
ФОРМУВАННЯ 
НОВОЇ МОДЕЛІ
КУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТОРУ

НА ПРИКЛАДІ 
ГРОМАД РІВНЕНЩИНИ

ЗВІТ ЗА ПРОЄКТОМ



ФОРМУВАННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

3

Зміст	
Про	Український	культурний	фонд
Про	Програму	«Український	культурний	монітор»
Про	ГО	«Регіональний	центр	розвитку	«Тріада»
Про	проєкт	«Формування	нової	моделі	культурного		
простору	(на	прикладі	громад	Рівненщини)»
КОНЦЕПЦІЯ	ДОСЛІДЖЕННЯ
СОЦІОЛОГІЧНЕ	ДОСЛІДЖЕННЯ	«СУЧАСНИЙ	СТАН		
ТА	ПЕРСПЕКТИВИ	РОЗВИТКУ	КУЛЬТУРНИХ	ПРОСТОРІВ		
У	РІВНОМУ,	ДУБНІ,	ОСТРОЗІ	ТА	ГОЩІ»
ФОКУС-ГРУПИ
ЕКСПЕРТНІ	ІНТЕРВ’ЮВАННЯ
ОPEN-SPACE	«КУЛЬТУРНІ	РЕЗИДЕНЦІЇ		
В	ПРОСТОРІ	СУЧАСНОГО	МІСТА»
ПРОПОЗИЦІЇ	ТА	РЕКОМЕНДАЦІЇ	ЩОДО	ФОРМУВАННЯ		
НОВОГО	КУЛЬТУРНОГО	ПРОСТОРУ	МІСТ	РІВНОГО,	ДУБНА,	
ОСТРОГА	ТА	СМТ	ГОЩІ
КОНЦЕПЦІЯ	КУЛЬТУРНОЇ	РЕЗИДЕНЦІЇ	«РЕЗИДЕНЦІЯ	0,01%»
ВИСНОВКИ
ГЛОСАРІЙ
ДОДАТКИ
Додаток	1	Анкета	соціологічного	дослідження	«Сучасний	
стан	та	перспективи	розвитку	культурних	просторів		
у	Рівному,	Дубні,	Острозі	та	Гощі»	
Додаток	2	Формалізовані	узагальнені		
результати	соціологічного	дослідження	
Додаток	3	Список	учасників	експертних	фокус-груп	
Додаток	4	Бланк	інтерв’ю	для	проведення	фокус-груп	
Додаток	5	Список	учасників	експертних	інтерв’ювань	
Додаток	6	Бланк	інтерв’ю	для	експертного	інтерв’ювання

3
4
5
7
	
8
9
	
	
10
26
36
	
64
	
	
70
74
80
84
86
	
	
87
	
92
97
100
102
104

ЗМІСТ



1Український	культурний	фонд:	офіційний	сайт.	–	Режим	доступу:	https://ucf.in.ua/about.
2Міністерство	культури	України:	офіційний	сайт.	–	Режим	доступу:	http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk.
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Український культурний фонд1	 –	 державна	 установа,	 створена	 у	 2017	 році,	
на	підставі	відповідного	Закону	України,	з	метою	сприяння	розвитку	національної	
культури	та	мистецтва	в	державі,	забезпечення	сприятливих	умов	для	розвитку	ін-
телектуального	та	духовного	потенціалу	особистості	 і	суспільства,	широкого	до-
ступу	 громадян	 до	 національного	 культурного	 надбання,	 підтримки	 культурного	
розмаїття	та	 інтеграції	української	культури	у	світовий	культурний	простір.	Діяль-
ність	фонду,	згідно	чинного	законодавства,	спрямовується	та	координується	Міні-
стерством культури України2.

Основними завданнями Українського культурного фонду є:
•	 Сприяння	реалізації	державної	політики	у	сферах	культури	та	мистецтв,	ро-

звиткові	сучасних	напрямів	культурної	 і	мистецької	діяльності,	 виробленню	
конкурентоспроможного	 на	 світовому	 ринку	 вітчизняного	 (національного)	
культурного	продукту;

•	 Підтримка	мистецьких	дебютів,	стимулювання	творчої	праці	діячів	культури	і	
мистецтва,	зокрема	молодих	митців;

•	 Популяризація	 української	 культури	 та	мистецтв,	формування	 позитивного	
іміджу	України	у	світі;

•	 Задоволення	культурних	потреб	громадян	України,	які	проживають	за	кор-
доном;

•	 Експертний	відбір,	фінансування	та	моніторинг	виконання	проєктів,	реаліза-
ція	яких	забезпечується	за	підтримки	Українського	культурного	фонду;

•	 Сприяння	збереженню,	актуалізації	і	популяризації	національного	культур-
ного	надбання;

•	 Підтримка	 культурних	 та	 інформаційних	 програм	міжнародного	 співробіт-
ництва;

•	 Підтримка	культурних	проєктів	української	діаспори.

Програма «Український культурний монітор»3	 	 (скорочено:	УКМ)	спрямована	
на	дослідження	стану	культурних,	креативних	та	аудіовізуальних	секторів	України,	
а	також	покликана	сприяти	реалізації	державної	політики	у	сферах	культури	і	ми-
стецтв,	стимулювати	розвиток	сучасних	напрямів	культурної	і	мистецької	діяльності	
та	розроблення	інноваційних	проєктів.

В	програмі	«Український	культурний	монітор»	є	два	ЛОТ-и:
Прикладні наукові дослідження міжсекторальні (міждисциплінарні) або окре-

мого сектору чи проблеми4:
Місія ЛОТ-у	–	створення	системного	уявлення	про	взаємодію	різних	форм	куль-

турного	самовираження	в	Україні	для	творення	розвиненої	екосистеми	культури	та	
креативності.

Мета ЛОТ-у	–	сприяння	розвиткові	культурних,	креативних	та	аудіовізуальних	
секторів	через	їх	комплексні	дослідження,	вивчення	міжсекторальної	взаємодії,	до-
слідження	стану	окремих	секторів	чи	окремої	секторальної	проблеми	в	приклад-
ному	аспекті.

Завдання ЛОТ-у
•	 підтримка	високоякісних	прикладних	досліджень,	які	є	ключем	до	майбутньої	

інституційної	 діяльності	 УКФ	 та	 інших	 культурних	 інституцій	 України	 різних	
форм	власності,	державних	установ;

•	 створення	досліджень	за	напрямком	«Соціологія	культури»;
•	 дослідження	проблем	культурних	секторів,	передусім	тих,	що	співпадають	

із	пріоритетними	напрямами	діяльності	УКФ:	стан	культурної	освіти,	стан	та	
рівень	діджиталізації	та	впровадження	інноваційних	технологій	у	секторах,	
стан	розвитку	сектору	креативних	індустрій;

•	 поширення	знань	у	суспільстві	та	демонстрація	цінності	досліджень,	а	також	
збільшення	 можливостей	 для	 професіональної	 самореалізації	 науковців,	
дослідників,	аналітиків,	експертів;

•	 заохочення	молодих	вчених	до	побудови	академічної	кар’єри.

ПРО УКРАЇНСЬКИЙ 
КУЛЬТУРНИЙ ФОНД

ПРО ПРОГРАМУ «УКРАЇНСЬКИЙ 
КУЛЬТУРНИЙ МОНІТОР»



6Громадська	організація	«Регіональний	центр	розвитку	«Тріада»:	офіційна	Facebook-сторінка.	–	
Режим	доступу:	https://www.facebook.com/rdc.triada/.
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Розробка та впровадження культурних моніторингових програм та методик5:
Місія ЛОТ-у	–	сприяння	реалізації	державної	політики	у	сферах	культури	і	мис-

тецтв,	стимулювання	розвитку	сучасних	напрямів	культурної	і	мистецької	діяльності	
та	розроблення	інноваційних	проєктів.

Мета ЛОТ-у –	моніторинг	культурних	політик	на	різних	рівнях	їх	впровадження,	
верифікація	інформації,	відслідковування	механізмів	та	показників	змін	у	культурних,	
креативних	та	аудіовізуальних	секторах	України.

Завдання ЛОТ-у:
•	 розробка	та	впровадження	моніторингових	програм	дослідження	культур-

них	секторів;
•	 розробка	методик	оцінювання	культурного	продукту,	а	також	методик	оці-

нювання	стану	матеріально-технічної	бази	за	секторами;
•	 дослідження	впливу	культурних	політик	(держави,	області,	міста)	на	розвиток	

сектору/секторів	у	межах	країни,	регіону,	населеного	пункту;
•	 мапування	культурних	ресурсів	секторів.

3Український	культурний	монітор/	Український	культурний	фонд.	–	Режим	доступу:	https://ucf.in.ua/programs/7.
4Прикладні	наукові	дослідження	міжсекторальні	(міждисциплінарні)	або	окремого	сектору	чи	проблеми/	Український	куль-
турний	монітор;	Український	культурний	фонд.	–	Режим	доступу:	https://ucf.in.ua/programs/8/lots.
5Розробка	та	впровадження	культурних	моніторингових	програм	та	методик/	Український	культурний	монітор;	Український	
культурний	фонд.	–	Режим	доступу:	https://ucf.in.ua/programs/9/lots.

