестиваль музичного мистецтва «Art - Dominanta» (м. Харків, 
2018 р., диплом лауреата І ступеня)  
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Додаток І 

КОНУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ХАТМК 

 
Рисунок І.1 – Карта м. Харкова із зображенням територіального розміщення конкурентів ХАТМК 
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Таблиця І.1 – Розтлумачення цифрових позначок на карті м. Харкова *) 

№ 

п/п Назва закладу Адреса 

1 Харківський молодіжний театр «Мадри-
гал» м. Харків, вул. Сумська, 132  

2 Харківський театр «P.S.» м. Харків, вул. Гіршмана, 16 

3 

Будинок Актора ім. Леся Сердюка (театр)  
Харківський театр 19 
Харківський авторський театр «Казанок» 
Авторський театр «Може бути» 
Театр поезії та музики А. Конькова  
Театр «Нова сцена» 
Російський реалістичний театр «Театр в 
театрі» 
Театр «Лабораторія театрра» 
Театр «Прекрасні квіти» 
Творчий центр «Апарте» 
Театр французької комедії «Дель П’єро» 
Театр «Для людей» 
Театр «Амадей» 
Театр одеського розливу «Ланжерон» 
Інародний театр абсурду «Горобчик» 

м. Харків, вул. Манізера, 3  
 

4 Театр-студія «Сходинки» м. Харків, вул. Дарвіна, 31  

5 Театральна майстерня «Вінора» 
Інародний театр абсурду «Горобчик» м. Харків, вул. Скрипника, 7  

6 Театр «Публіцист»  м. Харків, вул. Мистецтв, 15 
7 Дитячий театр пісні «Натхнення» м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 10 

8 Харківський академічний російський дра-
матичний театр ім. О. С. Пушкіна м. Харків, вул. Чернишевська, 11  

9 
Харківський національний академічний 
театр опери та балету ім. М. В. Лисенка 
(ХНАТОБ) 

м. Харків, вул. Сумська, 25  

10 Харківський дельфінарій «Немо» та Океа-
наріум м. Харків, вул. Сумська, 35 

11 Харківська обласна філармонія м. Харків, вул. Римарська, 21  

12 
Харківський державний академічний укра-
їнський драматичний театр ім. Т.Г. Шев-
ченка 

м. Харків, вул. Сумська, 9 

13 Харківський планетарій � ул. Ю. О. Гага-
ріна м. Харків, пров. Кравцова, 15 

14 Харківський державний академічний театр 
ляльок ім. В. А. Афанасьєва м. Харків, майдан Конституції, 24  

15 Харківський молодіжний симфонічний ор-
кестр «Слобожанський» м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 13 

16 Будинок органної та камерної музики 
Органний зал Харківської філармонії м. Харків, вул. Університетська, 11  
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Продовження таблиці І.1  
№ 

п/п Назва закладу Адреса 

17 Театр-студія «Arabesky» м. Харків, � ул.. Харьківска набереж-
на, 5 

18 Соціально-культурний центр «Autonomia» м. Харків, майдан Героїв Небесної Со-
тні, 30 

19 Харківський театр для дітей та юнацтва  м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 18  

20 Харківський академічний театр музичної 
комедії (ХАТМК) м. Харків, вул. Благовіщенська, 32  

21 Харківський Державний Цирк м. Харків, майдан Ірини Бугримової, 1 

22 Харківський муніципальний культурний 
центр м. Харків, � ул.. Плеханівська, 77 

23 Театр «Кімната Т»  м. Харків, вул. Плеханівська, 124 

24 Театр «Лукомор’є» і курси акторської 
майстерності ОЦ «Естет»  Харків, вул. Плеханівська, 126 

*) Джерело: Авторська розробка по матеріалам відповідних харківських сайтів 

 

Таблиця І.2 – Короткий опис конкурентів ХАТМК*) 

№ 
п/п Назва закладу Короткий опис 

1 
Харківський мо-
лодіжний театр 
«Мадригал» 

Професійне творче об’єднання. Основний вид діяльності – ре-
пертуарний театр. 
Молодіжний театр давно і професійно займається створенням 
заходів під ключ різного масштабу. Починаючи від бюджетних 
банкетів і закінчуючи святами загальноміського масштабу. 