Громадська організація «Регіональний центр розвитку «Тріада»6	(м.	Рівне)	за-
реєстрована	7	серпня	2008	року.

Метою діяльності ГО	«Регіональний	центр	розвитку	«Тріада»	є	сприяння	сталому	
розвитку	країни	шляхом	ініціювання	позитивних	змін	у	суспільстві,	пошук,	підтримка	
та	реалізація	ідей,	проєктів,	заходів,	програм	розвитку,	спрямованих	на	підвищен-
ня	рівня	життя	та	зайнятості	населення,	формування	позитивного	внутрішнього	та	
зовнішнього	іміджу	країни,	підтримка	та	розвиток	громадських	ініціатив,	розвиток	
потенціалу	людини	та	задоволення	соціальних,	національних,	культурних,	творчих,	
економічних	та	інших	спільних	інтересів	своїх	членів.

Стратегічні напрямки діяльності:
•	 здійснення	комплексного	аналізу	 і	прогнозування	соціально-економічного	

розвитку	регіонів,	проведення	моніторингу,	наукових,	маркетингових	та	ін-
ших	аналітичних	досліджень,	рекламної	діяльності;

•	 організація	та	проведення	тематичних,	науково-практичних	семінарів,	кон-
ференцій,	 тренінгів,	 круглих	 столів,	 форумів,	 іншої	 професійної,	 наукової,	
технічної	діяльності,	різних	форм	навчання	представників	органів	виконавчої	
влади,	місцевого	самоврядування,	бізнесу	та	громадськості;

•	 сприяння	в	реалізації	пілотних	програм,	проєктів,	інноваційних	ідей	розвит-
ку	регіонів;

•	 розробка,	видання,	перевидання	та	розповсюдження	іміджевих	інформацій-
них	та	промоційних	матеріалів,	участь	у	розробці	візуальної	рекламної	про-
дукції,	виробництві	кіно-	і	відеофільмів	та	роликів;

•	 підтримка	розвитку	перспективних	видів	туризму;
•	 здійснення	заходів,	що	спрямовані	на	активізацію	громадян	до	вирішення	

суспільно	важливих	питань.

ПРО ГО «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
РОЗВИТКУ «ТРІАДА»
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ГО	«Регіональний	центр	розвитку	«Тріада»	у	співпраці	з	ГО	«Платформа	взає-
модій	«Простір»	розробили	проєкт	для	проведення	дослідження	у	сфері	культури	в	
4	громадах	Рівненської	області	з	найкращим	потенціалом	осучаснення	та	розвит-
ку	 (Рівне,	Дубно,	Острог,	 смт	 Гоща).	Методологія	дослідження	 включає	 вибіркове	
анкетування,	експертне	інтерв’ювання	та	фокус-групи,	а	також	проведення	open	
space,	 за	 результатами	 яких	 буде	 для	 формування	 пропозицій	 та	 рекомендацій	
щодо	формування	нової	моделі	культурного	простору	громад	Рівненщини.	Отри-
мані	результати	комплексного	дослідження	разом	з	напрацюваннями	open	space	
ляжуть	в	основу	концепції	заснування	культурної	резиденції	у	м.	Рівне.	Також	вони	
будуть	корисні	для	кращого	планування	розвитку	галузі	культури	і	мистецтв	Рівнен-
ської	області	на	2021-2027	роки.	

Ціль проекту	—	виявлення	унікальних	рис	та	потенціалу	до	реновації	культур-
них	просторів	у	4	громадах	(Рівне,	Дубно,	Острог,	смт	Гоща)	Рівненської	області	
шляхом	комплексного	моніторингу	стану	розвитку	культурних	просторів,	креа-
тивних	індустрій	та	культурних	запитів	громад.

У	 межах	 проекту	 заплановано:	 провести	 дослідження	 на	 тему	 «Формування	
нової	моделі	культурного	простору	 (на	прикладі	 громад	Рівненщини)»,	що	вклю-
чатиме	вибіркове	анкетування,	експертне	інтерв’ювання	та	фокус-групи	(опитано	
не	менше	400	респондентів,	проведено	4	фокус-групи	за	участі	не	менше	ніж	40	
осіб,	4	експертних	інтерв’ю	за	участі	не	менше	32	місцевих	експертів-культурних	
лідерів);	 за	результатами	підготувати,	 опублікувати	 та	презентувати	аналітичний	
звіт;	 видати	й	розповсюдити	монографію	«Формування	нової	моделі	 культурного	
простору	 (на	прикладі	громад	Рівненщини)»;	провести	open-space	у	м.	Рівне	на	
тему	«Культурні	резиденції	в	просторі	сучасного	міста»	за	участі	70	представників	
експертних	спільнот	з	4	громад	Рівненщини,	—	за	підсумками	розробити	концеп-
цію	майбутньої	 культурної	 резиденції	 для	м.	 Рівне;	 за	результатами	 проведеного	
дослідження	підготувати	рекомендації	до	обласної	 галузевої	Програми	розвитку	
культури	Рівненської	області	на	період	до	2022	року,	а	також	до	стратегії	регіо-
нального	розвитку	Рівненської	області	на	2021-2027	рр.

ПРО ПРОЄКТ «ФОРМУВАННЯ НОВОЇ 
МОДЕЛІ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ 
(НА ПРИКЛАДІ ГРОМАД РІВНЕНЩИНИ)»

КОНЦЕПЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження:
•	 визначення	сучасного	стану	та	перспективи	розвитку	культурних	просторів	

у	Рівному,	Дубно,	Острозі	та	Гощі

Місце проведення:
•	 міста	Рівне,	Дубно,	Острог	та	смт	Гоща	Рівненської	області	

Час проведення:
•	 липень	2019	року	–	серпень	2019	року

Фази дослідження:

Фаза 1: Підготовча фаза:
•	 моніторинг	інформаційних	ресурсів	та	матеріалів
•	 формування	інструментарію	дослідження

Фаза 2: Активна фаза – моніторинг громадської думки:
•	 опитування	400	мешканців	міст	Рівне,	Дубно,	Острог	 та	смт	 Гоща	шляхом	

он-лайн	анкетування:	відбір	та	інструктаж	інтерв’юерів;	польовий	етап	до-
слідження;	обробка	первинних	даних;	формалізація	зібраних	даних;	звіт	за	
результатами	опитування

Фаза 3: Активна фаза – фокус-групові дослідження експертного середовища:
•	 проведення	4	фокус	груп	в	містах	Рівне,	Дубно,	Острог	та	смт	Гоща	за	участі	

40	експертів:	відбір	учасників	та	модераторів;	проведення	фокус-груп;	об-
робка	первинних	документів;	формалізація	зібраних	даних;	звіт	за	результа-
тами	фокус-груп

Фаза 4: Активна–  фаза експертні інтерв’ювання:
•	 проведення	4	експертних	інтерв’ю	в	містах	Рівне,	Дубно,	Острог	та	смт	Гоща	

за	участі	32	експертів:	відбір	експертів	методом	«снігового	клубка»;	неструк-
туроване	 інтерв’ювання	 експертів;	 обробка	 первинних	 документів;	 фор-
малізація	зібраних	даних;	звіт	за	результатами	експертних	опитувань

Фаза 5: Активна фаза – open space:
•	 проведення	1	open	space	«Культурні	резиденції	у	просторі	сучасного	міста»	

за	участі	не	менше	70	осіб,	представників	міст	Рівне,	Дубно,	Острог	та	смт	
Гоща

Фаза 6: Активна фаза – розробка концепції резиденції:
•	 проведення	 розробки	 концепції	 культурної	 резиденції	 на	 Рівненщині	 за	

участі	експерта	з	досвідом	кураторства	та	роботи	в	культурних	резиденціях

Фаза 7: Звітування за комплексним дослідженням:
•	 аналітичний	звіт
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Мета	соціологічного	дослідження	постало	визначення	сучасного	стану	та	пер-
спектив	розвитку	культурних	просторів	у	Рівному,	Дубно,	Острозі	та	Гощі,	а	завдан-
нями	дослідження,	відповідно:

•	 визначити	ставлення	респондентів	до	сучасної	культурної	ситуації	у	місті/	смт;
•	 відслідкувати	соціальну	та	культурну	активність	респондентів;
•	 виокремити	основні	проблеми	розвитку	сфери	культури	в	місті/	смт;
•	 визначити	перспективні	напрямки	розвитку	культурного	простору	міста/	смт.

Об’єктом дослідження	постала	громадська	думка	щодо	сучасного	стану	та	пер-
спектив	розвитку	культурних	просторів	у	Рівному,	Дубно,	Острозі	та	Гощі.

Дослідження	проводилось	у	липні	2019	року	у	містах	Рівне,	Дубно,	Острог	та	смт	
Гоща	Рівненської	області	 (рисунок 1)	методом опитування	–	роздаткового	анкету-
вання	та	інтерв’ювання	з	використанням	новітніх	засобів.