2 Харківський театр 
«P.S.» 

Один з небагатьох недержавних професійних репертуарних те-
атрів Харкова, кредо якого — робота українською мовою. Всі 
спектаклі театру йдуть українською мовою.  
Був утворений в кінці 1990 року як театр-лабораторія.  

3 
Будинок Актора 
ім. Леся Сердюка 
(театр)  

Театральний центр європейського рівня. У приміщенні театру 
постійно працює близько 15 недержавних театральних колек-
тивів, проводиться щорічний фестиваль вистав недержавних 
театрів «Курбалесія».  

4 Театр-студія 
«Сходинки» 

Культурний простір, на базі якого організовується безліч різ-
нопланових подій, що служать для цікавого проведення часу в 
Харкові. 

Театральна майс-
терня «Вінора» 

Репертуар театру складається з вистав заслужених майстрів 
сцени  і молодих талановитих режисерів. Театральна майстерня 
є єдиним україномовним молодіжним театром в Харкові і вже 
має свого постійного глядача. 5 

Інародний театр 
абсурду «Гороб-
чик» 

Театр має широку аудиторію в місті Харків та за його межами. 
У репертуарі театру 5 двогодинних комедійних шоу. 
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Продовження таблиці І.2 
№ 
п/
п 

Назва закладу Короткий опис 

6 Театр «Публі-
цист»  

Молодіжний драматичний театр. У театрі існує декілька поко-
лінь студій і дуже багато учасників. Раз на 2 роки набирається 
нова студія. 

7 Дитячий театр пі-
сні «Натхнення» 

Основним завданням театру пісні є розвиток вокальних, танцю-
вальних, драматичних здібностей дітей. Навчальної завданням – 
розвиток і постановка голосу, придбання вокальної майстернос-
ті, орієнтація на сольний та ансамблевий спів дво-, трехголос-
них творів; хореографічна підготовка, акторська майстерність. 
Одним з досягнень колективу є постановка дитячих мюзиклів, 
які радують маленьких і дорослих глядачів уже багато років. 

8 

Харківський ака-
демічний російсь-
кий драматичний 
театр ім. О. С. 
Пушкіна 

Драматичний театр у місті Харкові, один із провідних театраль-
них колективів України. 

9 

Харківський наці-
ональний акаде-
мічний театр опе-
ри та балету ім. 
М. В. Лисенка 
(ХНАТОБ) 

Один з найстаріших вітчизняних музичних театрів, нащадок 
кращих традицій української, російської і світової культури. 
Перший український стаціонарний оперний театр. У репертуарі 
театру оперні вистави українською, російською, французькою 
та італійською мовами, класичні та сучасні балетні постановки. 

10 
Харківський 
дельфінарій «Не-
мо» та Океанаріум 

Один з найсучасніших і найбільших дельфінаріїв в СНД. Вхо-
дить до складу Міжнародної співдружності дельфінаріїв «Не-
мо». Серед основних завдань – популяризація знань про морсь-
ких ссавців і популяризація природоохоронних ідей.  
Харківський комплекс включає в себе готель «Немо», дельфіна-
рій, центр дельфінотерапії, океанаріум, ресторан-терасу, фітнес-
клуб NEMO FIT & SPA.  

11 Харківська облас-
на філармонія 

Найстаріша концертна організація України та Харкова з бага-
тою історичною і культурною спадщиною. Творчий колектив 
філармонії представлений знаменитими в Харкові і за кордоном 
симфонічним оркестром, академічним хором, заслуженими со-
лістами та виконавцями різного репертуару. Для афіші концер-
тів характерна широка репертуарна спрямованість – від класич-
них музичних творів, органної та камерної музики, до 
� м.� ляриних мелодій нашого часу – джазу музики театру і кі-
но, опери і балету. 

12 

Харківський дер-
жавний академіч-
ний український 
драматичний те-
атр ім. Т.Г. Шев-
ченка 

Один з найстаріших театрів України. Сьогоднішні плани театру 
націлені на залучення до театру талановитої молоді, на онов-
лення поточного репертуару сучасною і класичною українською 
і зарубіжною драматургією. 
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Продовження таблиці І.2 
№ 
п/
п 

Назва закладу Короткий опис 

13 
Харківський пла-
нетарій � м.. Ю. 
О. Гагаріна 

Особливий астрономічний центр, що поєднує в собі переваги 
театру і аудиторії. Акторами в цьому незвичайному театрі ви-
ступають Сонце, зірки, планети, галактики, комети. 
Апарат «Планетарій», встановлений в Зоряному залі, дозволяє 
побачити захоплюючу картину зоряного неба. 

14 

Харківський дер-
жавний академіч-
ний театр ляльок 
ім. В. А. Афанась-
єва 

Найстаріший в Україні, багатий на експозиційні матеріали, що 
зібрані на всій території пострадянського простору і зберігають-
ся в його архівах. 
Має велику культурологічну та історичну значимість. 
Основна діяльність театру  вистави, які так люблять маленькі, і 
що особливо важливо – дорослі глядачі театру. 
Поряд з експериментальними постановками в репертуарі театру 
є і вистави, створені в традиційних прийомах ширмового театру 
ляльок, орієнтовані на найменших глядачів. 

15 

Харківський мо-
лодіжний симфо-
нічний оркестр 
«Слобожанський» 

Є першим, унікальним і єдиним в Україні професійним колек-
тивом такого типу, гордістю не тільки Харківщини, але і всієї 
України. Активно працює в одному з найважливіших напрямків 
музичного мистецтва, пов’язаного з підвищенням значущості 
високого класичного мистецтва в культурному вихованні моло-
ді України. Оркестр постійно бере участь у фестивалях і конку-
рсах як на Україні, так і за її межами. 

16 

Будинок органної 
та камерної музи-
ки 
Органний зал Ха-
рківської філар-
монії 

Репертуар органного залу досить різноманітний. За час його іс-
нування було створено багато органних, вокально-органних і лі-
тературних програм. Серед них – цикли концертів, присвячені 
великим композиторам різних епох. 

17 Театр-студія 
«Arabesky» 

Недержавний театральний колектив в місті Харкові. Не маючи 
власного приміщення, театр виступає на орендованих сценічних 
майданчиках. Щодня досліджує проблеми українського театру 
та працює з суспільно важливими темами та проектами. 

18 
Соціально-
культурний центр 
«Autonomia» 

Соціально-культурний центр, який ставить своїм завданням на-
дання підтримки і розвиток низових некомерційних ініціатив. 

19 
Харківський театр 
для дітей та юнац-
тва  

Один з найстаріших театрів для дітей. Колектив театру знахо-
диться в періоді активного творчого пошуку, відстоює право 
дитячого театру на універсалізацію художньої мови, а керівниц-
тво співпрацює як з початківцями, так і з визнаними майстрами 
сцени. 

20 

Харківський ака-
демічний театр 
музичної комедії 
(ХАТМК) 

Театрально-музичний центр. Творча лабораторія сучасної музи-
чної комедії. 
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Продовження таблиці І.2 
№ 
п/
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Назва закладу Короткий опис 

21 Харківський Дер-
жавний Цирк 

Є одним з найстаріших і найавторитетніших установ даного профі-
лю в Україні. Залишається улюбленим місцем дозвілля харків’ян і 
гостей міста. 

22 
Харківський муні-
ципальний культу-
рний центр 

Унікальний центр, комунальний заклад культури. 