В	 межах	 дослідження	 було	 опитано	 400 респондентів	 (вибіркова	 сукупність:	
репрезентативна,	квотна	вибірка),	параметрами	відбору	є	кількість	одиниць	відбо-
ру	за	територіальною	ознакою	(Рівне	–	80%;	Дубно	–	13%;	Острог	–	5%;	Гоща	–2%),	
статевий	розподіл	(46%	чоловіків/	54%	жінок)	та	вікова	стратифікація	(від	16	років	до	
понад	75	років).	Статистична	похибка	вибірки	(довірчий	інтервал):	не	більше	4,64%,	
а	стандартна	помилка	вибірки	(Dст)	–	2,6	%.	Одиницею спостереження	є	конкрет-
ний	респондент,	що	відповідає	на	запитання	анкети	(Таблиця 1).

Віковий	 профіль	 респондентів	 відображено	 на	 рисунку 2,	 а	 соціальний	
профіль	складає:	19,25%	респондентів	відзначили	варіант	«студент»,	5,75%	–	
безробітні,	 43,75%	 –	 робітники,	 1,25%	 –	 службовців	 та	 2,25%	 –	 управлінців,	 6,25%	
–	домогосподарка,	 1,75%	–військовий,	 16,00%	–	пенсіонери	та	3,75%	–	приватних	
підприємців.

Рис. 1 Візуалізація територіальних одиниць дослідження Рис. 2 Візуалізація фактичного віку опитаних респондентів, кількість осіб

Аналіз фактичного виконання параметрів вибіркової сукупності

Таблиця 1

Територіальна одиниця Кількість 
населення % всього

фактично
46% -чол 54% - жін

Рівне 249.480 80 320 147 173
Дубно 38.040 13 52 24 28
Острог 15.670 5 20 9 11
Гоща 5.350 2 8 4 4

Всього 308.540 100 400 184 216

Демидівський

Дубенський
Острозький

м.Острог

Здолбунівський

Гощанський
Корецький

Березнівський
Костопільський

Сарненський

Рокитнівський

Дубровицький

Зарічненський

Володимирецький

Рівненський

м.Дубно

Радивилівський

Кольорова насиченість:

Райони Рівненщини

Території дослідження

смт Гощам.Рівне

м. Вараш
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Інструментарій	дослідження	–	анкети (Додаток 1),	за	результатами	формування	
інструментарію		вимірювались	такі	індикатори (Додаток 2):

•	 рівень	зацікавлення	соціально-культурним	життям	міста/	смт;
•	 оцінка	респондентами	сучасного	стану	культурного	життя	свого	міста/	смт;
•	 джерела	інформації	з	культурного	життя	міста/	смт;
•	 рівень	зацікавлення	респондентів	в	 інформації	про	культурне	життя	міста/	

смт;
•	 рівень	та	частота	залученості	респондентів	у	культурне	життя	міста/	смт;
•	 кількості	культурних	подій,	які	відвідують	респонденти	у	своєму	місті/	смт;
•	 «Яскраві»	культурні	події;
•	 рівень	зацікавлення	респондентів	в	участі	та	організації	культурних	подій	у	

своєму	місті/	смт;
•	 оцінка	респондентами	сучасного	стану	культурного	простору	свого	міста/	

смт;
•	 основні	проблеми	заважають	розвитку	культурного	простору	міста/	смт;
•	 оцінка	 респондентами	 потенційних	 можливостей	 культурного	 розвитку	

міста/	смт;
•	 оцінка	 респондентами	 доцільності	 розвитку	 культурного	 розвитку	 міста/	

смт;
•	 наявність	закладів/	установ/	організацій	–	«драйверів	змін»	у	місті/	смт;
•	 заклади/	установи/	організації	–	«драйвер	змін»	у	місті/	смт;
•	 бачення	респондентами	наявності	«культурних	лідерів»	у	місті/	смт;
•	 «культурні	лідери»	у	місті/	смт;
•	 можливості	розвитку	міста/	смт	у	напрямках	креативних	індустрій;
•	 залученість	респондентів	до	культурного	простору	місті/	смт;
•	 обізнаність	респондентів	з	поняттям	«культурна	резиденція;
•	 визначення	«культурної	резиденції»	респондентами.

Для	 вимірювання	 індикаторів	 використовувались	 такі	 види	 запитань,	 як:	 аль-
тернативні,	відкриті,	запитання-фільтри,	а	також	шкали	–	багатоваріантне	та	рів-
неве	шкалювання,	а	також	диференціальне	за	4-бальної	та	10-бальної	шкалою,

Опитування	 респондентів	 згідно	 вибірки	 є	 одним	 із	 методів	 аналізу	 поточної	
ситуації,	зрізом,	який	показує	ставлення	опитуваних	до	проблематики	культурних	
просторів	та	соціальної	активності	у	поточних	соціально-економічних	умовах.	Так,	
методами	аналізу	інструментарію	за	результатами	дослідженням	«Сучасний	стан	
та	перспективи	розвитку	культурних	просторів	у	Рівному,	Дубні,	Острозі	 та	Гощі»	
постали:	аналіз	та	синтез,	узагальнення,	конкретизація,	первинний	та	вторинний	
аналіз	первинних	даних,	моделювання	та	екстраполяція.	Для	опрацювання	пер-
винного	інструментарію	також	використовувались	математичні	та	статистичні	ме-
тоди,	формалізовані	результати	вибіркового	опитування	представлені	у	Додатку 3.

В	межах	дослідження	визначатись	ряд	факторів,	які	впливають	на	сучасну	со-
ціокультурну	 ситуацію.	 У	 відповідь	 на	 запитання	 «Чи цікавитесь Ви культурним 
життям свого міста/ смт?»	46%	респондентів	зазначили	варіант	«так»,	а	також	24%	
–	 «швидше	 так,	 ніж	 ні»,	що	 свідчить	 про	достатній	 рівень	 зацікавлення	 соціаль-
но-культурним	 життям	 міста/	 смт.	 На	 запитання	 «Оцініть, будь ласка, сучасний 
стан культурного життя свого міста/ смт (1 – найгірший, 10 – найкращий)»	най-
більшу	кількість	виборів	респондентів	–	29%	отримав	бал	«сім»	(рисунок 3).

Аналіз	 відповідей	 респондентів	 за	 містами,	 який	 відображено	 на	 рисунку 4,	
свідчить,	що	загалом	мешканці	оцінюють	свої	міста	на	бали	вище	середнього

Рис. 3 Візуалізація фактичного віку опитаних респондентів, кількість осіб

Рис. 4 Оцінка респондентами сучасного стану культурного життя свого міста/ 
смт, % в межах оцінювання за територіальними одиницями
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Аналіз	результатів	відповідей	респондентів	на	запитання	«Яким чином Ви шу-
каєте інформацію про культурні події у Вашому місті/ смт? (відзначте 3 найбільш 
відповідні варіанти відповідей)»	свідчить,	що	найпопулярнішим	джерелом	інфор-
мації	 залишаються	 особисті	 контакти	 –	 варіант	 «знайомі,	 друзі,	 рідні,	 колеги»	 –	
84,75%,.	Наступним	за	популярністю	є	зовнішня	реклама	–	варіант	«афіші	та	оголо-
шення	в	публічних	місцях»	–	54,00%.	Третім	за	популярністю	джерелом	інформації	
є	соціальні	мережі	–	38,00%.	Разом	з	тим,	одним	із	джерел	інформації	про	культурні	
події	 залишаються	«газети»	 (респонденти	вказували	як	власний	варіант	відпові-
дей)	у	3,50%	варіантах	відповідей	(рисунок 5).

Відповіді	на	запитання	«Чи хотіли б Ви отримувати більше інформації про куль-
турне життя свого міста/ смт?»	розподілились	таким	чином:	2%	респондентів	не	
бажають	отримувати	інформації	про	культурне	життя	свого	міста/	смт,	6,25%	обра-
ли	варіант	«швидше	ні,	ніж	так»,	18,25%	респондентів	не	визначились	з	варіантом	
відповіді	«швидше	так,	ніж	ні»,	а	також	44,00%	респондентів	обрали	варіант	від-
повіді	«так» (рисунок 6).

Рис. 5 Джерела інформації з культурного життя міста/ смт, % респондентів
Рис. 6 Рівень зацікавлення респондентів в інформації про культурне життя 
міста/ смт, % респондентів
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57,25%	респондентів	 відвідують	 культурні	 події	 (виставки,	 музеї,	 фестивалі,	 зу-
стрічі	 з	 письменниками	 тощо)	 у	 своєму	місті/	 смт,	 а	 42,75%	–	 не	 відвідують,	 тому	
рівень	залученості	доцільно	визначити	як	«задовільний».	Разом	з	тим,	відповіді	на	
запитання	«Скільки разів на місяць (в середньому) Ви відвідуєте культурні події 
у Вашому місті/ смт?»	підтверджують	відповіді	на	попереднє	запитання	–	42,75%	
респондентів	не	є	залученими	до	культурного	життя	міста/	смт.	Так,	частота	залу-
ченості	респондентів	у	культурне	життя	міста/	смт	становить:	37,25%	респондентів	
відвідують	–	1	раз	на	місяць,	13,75%	–	2-5	разів	на	місяць,	4,25%	–	6-9	разів	на	місяць	
і	лише	2,00%	опитаних	–	понад	10	разів	на	місяць	(рисунок 7).	Ці	дані	корелюють	з	
відповідями	респондентів	на	запитання	«Скільки культурних подій у Вашому місті/ 
смт Ви відвідали за останні 6 місяців?»	42,75%	респондентів	не	відвідали	жодної	
події,	28,50%	відвідали	1-2	події,	19,75%	–	3-5	подій,	7,00%	–	6-9	подій	та	2,00%	ре-
спондентів		відвідали	понад	10	подій	за	останні	6	місяців.