23 Театр «Кімната Т»  

Інтелектуальний театр, що працює в камерній формі. Глядач має 
можливість максимально заглибитися в атмосферу вистави, при 
цьому, руйнуючи для себе давно застарілі рамки сприйняття театру.  
Це перш за все експериментальний театр. Експерименти як з мето-
диками створення вистави, так і розташуванням акторів по відно-
шенню до глядачів.  

24 

Театр «Лукомор’є» 
і курси акторської 
майстерності ОЦ 
«Естет»  

Молодий театр, який заявив про себе, як прихильник душевної роз-
мови між акторами і глядачами про вічні теми. 
Театр «Лукомор'я» пропонує подивитися на себе з боку або відчути 
себе на місці героя, сидячи в залі для глядачів. 
Сьогодні в репертуарі театру вже п'ять спектаклів. Постійно працює 
Школа акторської майстерності. 

*) Джерело: Авторська розробка по матеріалам відповідних харківських сайтів 
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Додаток К 

СОЦІОЛОГІЧНА АНКЕТА 
(складено у співавторстві із кандидатами соціологічних наук 

В.О. Болотовою та Т.М. Байдак) 
 

Шановний респондент! 
Просимо Вас взяти участь в дослідженні, направленому на вивчення мо-

тивації і задоволеності роботою співробітників ХАТМК.  
Відповідайте, будь ласка, на питання цієї анкети. При заповненні анкети 

просимо уважно прочитати всі варіанти відповідей на кожне питання і відзна-
чити ті з них, які відповідають Вашій думці. 

Анкета анонімна (прізвище вказувати не треба). Матеріали опиту викори-
стовуватимуться тільки в узагальненому вигляді. 

Заздалегідь дякуємо за участь в опиті!  

1. Як давно Ви працюєте в театрі музичної комедії? 
1. До 1 року 
2. Від 1 року до 5 років 
3. Від 5 до 10 років 
4. Від 10 до 20 років 
5. Від 20 лети більш 

2. Чи працюєте Ви за фахом, який отримали (отримуєте) в середньо-
спеціальному або вищому учбовому закладі? 

1. Так 
2. Ні 

3. Нижче приведені цінності в житті людини. Виберіть з них ті, які для Вас 
особисто найбільше значущі. Відзначте, будь ласка, НЕ БІЛЬШЕ 5 позицій.  

1. Розвага, відпочинок 
2. Наявність хороших і вірних друзів 
3. Хороше здоров'я 
4. Цікава робота  
5. Сім'я 
6. Любов 
7. Високий матеріальний достаток 
8. Кар'єра 
9. Спокійне безпечне життя 
10. Авторитет і пошана з боку найближчого оточення 
11. Самовираження і самореалізація  
12. Наявність реальних владних повноважень 
13. Професіоналізм 
14. Самостійність, свобода дії 
15. Високе соціальне положення 
16. Можливість приносити людям користь 
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4. Існують різні уявлення про те, якою повинна бути робота. Виберіть з 
нижче перерахованих думок ті, які в найбільшій мірі відповідають Вашим 
уявленням (НЕ БІЛЬШЕ 5 думок) про ідеальну роботу. 
 
Отже, ідеальна робота це та, яка дає можливість: 