Відповіді	на	відкрите	запитання	«Які з них запам’ятались найбільше?»	доцільно	
згрупувати	 за	містами	 та	обмежитись	одиночними	 варіантами	 згадування	 (циту-
вання	формулювання	респондентів):	Гоща	–	«Красносільські	вітряки»	та	«свято	Іва-
на	Купала»;	Дубно	–	«кінотеатр	Голівуд»,	«Івана	Купала»,	«Фестиваль	електронної	
музики»,	«Редут»,	«Тарас	Бульба»,	«Замок	князів	Острозьких	«Свято	Незалежності»,	
«Вар’яти	шоу»,	«Країна	здоров’я	–	захід	на	День	дитини»,	«виступ	Пролісок»,	«різні	
концерти»,	 «концерт	 Олега	 Вінника»,	 «зустріч	 місцевих	 поетів»,	 «виставка	 робіт	
з	різних	матеріалів»,	«місцевий	дитячий	концерт»;	Острог	–	«День	молоді»,	«День	
Конституції»,	«День	міста»; Рівне:	«нещодавно	щось	організовували	у	парку»,	«День	
молоді»,	«виступ	музикантів-аматорів»,	«Івана	Купала»,	«Рівне.	Місто.	Музика»,	«Му-
зейні	гостини»,	«концерт	Вінника»,	«молебень	за	загиблими	в	АТО»,	«концерт	гурту	
«Океан	Ельзи»»,	«Арт-Джаз»,	«концерти	перед	виборами»,	«захід	біля	Екватора»,	
«Рівне	–	Місто	–	Музика»,	«в	парку	щодня	цікаві	заходи»	та	інші,	які	характеризують	
мозаїчність	культурного	життя	цих	міст.

Рис. 7 Кількості культурних подій, які відвідують респонденти у своєму місті/ 
смт, % респондентів

Рис. 8 Рівень зацікавлення респондентів в участі та організації культурних 
подій у своєму місті/ смт, % респондентів

Рівень	 зацікавлення	 респондентів	 в	 участі	 та	 організації	 культурних	 подій	 у	
своєму	місті/	смт	відображено	на	рисунку 8,	що	свідчить	про	значну	соціальну	па-
сивність	опитаних.	Відповіді	респондентів	на	запитання	«Як би Ви оцінили куль-
турний простір Вашого міста/ смт?»	розпорошились	таким	чином:	5,00%	опитаних	
стан	оцінюють	як	«відмінний»,	основна	частина	–	61,00%	–	оцінюють	як	«добри»,	а	
також	28,00%	–	як	«задовільний»	та	6,00%	як	«незадовільний».	Разом,	з	тим	це	запи-
тання	перевірне	до	запитання	№3	«Оцініть,	будь	ласка,	сучасний	стан	культурного	
життя	свого	міста/	смт	(1	–	найгірший,	10	–	найкращий)»,	результати	відповідей	на	
обидва	з	них	корелюються	між	собою.
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Відповіді	 на	 запитання	 «Які, на Вашу думку, основні проблеми заважають 
розвитку культурного простору Вашого міста/ смт? (оберіть, будь ласка, до 5 
варіантів відповідей)»	розподілились	таким	чином:

•	 78,00%	–	недостатнє	фінансування	культурних	ініціатив	та	49,00%	–	низький	
рівень	державного	фінансування;

•	 25,00%	–	відсутність	чітких	державних	кроків	з	відродження	української	куль-
тури	на	місцях,	а	також	відсутність	стратегії	розвитку	культурного	простору	
міста/	смт;

•	 23,00%	–	пасивність	громадського	сектору	у	розвитку	культурного	простору	
міста/	смт;

•	 21,00%	–	пасивність	представників	культури;

•	 19,00	 відсутність	зацікавлення	у	розвитку	культурного	простору	міста	орга-
ном	місцевого	самоврядування;

•	 15,00%	–	загальне	відчуття	байдужості	до	розвитку	культурних	ініціатив;

•	 13,00%	–	недостатній	рівень	популяризації	культурного	життя;

•	 12,00%	–	недостатній	рівень	охорона	пам’яток	культури;

•	 11,00%	–	недостатній	рівень	популяризації	історичних	пам’яток;

•	 9,00%	–	закриття	музеїв,	мистецьких	центрів,	книгарень	та	театрів	тощо;

•	 8,00%	–	низький	рівень	культури	та	духовності	суспільства;

•	 7,00%	–	занепад	вітчизняного	кінематографу,	книгодрукування,	мистецтва;

•	 4,00%	–	спекуляція	питаннями	мови,	історії	та	релігії;

•	 1,25%	–	відсутність	культурних	резиденцій	у	місті/	смт.

Варіанти	 «недостатнє	 фінансування	 культурних	 ініціатив»	 та	 «низький	 рівень	
державного	фінансування»	є	взаємодоповнюючими.	Власні	варіанти	відповідей	ре-
спондентів,	зокрема:	«стурбованість	життям»,	«небажання»,	«недостатньо	лідерів»,	
«не	має	поштовху»,	«небажання	керівників	культурою»,	«інноваційне	не	вистачає»,	
«люди	не	цікавляться»,	«блокування	місцевою	«богемою»	культурних	 ініціатив	мі-
стян»,	«непрофесійний	рівень	керівництва,	що	займається	культурою»,	«мало	при-
діляють	часу	на	культуру	міста	представники	культури»,	«пасивність	міської	влади»,	
«змінити	керівництво	культурним	простором»,	«погані	керівники»,	«відділ	культури	
недопрацьовує»,	«нічого	не	заважає»,	«мало	людяності»,	«недостатньо	інформації,	
яка	надається	людям»,	«мера	доброго,	щоб	людям	щось	робив»,	 «байдужість	до	
пенсіонерів»,	«виділені	кошти	не	вкладають	в	культурний	простір».

72,00%	респондентів	впевнені,	що	місто/	смт	потенційні	можливості	культурно-
го	розвитку,	 14,00%	обрали	варіант	«швидше	так,	ніж	ні»,	 13,00%	респондентів	не	
визначились	 і	 лише	 1,00%	респондентів	 зазначили	 варіант	 відповіді	 «швидше	 ні,	
ніж	так»,	що	свідчить	про	позитивне	бачення	опитаними	можливостей	розвитку,	яке	
підтверджується	відповідями	на	запитання	«На	Вашу	думку,	чи	потрібно	розвивати	

Відповіді	на	запитання	«Чи існують у Вашому місті/ смт заклади/ організації/ 
установи, які розвивають культурний простір Вашого міста/ смт?»	 відображено	
на	рисунку 9,	де	82,00%	респондентів	підтвердили	їх	наявність.	Поглибивши	попе-
реднє	питання,	 запитанням	 «Які,	 на	Вашу	думку,	 заклади/	організації/	 установи	
найкраще	презентують	культурний	простір	Вашого	міста/	смт?	(оберіть,	будь	ла-
ска,	до	3	варіантів	відповідей)»,	отримано	такі	результати:

•	 46,75%	–	інше	(замки,	музеї,	заповідники);

•	 32,25%	–	будинок	культури;

•	 20,00%	–	бібліотека;

•	 11,00%	–	кінотеатр	та	мистецькі	гуртки;

•	 7,00%	–	спілка	митців,	мистецька	організація,	4,00%	–	культурно-дозвіллєвий	
центр;	по	1,00%	–	хаб	та	архів,	а	також	жодного	вибору	–	культурна	рези-
денція.

культурний	простір	Вашого	міста/	смт?»,	де	84,00%	респондентів	обрали	варіант	
«так»,	11,00%	–	«швидше	так,	ніж	ні»	і	5,00%	не	визначились	із	вибором	своєї	оцінки	
доцільності	 розвитку	 культурного	 розвитку	 територіальних	 одиниць	 дослідження	
(Рівного,	Дубна,	Гощі	та	Острога).

Рис. 9 Наявність закладів/ установ/ організацій – «драйверів змін» у місті/ смт, 
% респондентів
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Власними	відповідями	респондентів	постали:	«замок»,	«музей-замок»,	«Фейс-
бук»,	 «Щорічні	 місцеві	 виставки	 і	 фестивалі»,	 «Рівненський	 краєзнавчий	 музей»,	
«щорічні	місцеві	виставки	та	фестивалі,	ковальське	мистецтво»,	«з	перерахованого	
ніхто»,	«Палац	дітей	та	молоді»,	«краєзнавчий	музей»,	«вулиця»,	«драмтеатр,	кіноте-
атр»,	«театр»,	«Драмтеатр»,	«театр»,	«Палац	культури»,	«ІнфоХаб»,	«музеї»,	«спілка	
митців»,	«Митці	Рівненщини»,	«Фонд	художників»,	«спілка	художників,	виставковий	
центр,	дитячий	ляльковий	театр,	театр»,	«ім’я	не	пам’ятаю,	художник»,	«організація	
художників»,	«професійні	спілки	митців»,	«тільки	громадський	бюджет»,	«Картинна	
галерея»,	«художники»,	«музей,	театр»,	«Будинок	культури	«Бібліотека,	Кінопалац,	
Драмтеатр»,	«в	«Текстильнику»	багато	гуртків».

Разом	з	тим,	конкретні	варіанти	відповідей	респондентів	на	відкрите	запитан-
ня	«Які, мистецькі організації у Вашому місті/ смт Ви знаєте?»	є	такими:	«Фести-
валь	Тарас	Бульба»,	«Центр	молоді»,	«кінотеатр	«Голівуд»,	«замок»,	«ІнфоХаб»,	«му-
зеї»,	 «спілки	митців»,	 «Митці	Рівненщини»,	«Фонд	художників»,	 «спілка	художників,	
виставковий	 центр,	 дитячий	 ляльковий	 театр,	 театр»,	 «організація	 художників»,	
«професійні	спілки	митців»,	«тільки	громадський	бюджет»,	«Палац	дітей	та	молоді»,	
«Спілка	художників»,	«Картинна	галерея».

Розподіл	відповідей	респондентів	на	запитання «Чи є у Вашому місті/ смт «куль-
турні лідери»?»	відображено	на	рисунку 10.

Запитання	«Кого Ви вважаєте «культурними лідерами» у Вашому місті/ смт?»	
–	відкрите,	відтак,	варіанти	відповідей	респондентів:	Гоща: «Панчук	М.М.»,	«Івасюк	
А.П.»;	Дубно: «Антонюк	В.М.»,	«Дубенська	районна	державна	адміністрація»,	«Від-
діл	 культури	 і	 туризму	 в	місті»,	 «митецькі	 громади»,	 «міська	рада»;	Острог:	 «Ши-
кер	О.Ф.»,	«міська	громада»,	«влада»;	Рівне:	«Мельник	Я.М.»,	«Хомко	В.Є.»,	«Макси-
менко	Т.А.»,	«музична	група	«От	Вінта»,	«Булига	В.С.»,	«Булига	О.С.»,	«Романюк	Л.»,	
«Чорні	черешні»,	«діячі	мистецтва»,	«музиканти,	художники»,	«община	«Христос	є	
відповідь»,	Сєнь	Т.»,	«Стасюк	В.І.,	художник-скульптор»,	«Баковецька	 І.В.»,	«Петрів	
В.Ю.»,	 «Макс	 Кідрук»,	 «організатори	 концертів,	 місцева	 влада,	 яка	 відповідає	 за	
культурні	заходи»,	«Кульчинська	Г.Г.»,	«Орешко	М.П.»,	«краєзнавчий	музей»,	«учили-
ще	культури»,	«Горегляд	Р.К.»,	«Рівненська	обласна	універсальна	наукова	бібліо-
тека»,	«танцювальний	колектив	«Едельвейс»,	«Заслужений	ансамбль	танцю	Украї-
ни	«Полісянка»,	«громадські	молодіжні	організації	«Наше	майбутнє»,	«Товариство	
Червоного	Хреста»»,	«Юрій	Журавель»,	«Палац	дітей,	молоді,	Будинок	культури»,	
«Богатирчук-Кривко	С.В.»,	«музичні	колективи	різні»,	«Спілка	художників»,	«ковалі,	
фотохудожники».

Відповіді	на	запитання	«В яких, на Вашу думку, із запропонованих напрямків 
Ваше місто/ смт має найбільші можливості розвитку (оберіть, будь ласка, до 3 
варіантів відповідей)?»	представлено	в	таблиці 2,	де	за	виборами	респондентів	
найбільші	відсотки	отримали	варіанти	«креативні	індустрії»,	«культурна	спадщина»	
та	«аудіальне	мистецтво».

Рис. 10 Бачення респондентами наявності «культурних лідерів» 
у місті/ смт, к-ть та %

Можливості розвитку міста/ смт у напрямках креативних індустрій

Таблиця 2

В яких, на Вашу думку, із запропонованих напрямків Ваше місто/ смт 
має найбільші можливості розвитку (оберіть, будь ласка, до 3 варіантів 
відповідей)?

% відповідей

креативні	індустрії	(фестивалі	та	заходи,	культурні	та	креативні	простори,	
креативне	підприємництво,	інновації) 55,00

культурна	спадщина	(бібліотеки,	музейна	справа,	архіви,	ремесла,	
матеріальна	та	нематеріальна	культурна	спадщина) 49,00

аудіальне	мистецтво	(жива/відтворена	музика,	саунд-арт,	радіо) 48,00

література	та	видавнича	справа	(книги,	періодика,	журнали,	друковані	ЗМІ,	
літературні	фестивалі) 26,00

візуальне	мистецтво	(живопис,	графіка,	мозаїка,	естамп,	інсталяція,	плакат,	
літографія,	муралізм,	стрит-арт,	ленд-арт,	скульптура,	фотографія,	паблік-
арт)

25,00

аудіовізуальне	мистецтво	(кіно,	телебачення,	реклама,	відео-арт,	диджитал-
арт,	нові	медіа,	відеоігри,	віджеїнг) 23,00

сценічне	та	перформативне	мистецтво	(театр,	балет,	танець,	цирк,	карнавал,	
музичні	вистави	(мюзикл,	опера),	перформанс,	геппенінг) 9,00

дизайн	(інтер’єрів,	прикладний,	графічний,	ландшафтний,	саунд-дизайн,	мода,	
архітектура) 8,00

Ваш	варіант	–	«архітектура»,	«спортивні	змагання»,	«туризм»,	«спорт»,	
«заходи	для	молоді»,	«археологічні	розкопки» 2,75

160,0; 40%

56,0; 14%

80,0; 20%

24,0; 6%

80,0; 20%

так швидше так, ніж ні не визначився (-лась) швидше ні , ніж так ні
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Відповіді	на	запитання	«Чи вважаєте Ви себе частиною культурного простору 
Вашого міста/ смт?»	розподілились	фактично	рівномірно,	що	відображено	на	ри-
сунку 11.

Відповіді	 на	 запитання	 «Чи знаєте Ви що таке «культурна резиденція»?»	
розподілились	як:	81,75%	респондентів	не	знають	що	таке	«культурна	резиденція»	
та	 18,25%	обрали	варіант	«так»	та	здійснили	спробу	дати	визначення	у	відповідь	
на	наступне	запитання	«Запропонуйте	Ваш	варіант	визначення	«культурної	рези-
денції»»:	«будинок	культури»,	«весь	культурно	розважальний	простір,	музика,	кіно,	
архітектура»,	 «вище	стояча	 культурна	організація,	 яка	 повинна	 керувати	 та	 ви-
діляти	кошти	на	покращення	умов	культури»,	 «все	пов’язане	з	 культурою	та	ро-
звитком»,	«всі	складові	культурного	життя	людини»,	«глобальний	культурний	фести-
валь»,	«Журналістика,	музика,	мистецтво,	скульптура»,	«заклади	щодо	культурного	
розвитку»,	«замок	князів	Острозьких»,	«кіно,	музика,	література»,	«концерти,	кіно,	
література,	 виставки,	 фестивалі»,	 «культурне	 дозвілля,	 не	 пов’язане	 з	 місцевою	
владою»,	«культурний	осередок	у	місті»,	«література,	кіно,	музика,	культурні	захо-
ди»,	«масштабні	виставки»,	«місце,	де	можна	милуватись	прекрасним»,	«місце,	яке	
виконує	представницьку	функцію	культури	певної	місцевості	або	громади»,	«музи-
ка,	 кіно,	 література,	 фестивалі,	 виставки»,	 «музика,	 кіно,	 фестивалі,	 література»,	
«музика,	книжки,	музеї,	бібліотеки»,	«об’єднання	людей	за	культурними	інтересами»,	
«показ	різноманітного	мистецтва»,	«представники	культури	та	творчості»,	«розви-
нута	культура	міста»,	«центр	культурного	життя	міста»,	«щось	схоже	на	ярмарку»,	
«якийсь	культурний	осередок».

Рис. 11 Залученість респондентів до культурного простору місті/ 
смт, к-ть та %

Отже,	в	межах	проведеного	дослідження	«Сучасний	стан	та	перспективи	ро-
звитку	культурних	просторів	у	Рівному,	Дубні,	Острозі	та	Гощі»	було	визначено,	що	
респонденти	незначну	кількість	часу	виділяють	зі	свого	повсякденного	життя	для	
участі	 у	 культурному	 житті	 свого	 міста,	 разом	 з	 тим,	 оцінюючи	 його	 культурний	
простір	на	бал	вище	середнього.	З	огляду	на	соціо-економічне	становище	регіонів	
України,	така	ситуація	видається	достатньою	для	подальшого	комплексного	аналі-
зу	можливостей	Рівненщини	у	розвитку	культури,	туризму	та	креативних	індустрій.