1. Працювати в хороших санітарних умовах 

2. Працювати в спокійній обстановці, отримувати мінімум негативних емо-

цій 

3. Завести корисні знайомства 

4. Отримувати високу заробітну плату 

5. Мати стабільний дохід, соціальну захищеність 

6. Заслужити пошану близьких і друзів 

7. Спілкуватися з різними людьми 

8. Здійснювати організаційну діяльність 

9. Займатися керівною діяльністю 

10.Працювати творчо  

11.Бути корисним людям 

12.Отримати високий соціальний статус 

13.Займатися улюбленою справою 

14.Не докладати багато фізичних і розумових зусиль  

15.Постійно самоудосконалюватися, розширювати кругозір 

16.Домінувати, мати певну владу 

17.Працювати в зручному режимі і мати достатньо часу для відпочинку і сі-

м'ї 

18.Застосувати свої здібності, самореалізуватися 
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У якому ступені, перераховані нижче чинники, впливають на те, що Ви 
працюєте в театрі музичної комедії? (Зробіть відмітки в кожному рядку.) 
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1. Престиж театру музичної комедії  4 3 2 1 
2. Можливість отримати пільгову пенсію  4 3 2 1 
3. Зміст роботи (цікава, відповідальна, така, що дає 

можливість проявити творчі здібності) 
4 3 2 1 

4. Можливість отримувати високий матеріальний 
дохід  

4 3 2 1 

5. Бажання робити потрібну, важливу справу 4 3 2 1 
6. Підтримка, згуртованість колективу   4 3 2 1 
7. Можливість здобути популярність, прославитися 4 3 2 1 
8. Шанобливе відношення до Вас керівництва  4 3 2 1 
9. Невміння заробляти гроші інакше 4 3 2 1 
10. Перспектива кар'єрного зростання 4 3 2 1 
11. Можливість володіти реальною владою 4 3 2 1 
12. Зручний графік роботи     
13. Можливість завести корисні знайомства 4 3 2 1 
14. Відсутність можливості знайти іншу роботу  4 3 2 1 
15. Можливість знайти застосування своїм здібностям  4 3 2 1 
16. Стабільна заробітна плата, соціальні гарантії (лі-

карняний, відпустка і так далі) 
4 3 2 1 

17. Хороші санітарно-гігієнічні умови праці 4 3 2 1 
18. Визнання Ваших професійних якостей серед колег 4 3 2 1 
19. Прихильність до театру, звичка 4 3 2 1 
20. Можливість брати участь в управлінні театром, 

впливати на ухвалювані рішення 
4 3 2 1 

21. Зручне місцерозташування роботи 4 3 2 1 
 
26. Якби Вам довелося вибирати професію і місце роботи зараз. Як би Ви 
поступили? 

1. Вибрали б ту ж професію і те ж місце роботи 
2. Вибрали б ту ж професію, але місце роботи поміняли 
3. Вибрали б іншу професію, але місце роботи не поміняли 
4. Поміняли б і професію, і місце робіт 

27. Як би Ви віднеслися до бажання ваших дітей працювати в театральній 
сфері? 

1. Позитивно 
2. Швидше позитивно 
3. Важко сказати 
4. Швидше негативно 
5. Негативно 
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Відзначте, будь ласка, якою мірою ви задоволені наступними аспектами 
Вашої роботи? (Зробіть відмітки в кожному рядку.) 
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1.Режимом роботи 5 4 3 2 1 
2.Розміром заробітної плати 5 4 3 2 1 
3.Можливістю просунутися по ка-
р'єрних сходах 5 4 3 2 1 

4.Санітарно-гігієнічними умовами 
праці  5 4 3 2 1 

5.Різноманітністю роботи 5 4 3 2 1 
6.Можливістю брати участь в управ-
лінні театром  5 4 3 2 1 

7.Рівнем самостійності 5 4 3 2 1 
8.Можливістю реалізувати свої здіб-
ності 5 4 3 2 1 

9.Об'ємом владних повноважень 5 4 3 2 1 
10.Можливістю проявити творчість 5 4 3 2 1 
11.Відносинами з дирекцією театру 5 4 3 2 1 
12.Відношенням з безпосереднім ке-
рівником 5 4 3 2 1 