68,0; 17%
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55,0; 14%
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100,0; 25%
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Метою фокус-групового дослідження	 є	 визначення	 реального	 глибинного	
стану	та	конкретних	перспективи	розвитку	культурних	просторів	у	Рівному,	Дубно,	
Острозі	та	Гощі.

Територіальні межі дослідження	–	міста	Рівне,	Дубно,	Острог	та	смт	Гоща	Рів-
ненської	області,	а	хронологічні	–	серпень	2019	року.

Метод	–	експертні	фокус-групи	з	елементами	прямого	невключеного	спосте-
реження,	 адже	 метою	 глибинного	 фокусованого	 інтерв’ю	 групи	 експертів	 є	 з’я-
сувати	 якомога	більше	 конкретики	щодо	сучасного	 стану	 культурного	простору	
міста	та	чітких	кроків	і	потенційних	проєктів	з	його	розвитку	на	думку	експертів,	а	
також	сформувати	за	методом	«снігового	клубка»	групу	експертів	для	подальшого	
інтерв’ювання	в	межах	поточного	дослідження.

Активна	фаза	фокус-групових	досліджень	експертного	середовища	передба-
чила	проведення	4	фокус	груп	в	містах	Рівне,	Дубно,	Острог	та	смт	Гоща	за	участі	
40 експертів.	Фокус-група	не	повинна	була	тривати	понад	4	год.,	про	що	свідчать	
параметри	проведення	фокус-груп	з	експертами,	які	відображено	таблиці 3.

Одним	з	найбільш	обговорюваних	у	експертних	фокус-групах	питань	постало	
«Які, на Вашу думку, основні проблеми заважають розвитку культурного просто-
ру Вашого міста/ смт? Обґрунтуйте, будь ласка, відповідь».	Узагальнені	відповіді	
учасників	фокус-груп	доцільно	подати	згруповано	замістами/смт.	Так,	проблема-
ми	визначено	(за	ступенем	впливу	від	найбільшого	до	найменшого):

для Дубна:

•	 недостатнє	державне	фінансування	культурних	проєктів	та	ініціатив;

•	 відсутність	 достатньої	 кількості	 культурних	 лідерів,	 які	 беруть	 на	 себе	 від-
повідальність	за	реалізацію	культурних	ініціатив;

•	 втрата	пам’яток,	в	тому	числі	археологічних,	через	недостатню	кількість	за-
ходів	з	їх	охорони,	реставрації	та	музеєфікації;

•	 байдужість	та	пасивність	місцевого	населення	до	культурних	ініціатив	та	ро-
звитку	свого	міста;

•	 відсутність	комунікації	та	порозуміння,	а	також	достатньої	промоції	міста	та	
заходів;

•	 відсутність	повноцінного	кінотеатру,	театру	у	місті;

•	 недостатнє	осучаснення	культурних	заходів;

для Рівного:

•	 недостатня	фінансова	підтримка,	а	також	мала	кількість	меценатів,	які	готові	
підтримувати	сферу	культури	та	креативні	індустрії;

•	 не	розвинена	базова	інфраструктура,	зокрема,	відсутній	виставковий	чи	ко-
воркінговий	центр,	який	би	зібрав	людей,	які	хочуть	щось	зробити	у	сфері	
культури,	туризму,	креативних	індустрій;

•	 система	управління	культурою	є	застарілою	та	не	відповідає	сучасним	тен-
денціям,	особливо,	в	контексті	формування	нової	культурної	парадигми	під	
впливом	обставин,	що	змінюються;

•	 складна	ситуація	культурними	пам’ятками,	адже	руйнується	міська	архітек-
тура,	яка	є	частиною	культурного	простору	міста;

•	 відсутність	 більшої	 консолідації	 творчих	 людей	 та	 комунікації	 між	митцями,	
бізнесом	та	місцевою	владою,	адже	часто	є	робота	на	людей	ентузіазмі,	а	
також	існують	цілі	групи	ініціативних	людей,	які	працюють	всупереч	обста-
винам;

•	 недостатня	кількість	воркшопів	та	заходів	для	активізації	прошарку	креа-
тивних	людей	міста;

•	 відсутність	нових	креативних	місць	–	галерей,	музеїв,	коворкінгів,	кульбтур-
них	платформ	для	міксу	ідей;

Параметри проведення фокус-груп з експертами 

у Дубні, Рівному, Острозі та Гощі

Перелік запитань (інтерв’ю-гайд)	для	обговорення	у	експертні	фокус-групі	
відображено	у	Додатку 4.

Таблиця 3

Місце проведення Дата проведення Тривалість Кількість 
учасників

1 Дубно, мала зала засідань 
Дубенської міської ради 05.08.2019 02:32:58 10 осіб

2
Рівне, мистецька зала Рівненської 
обласної універсальної наукової 
бібліотеки

06.08.2019 01:59:34 11 осіб

3 Острог, зала засідань Острозької 
міської ради 07.08.2019 01:45:40 10 осіб

4 Гоща, Open Hub 08.08.2019 02:14:53 9 осіб
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•	 відсутність	культурних	об’єктів	для	людей	з	інвалідністю	з	різними	нозологія-
ми;

•	 стереотипність	сприйняття	культурного	середовища	як	консервативного,	а	
також	цитуючи	експертів:	«культура	не	є	брендом	держави»;

•	 ізольованість	міста	та	його	провінційність,	адже	зі	слів	експертів:	«перерва-
на	традиція	культурного	середовища	Рівного»;

для Острога:

•	 недостатня	фінансова	підтримка	сфери	культури	міста;

•	 недостатнє	 матеріально-технічне	 забезпечення,	 зокрема,	 відсутність	
спеціально	облаштованих	та	оснащених	приміщень	для	розвитку	культур-
них	ініціатив;

•	 відсутність	достатньої	туристичної	інфраструктури	(дороги,	готелі);

•	 недостатня	комунікація	між	установами	міста,	а	також	відсутність	рушійної	
сили	для	розвитку	міста,	адже	населення	Острога	за	словами	експертів	є	
інертним	та	пасивним;

•	 недостатня	активність	у	підготовці	проєктів	на	громадський	бюджет	міста;

•	 недостатня	внутрішня	культура	людей,	включаючи	виховання	та	самовихо-
вання

•	 неправильне	паркування	машин	біля	історико-культурних	об’єктів;

для Гощі:

•	 обмежене	фінансування	проєктів	розвитку	та	культурних	ініціатив;

•	 недостатній	благоустрій	селища,	адже	через	«теорію	розбитих	вікон»	дріб-
ниці	можуть	призводити	до	важких	наслідків;

•	 існує	потреба	в	осучасненні	підходів	до	історико-культурних	середовищ;

•	 відсутність	креативних	ідей	з	розвитку	селища;

•	 несприйняття	людьми	культурного	простору	селища.

Відповіді	експертів	на	запитання	«Які установи/ організації/ заклади Ви вва-
жаєте «культурними лідерами» або «драйверами змін» у Вашому місті/ смт? 
Чому?»	узагальнено	за	виборами	учасників	фокус-груп:

• для Дубна:	 Дубенська	 міська	 рада,	 Державний	 історико-культурний	 за-
повідник	м.	Дубно	як	 єдиний	 культурний	центр,	Дубенський	археологічний	
осередок;

• для Рівного:	Рівненський	обласних	краєзнавчий	музей,	Рівненська	обласна	
універсальна	наукова	бібліотека	(«місце,	де	збираються	всі»),	спілки	фото-
графів,	 бібліотекарів,	 художників,	 письменників,	 ГО	 «Платформа	 взаємодій	
«Простір»»,	 ГО	 «Джаз-клуб»	 та	 інші	 організації,	 які	 працюють	 з	 грантовим	
фінансуванням	для	реалізації	культурних	ініціатив;

• для Острога:	Острозька	міська	рада,	 ГО	«Братство	спудеїв	Національно-
го	університету	«Острозька	академія»,	Музей	Острозької	академії,	Держав-
ний	історико-культурний	заповідник	м.	Острога,	Туристично-інформаційний	
центр	міста	Острога,	Школа	мистецтв,	Національний	університет	«Острозь-
ка	академія»;

• для Гощі:	 Гощанська	 селищна	 рада,	 Гощанська	 районна	 гімназія,	 школа,	
бібліотеки,	церковні	громади	селища.