13.Відносинами з колегами по відді-
лу (цеху)  5 4 3 2 1 

14.Відносинами із співробітниками 
інших відділів (цехів)  5 4 3 2 1 

15.Можливістю спілкуватися з різ-
ними людьми 5 4 3 2 1 

16.Ступенем пошани з боку тих, що 
оточують до Вас як до працівника 
театру 

5 4 3 2 1 

17.Мірою престижності роботи 5 4 3 2 1 
18.Можливістю мати цікаві гастролі 5 4 3 2 1 
19,Можливістю робити для суспіль-
ства потрібну і важливу справу 5 4 3 2 1 
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А ЗАРАЗ ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ 

 
Оціните, будь ласка, по 5-ти бальній шкалі наскільки впливають, на Ваш 
погляд, наступні стимули на підвищення ефективності Вашої роботи (де 1 
– стимул практично не робить впливу, 5 - робить найбільший вплив). Зро-
біть відмітку в кожному рядку 

 

 

1. Нагородження цінними подарунками 5 4 3 2 1 
2. Відшкодування за користування транспортом, 

зв'язком  
5 4 3 2 1 

3. Премії  5 4 3 2 1 
4. Доплати за стаж 5 4 3 2 1 
5. Гнучкі робочі графіки 5 4 3 2 1 
6. Почесні грамоти 5 4 3 2 1 
7. Усні подяки 5 4 3 2 1 
8. Розміщення на дошці шани 5 4 3 2 1 
9. Нагородження відзнаками, званнями 5 4 3 2 1 
10. Підвищення по службі 5 4 3 2 1 
11. Надання пільгових путівок 5 4 3 2 1 
12. Збільшення оплачуваної відпустки 5 4 3 2 1 
13. Усне зауваження, осуд 5 4 3 2 1 
14. Догана 5 4 3 2 1 
15. Переклад на нижчу посаду 5 4 3 2 1 
16. Звільнення 5 4 3 2 1 
17. Штрафи 5 4 3 2 1 

 

 

64. Які ще методи стимулювання могли б спонукати Вас до ефективнішої 
роботи? (Напишіть) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 



 

 

 

298 

 
Як часто щодо Вашого відділу (цеху) керівництво застосовує наступні ме-
тоди стимулювання? (Зробіть відмітку в кожному рядку) 
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65. Нагородження цінними подарунками 4 3 2 1 
66. Відшкодування за користування транспортом, 
зв'язком  4 3 2 1 

67. Премії  4 3 2 1 
68. Доплати за стаж 4 3 2 1 
69. Гнучкі робочі графіки 4 3 2 1 
70. Почесні грамоти     
71. Усні подяки 4 3 2 1 
72. Розміщення на дошці пошани 4 3 2 1 
73. Нагородження відзнаками, званнями 4 3 2 1 
74. Підвищення по службі 4 3 2 1 
75. Надання пільгових путівок 4 3 2 1 
76. Збільшення оплачуваної відпустки 4 3 2 1 
77. Усне зауваження, осуд     
78. Догана 4 3 2 1 
79. Переведення на нижчу посаду 4 3 2 1 
80. Звільнення 4 3 2 1 
81. Штрафи 4 3 2 1 

 

82. Що ще застосовується керівництвом як методи стимулювання? (Напи-
шіть) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

83. Наскільки Ви задоволені існуючою системою стимулювання праці? 
1. Безумовно задоволений 
2. Швидше задоволений 
3. Важко сказати 
4. Швидше не задоволений  
5. Безумовно не задоволений 
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84. Чи маєте Ви досвід роботи в інших організаціях? 

1. Так 
2. Ні 

85. Якщо «Так», то які види стимулювання застосовувалися на Вашому 
попередньому місці роботи (виберете всі відповідні варіанти відповідей) 

1. Нагородження цінними подарунками 
2. Відшкодування за користування транспортом, зв'язком 
3. Премії  
4. Доплати за стаж 
5. Гнучкі робочі графіки 
6. Почесні грамоти 
7. Усні подяки 
8. Розміщення на дошці пошани 
9. Нагородження відзнаками, званнями 
10. Підвищення по службі 
11. Надання пільгових путівок 
12. Збільшення оплачуваної відпустки 
13. Усне зауваження, осуд 
14. Догана 
15. Переклад на нижчу посаду 
16. Звільнення 
17. Штрафи 
18. Що ще? (Напишіть) ____________________ 

 

86. Оціните, будь ласка, по 5-ти бальній шкалі (де 1 – найнижчий бал, а 5 – 
найвищий) ступінь задоволеності Вашою професією 
 

1_____2_____3_____4_____5 
 
87. По тій же 5-ти бальній шкалі оціните ступінь задоволеності роботою в 
театрі музичної комедії 
 

1_____2_____3_____4_____5 
 

 
НА ЗАКІНЧЕННЯ ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО СЕБЕ 

 
88. Ваша стать: 

1. Чоловіча  
2. Жіноча 
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89. Вік:  
1. До 25 років 
2. 25 – 29 років  
3. 30 – 39     
4. 40 – 49     
5. 50 і старше 

90. Освіта: 
1. Середня 
2. Середня спеціальна 
3. Вища (незавершена вища) 

 
91. Сімейний стан: 

1. Одружений/одружена (офіційний або незареєстрований брак) 
2. Неодружений 
3. Розведений(а) 

 
92. Чи є у Вас діти (зокрема повнолітні): 

1. Так 
2. Ні 

 
93. Якщо є, то якої статі 
 1. Чоловічої 
 2. Жіночої 
 3. Обох статей 
 
94.  У якому відділі (цеху) Ви працюєте? 

1. Адміністрація театру (директор, гол. адміністратор, худрук, заст. із худож-
ньо-постановочної частини, гол. художник, заст. директора із загальних 
питань) 

2. Бухгалтерія, відділ кадрів, канцелярія, інженер по охороні праці, юрискон-
сульт 

3. Відділ по організації глядача, каса 
4. Трупа (вокалісти), оркестр, хор, балет  
5. Склад, реквізиторська, костюмерний цех, пошивний цех, декораційний цех, 

відділення по виготовленню декорацій, відділення по гриму, монтажний 
цех, електроосвітлювальний цех 

6. Господарський цех, технічний цех, пожежно-охоронна служба 
 
95. Чи є Ваша посада керівною: 

1. Так 
2. Ні 

 
Спасибі за участь в дослідженні! 
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Додаток Л 

РЕПЕРТУАР ХАТМК У СЕЗОНІ 2019/2020 р.р.*) 

№ 
п/п 

Назва вистави Рік 
прем’єри 

1 О.Фельцман, Г. Голубенко, В. Хаїт, Л. Сущенко. ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З 
ЛЮБОВІ (Старі будинки), музична комедія на 2-х діях 

2018 

2 І.Штраус, М. Ердман, М. Вольпін. ЛЕТЮЧА МИША, оперета на 2 дії.  
3 Ф.Лоу. МОЯ ПРЕКРАСНА ЛЕДІ, мюзикл на 2 дії, за мотивами п’єси Бе-

рнарда Шоу «Пігмаліон» 
 

4 Ф. Легар, Ф. Легар В. Леон, Л. Штейн, В. Масс, М. Червінський. 
ВЕСЕЛА ВДОВА, оперета на 2 дії, за мотивами комедії А. Мельяка 
«Аташе посольства». 

 

5 Ф. Зуппе. ПРЕКРАСНА ГАЛАТЕЯ, оперета в 2-х діях 2014 
6 Г. Канчелі. ВИТІВКИ ХАНУМИ, музична комедія на 2 дії 2016 
7 М. Самойлов, С. Альошин. ТАЄМНИЦЯ ДОН ЖУАНА, музична комедія 

на 2 дії 
 

8 К. Стеценко, Г. Квітка-Основ’яненко. СВАТАННЯ НА ГОНЧАРІВЦІ, 
музична комедія на 2 дії 

 

9 І.Гайденко, К. Людвіг, І. Факторовскій. АВАНТЮРИСТИ, музична ко-
медія на дві дії 