«Культурними лідерами»	– особами,	учасники	експертних	фокус-груп	зазна-
чили:

• для Дубна:	 Андрій	 Бардецький,	Надія	 Каленик,	Леонід	 Кітчатий,	Людмила	
Кобач,	Влад	Крижанівський,	Олександра	Парадуда,		Валерій	Потапчук,	Лю-
бов	Пшенична,	Микола	Пшеничний,	Юрій	Пшеничний,	Богдан	Чепелєв;

• для Рівного:	Павло	Бенедюк,	Вікторія	Власюк,	Тетяна	Войтович,	Сергій	Гем-
берг,	Галина	Данильчук,	Павло	Демидюк,	Олена	Дудчук,	Надія	Косміаді,	Те-
тяна	Лукашевич,	Віктор	Луць,	Олена	Медвєдєва,	Ольга	Михайлишин,	Аліна	
Оборська,	Олексій	Огонь,	Олексій	 Пастушенко,	 Петро	Поліщук,	Олексан-
дра	 Промська,	 Ірина	 Рачковська-Баковецька,	 Любов	 Романюк,	 Наталія	
Сміховська,	Галина	Споденюк,	Алла	Українець,	Олександр	Харват,	Галина	
Швидків,	Олена	Шульга,	Валентина	Ярощук;

• для Острога:	Григорій	Аршинов,	Наталія	Балаушко,	Микола	Бендюк,	Андрій	
Брижук,	Олеся	Гощук,	Анастасія	Драчук,	Ольга	Лозюк,	Микола	Манько,	Ігор	
Пасічник,	Світлана	Позіховська,	Анастасія	Хеленюк;

• для Гощі:	 Валерій	Бейлах,	Анна	Вітрук,	 Василь	Власюк,	Оксана	Денисюк,	
Анатолій	 Івасюк,	 Наталя	 Ковальчук,	 Володимир	 Коташевський,	 Спиридон	
Кравчук,	Юрій	Кузьмін,	Неля	Лапман,	Марта	Панчук,	 Ірина	Самчук,	Андрій	
Сінкевич,	Леонід	Сітовський,	Валерій	Скоцик,	Олександра	Соботюк,	Олек-
сандр	Соцький,	Олександр	Форманчук,	Тамара	Хомянська,	Ніна	Шишко.
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Щодо	відповідей	експертів	в	межах	обговорення	фокус-групи	на	запитання	«Чи	
відображено	в	стратегічних	документах	Вашого	міста/	смт	бачення	розвитку	куль-
турного	простору	Вашого	міста/	смт?»	експерти	зазначили,	знають	про	наявність	
таких	документів	у;	Дубні:	Стратегія	сталого	розвитку	міста	Дубна	до	2022	року,	
Програма	соціально-економічного	розвитку	міста,	Програма	розвитку	культури	до	
2020,	Програма	розвитку	туризму	міста	Дубна	на	2016-2020	роки;	Рівному:	облас-
на	та	міська	програми	розвитку	культури; Острозі:	Стратегія	розвитку	міста	Остро-
га	до	2028	року	та	програми	розвитку	культури	та	Програма	розвитку	туризму	в	
місті;	Гощі:	Стратегія	розвитку	Гощі	перебуває	в	процесі	розробки,	що	зумовлено	
процесами	децентралізації,	що	наразі	тривають	(особливості	формування	об’єд-
наних	територіальних	громад).	Це	засвідчила,	що	гіпотеза	дослідження	«експерти	
знають	та	допомагають	у	досягненні	стратегічних	цілей,	відображених	у	страте-
гічних	документах,	а	також	чітко	формулюють	бачення	розвитку	культурного	про-
стору	Вашого	міста/	смт»	частково	підтвердилась,	адже	експерти	визначили,	що	
відповідальність	за	виконання	стратегічних	документів	несуть	цитуючи	експертів:	
«службовці,	а	не	митці».

Конкретними кроками для розвитку культурного простору є:

• для Дубна:	 підпорядкувати	 Держаний	 історико-культурний	 заповідник	 м.	
Дубна	Дубенській	міські	раді,	а	не	Рівненській	обласній	раді;	залучати	бібліо-
теки	 як	 організатори	 екскурсій,	 в	 тому	 числі	 пішохідних	 містом;	 здійснити	
відродження	Островку	з	каруселями	та	зоною	відпочинку;	давати	людям,	які	
хочуть	щось	робити,	можливість	її	реалізувати;	відкрити	Туристичний	інфор-
маційний	центр	міста	Дубно;	стимулювати	дослідження	культурних	 запитів	
громадян	у	місті;	проводити	концерти,	свята,	заходи,	фестивалі	(«Котилася	
торба»,	обласний	фестиваль,	який	проводиться	кожні	два	роки,	Рок-фести-
валь	«Тарас	Бульба»,	Оперний	фестиваль,	симфонічний	«Тарас	Бульба»	як	
родзинка	міста,	гастрономічний	фестиваль	 інші),	творчі	батли,	нічні	квести;	
посилити	комунікації	 в	межах	культурного	простору	міста	між	установами,	
організаціями	та	митцями;	створити	Координаційний	культурний	центр,	який	
розширюватиме	культурний	простір	міста;	відкрити	літній	та	зимовий	май-
данчики	–	локації,	до	яких	повинні	звикнути	люди,	на	яких	постійно	прово-
дити	заходи;	розвивати	готельну	мережу	у	місті;

• для Рівного: бути	свідомими	того,	чим	ми	займаємся;	визначити	державним	
пріоритетом	культуру	та	по	всіх	рівнях	управління,	адже	важливо	правильно	
планувати	розвиток;	створити	культурну	резиденцію	як	об’єднавчий	фактор	
для	 культурного	 середовища	 громади	 міста;	 відкрити	 Молодіжний	 центр	
(коворкінг,	готель	та	інша	інфраструктура)	як	унікальну	принаду	для	містян	
та	 гостей	міста,	Музей	мистецтв	 (у	 колишньому	банку)	 та	Музей	міста	Рів-
ного;	 проводити	 огляд-конкурс	 архітектурних	 проєктів	 (проект	 забудови	
центральної	частини	міста);	створити	Платформу	взаємодопомоги	творчої	
молоді,	надавати	більше	стипендій	для	митців	та	давати	можливості	творчих	
відряджень;	розвивати	Студію	анімації	та	мультиплікації	(анімація	зі	стоп-мо-

ушн);	 організувати	Художній	музей	 як	 культурну	Мекку	міста;	 створити	Ху-
дожню	раду	міста,	яка	б	була	дорадчим	органом	та	поширювала	розвиткові	
ідеї	у	сфері	мистецтва;

• для Острога:	 побудувати	 басейн	 у	 місті,	 розвивати	 партнерства	 для	 ре-
алізації	ідей,	описаних	стратегіях	та	програмах,	для	написання	проєктних	
заявок	для	отримання	 коштів,	 залучати	село	Межиріч	до	 заходів	 громади	
Острога,	розвивати	 інфраструктуру	 (кафе	та	ресторани,	мережа	хостелів,	
побудова	 готелів),	 розробляти	 туристичні	 маршрути,	 проводити	 нічні	 екс-
курсії;	відреставрувати	площа	Івана	Федорова	та	сходи	біля	замку;

• для Гощі:	 відкрити	відкриту	літню	сцену	у	селищі,	 залучати	більше	волон-
терів	для	роботи	з	молоддю	та	культурними	ідеями,	посилювати	інформацій-
ний	простір	селища	через	поширення	інформації	про	події	та	заходи,	про-
воджувати	проводити	події,	до	прикладу,	Фестиваль	«Добре	поруч»,	а	також	
осучаснити	підходи	до	історико-культурного	простору	Гощі.

Основними загрозами для розвитку культурного простору	експерти	визначили	
(інформацію	по	чотирьох	фокус-групах	узагальнено	та	систематизовано	відповід-
но	до	підходу	PEST-аналізу:

• Політичні:	 зміна	 влади	 та	на	до	 кінця	 зрозумілий	новий	підхід	до	 культур-
ної	політики	країни	та	регіональної	культурної	політики;	відсутність	єдиних	
правил	гри	на	національному	рівні	щодо	правил	забудови	та	дотримання	
цих	правил	на	рівні	міста,	імплементації	міжнародного	досвіду,	який	не	буде	
дієвим	на	рівні	міста,	а	також	військові	дії	на	Сході	України;

• Економічні:	відсутність	достатнього	фінансування;	неякісні	культурні	продук-
ти;	недостатньо	кадрів	та	їх	скорочення;	різке	зубожіння	населення;

• Технологічні: землетруси	та	стихії;	наближеність	до	двох	атомних	електро-
станцій	 (рівненської	 та	Хмельницької);	надмірні	кількості	сміття;	недостатня	
кількість	екологічних	ініціатив	та	руйнація	історичних	об’єктів;

• Соціальні:	 байдужість	 та	 безвідповідальність	 населення;	 відсутність	 взає-
морозуміння	 та	 комунікації;	 відсутність	 знань	 громади	про	своє	місто;	 від-
сутність	людей,	яким	потрібна	культура;	відсутність	менеджерів	культури	,які	
знають	 запити	потенційних	 користувачів	 культурного	продукту;	 відсутність	
можливості	самоаналізу	в	межах	міста;	відтік	креативних	людей	з	міст;	ду-
ховна	та	виховна	складова,	на	які	не	впливають	економічні	загрози,	циту-
ючи	експертів:	«загроза	в	людях:	активні	повинні	змінювати	пасивних»;	не-
готовність	громади	сприймати	культурний	продукт	та	недостатнє	культурне	
виховання;	 непрофесіоналізм	 кадрів;	 низький	 рівень	 розвитку	 суспільства	
та	стереотипність	мислення,	цитуючи	експертів:	«суспільство	потрійної	мо-
ралі».
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У	відповідь	на	 запитання	про	те,	 чи	перспективним для Вашого міста/ смт є 
активний розвиток креативних індустрій,	у	межах	фокус-груп	було	сформульова-
но	такі	бачення	для:	Дубна:	так,	через	художні	виставки,	галереї,	роботу	бібліотек;	
Рівного:	глобально	місто	не	готове	для	розвитку	креативних	індустрій,	але	це	пер-
спективно,	майбутнє	Рівного	за	креативними	індустріями,	хоча	місто	не	є	туристич-
ним,	але	є	 ІТ-клатер,	який	розвивається	 і	сприяє	культурним	проєктам;	Острога: 
так,	можливості	розвитку	є,	але	потрібно	додатково	досліджувати	проблематику,	
особливо	з	залученням	бібліотек;	Гощі:	так,	через	фестивалі	та	організацію	раціо-
нального	туризму.