2014 

10 І. Кальман, Л. Штейн, Б. Йенбах, В. Михайлов, Д. Толмачов. СІЛЬВА, 
оперета на 2 дії 

 

11 І. Кальман, І. Берлянд, І. Петрова .ПРИНЦЕСА ЦИРКУ, оперета на 2 дії  
12 І. Кальман, В. Тихомиров, С. Фогельсон. БАЯДЕРА, оперета на 2 дії.  
13 Концерт ДЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ОПЕРЕТИ  
14 Гала-концерт УСІ СЕКРЕТИ ОПЕРЕТИ  
15 Гала-концерт ВІД ОПЕРЕТИ ДО МЮЗИКЛУ 2016 
16 Гала-концерт ВІВАТ КАЛЬМАН  
17 В. Колло. Д. Джусто, А. Геркен (Густавсон). ЛЮБОВ В СТИЛІ ДЖАЗ, 

музична комедія на 2-х діях. 
 

18 А. Рябов, М. Авах, Л.Юхвід. СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК, музична ко-
медія на 2 дії за мотивами однойменної повісті Миколи Гоголя 

 

19 А. Рибніков, А. Вознесенський. «ЮНОНА» і «Авось», рок-опера на 2 дії  
20 «МУЗИЧНІ БАРВИ УКРАЇНИ», концерт на 2 відділення 2015 
21 І. Штраус, І. Шніцер, В. Шкваркина. ЦИГАНСЬКИЙ БАРОН, оперета на 

2 дії. 
2014 

22 Е. Птічкін, До. Васильєв, М.Пляцковскій. БАБІЙ БУНТ, музична комедія 
на 2 дії, за мотивами «Донських оповідань» М. Шолохова. 

 

23 Імре Кальман ФІАЛКА МОНМАТРУ, оперета у 2 діях 2019 
24 В. Ільїн, В. Лукашов, Ю. Рибчинський СІМЕЙНА АВАНТЮРА, АБО 

ВОНА НА ВСЕ ЗГІДНА, музична комедія у двох діях 
2020 

 ДИТЯЧИЙ РЕПЕРТУАР  
25 К.Акімов. ДОБРИЙ ОТІК-БЕГЕМОТИК, музична казка на 2 дії  2017 
26 П. Вальдгардт, С. Маршак. КОШКІН ДІМ, музична казка на 2 дії.  
27 М. Мокієнко. З Махотин. ОБЕРЕЖНО! ЧАРІВНИЙ ЛІС, музична казка 

для дітей і дорослих 
 

28 І. Гайденко, В. Березка. КРАСУНЯ І ЧУДОВИСЬКО, музична казка на 2 
дії 
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№ 
п/п 

Назва вистави Рік 
прем’єри 

29 І. Ковач, Ю. Ковач. Бембі, балет-казка на 2 дії  
30 І. Гайденко, І. Факторовскій. ВОЖДЬ ЧЕРВОНОШКІРИХ, музичний 

спектакль для дітей 
2014 

31 А. Луцкій. ПІТЕР ПЕН, мюзикл-фентезі, за мотивами казки Джеймса 
Баррі. 

 

32 І. Гайденко. ІВАСИК-ТЕЛЕСИК, музична казка на 2 дії 2015 
33 Б. Кравчеко. ПРО ЦАРЯ ГОРОХА, СОЛДАТА, СКОМОРОХА, казка для 

юнацтва 
 

 ОПЕРНА СТУДІЯ  
34 П. І. Чайковський. ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН. Ліричні сцени в трьох актах (се-

ми картинах) Лібрето П. І. Чайковського і К. С. Шиловського 
 

 

*) Джерело: по матеріалам сайту ХАТМК [299] 
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Додаток К 

ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БРЕНДІВ 

ХАТМК, АКТОРІВ І СПЕКТАКЛІВ 
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