Потенційними проектами у сфері культури та мистецтв,	які	можна	реалізувати	
як	у	місті/	смт,	як	і	в	Рівненщині	загалом,	учасники	фокус-груп	визначили	для:

• Дубна: встановлення	дерев’яних	скульптур	(Микола	Бондарчук),	проведення	
благодійних	балів,	стимуляція	книговидання	та	радіо-роботи,	встановлення	
Пантеону	пам’яті	або	Пантеону	примирення,	стимулювати	виготовлення	ко-
ваних	прикрас,	проведення	регіональних	фестивалів	(борщу,	вареників	та	
подібних),	відкриття	хостелів,	кемпінгів,	а	також	відведення	місця	під	наме-
тові	містечка,	реалізація	комплексної	інформаційної	підтримки	культурних	та	
креативних	ініціатив;

• Рівного: відкриття	постійних	кімнат-експозицій,	музеїв,	які	б	змінили	менталі-
тет	людей,	проведення	Кінофестивалю	«Місто	мрії»	 (Булига	Віктор),	реалі-
зація	 проєктів	 у	 стилі	 ретро,	 а	 також	 виставок	 про	 те,	 як	ми	 боролись	 за	
культуру,	збереження	цінностей	у	місцевих	експертів	та	залучення	молоді	до	
реалізації	 проєктів,	 проведення	 екскурсій	 вулицями	 міста,	 які	 організовує	
Рівненська	обласна	універсальна	наукова	бібліотека;

• Острога:	продовжувати	працювати	над	Віртуальним	музеєм	князів	Острозь-
ких;	здійснити	реконструкцію	Луцької	вежі;	продовжувати	проводити	виставки	
у	Мистецькій	галереї	Острозької	академії;	проводити	фестивалі	«Острог-Ре-
несанс»,	«Від	Барокко	до	Року»,	конкурси	скрипалів,	покази	арт-хаузного	
кіно	у	Культурному	барбакані;	проводити	археологічні	розкопки	у	на	тери-
торії	історичного	послення	Острога;	відкрити	Музей	археології	та	Художній	
музеї;	розробити	маршрут	«князів	Острозьких»;

• Гощі:	провести	дослідження	«Гоща	в	пошуках	ідентифікації»;	проводити	фе-
стивалі	є	ідентифікатором	того,	що	є	цікавим	для	туриста,	адже	часто	тури-
сти	–	люди,	що	втомились	від	шумного	міста;	розвивати	гастрономічний	ту-
ризм,	медові	питання,	бортництво,	ковальство;	проводити	фестиваль	«Добре	
поруч»,	«Погорина»;	відновити	Садибу	Ленкевичів	(Валевських).

В	межах	роботи	чотирьох	фокус-груп	експерти	зазначили,	представники кре-
ативних індустрій частково можуть залучати фінансування та співфінансування 
під свої проектні ідеї,	адже	для	цього	потрібні	комплексні	навчання,	тренінги,	на-
вчальні	візити.	В	містах	є	незначна	кількість	проєкних	менеджерів,	які	здатні	ство-
рювати	якісні	пропозиції	культурних	проєктів	та	мистецьких	ідей.	Зі	слів	експертів:	
«творча	людина	–	не	дорівнює	культурному	менеджеру».

Отже,	 результати	 проведення	 фокус-груп	 засвідчили,	 що	 підібрані	 експерти	
постали	джерелом	 якісної	 інформації	 про	сучасний	стан	 та	 конкретні	 проєкти	 у	
містах,	які	вони	представляють.	Також	було	сформовано	пул	експертів,	які	поста-
ли	одиницями	спостереження	в	межах	експертних	інтерв’ювань	в	Рівному,	Острозі,	
Дубні	та	Гощі.



ЕКСПЕРТНІ 
ІНТЕРВ’ЮВАННЯ
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Мета дослідження	–	визначити	реальний	глибинний	стан	та	конкретні	перспек-
тиви	розвитку	культурних	просторів	у	Рівному,	Дубно,	Острозі	та	Гощі,	а завданнями 
постали:

•	 моніторинг	 інформаційних	ресурсів	 та	матеріалів	для	формування	 інстру-
ментарію	дослідження;

•	 відбір	експертів	методом	«снігового	клубка»;

•	 неструктуроване	 інтерв’ювання	експертів	 з	 використанням	засобів	фото-,	
аудіо-	та	відео-фіксації);

•	 обробка	первинних	документів	(відео-	та	фото-записів	інтерв’ювання);

•	 формалізація	зібраних	даних	та	формування	висновків,	пропозицій	та	реко-
мендацій.

Територіальні межі дослідження	–	міста	Рівне,	Дубно,	Острог	та	смт	Гоща	Рів-
ненської	області,	а	хронологічні	–	серпень	2019	року.	Метод дослідження	–	екс-
пертне	інтерв’ювання	з	аудіо-	та	відео-фіксацією	ходу	інтерв’ювання.

Метод відбору експертів	 –	метод	 «снігового	 клубка»	 за	результатами	опиту-
вання	 «Сучасний	 стан	 та	 перспективи	розвитку	 культурних	 просторів	 у	 Рівному,	
Дубні,	Острозі	та	Гощі»	та	експертних	фокус-груп.

Критеріями відбору експертів постали:

•	 проживання	в	межах	територіальних	меж	дослідження;

•	 дотичність	або	робота	у	сфері	культури,	туризму	та	креативних	індустрій;

•	 визнання	 за	 результатами	 опитування	 та	 експертних	 фокус-груп	 в	 межах	
поточного	дослідження.

Параметри	проведення	експертних	 інтерв’ювань	у	Рівному,	Острозі,	Дубні	 та	
Гощі	відображено	у	таблиці 4.

Параметри проведення експертних інтерв’ювань у Рівному, Острозі, Дубні та Гощі

Рис. 12 Результати відповідей експертів на запитання «Оцініть, будь ласка, сучасний 
стан культурного життя свого міста/ смт (1 – найгірший, 10 – найкращий)»

Таблиця 4

Місце проведення Дата 
проведення Тривалість Кількість 

учасників

1
Рівне, мистецька зала Рівненської 
обласної універсальної наукової 
бібліотеки та інші локації

12.08.2019 індивідуальна 8 осіб

2 Острог, Туристично-інформаційний 
центр міста Острога 13.08.2019 індивідуальна 8 осіб

3 Дубно, мала зала засідань Дубенської 
міської ради та інші локації 14.08.2019 індивідуальна 8 осіб

4 Гоща, Open Hub 15.08.2019 індивідуальна 8 осіб

В	межах	аналізу	бланків	інтерв’ю,	аудіо-	та	відео-фіксації	ходу	інтерв’ю	причи-
нами участі	у	дослідженні	респонденти	вказали:

•	 зацікавленість	у	сфері	культури,	адже	вона	недостатньо	перебуває	у	полі	
зору	органів	місцевого	самоврядування	та	органів	державної	влади;

•	 запрошення	організаторів	опитування	або	колег;
•	 бажання	поділитись	досвідом	та	можливість	бути	корисним	у	своїх	професій-

них	знаннях,	життя	у	місті	та	багаторічна	діяльність	у	сфері	культури;
•	 зацікавленість	у	мистецтві	та	наявність	досвіду	у	сфері	бізнесу,	який	допом-

оже	давати	комплексі	відповіді	на	запитання	інтерв’ю;
•	 є	стосунок	до	культури	за	посадовими	обов’язками;
•	 не	можна	не	долучитись,	адже	назвали	«експертом»;
•	 зацікавленість	в	тематиці	дослідження;
•	 не	можна	ставитись	з	байдужістю	до	навколишніх	процесів,	на	них	потрібно	

впливати;
•	 хвилює	стан	нинішній	стан	української	культур	та	мистецтва;
•	 культурні	проєкти	важливі	для	міста/	смт;
•	 Гоща	 попередньо	 мала	 реалізовані	 проєкти,	 підтримані	 УКФ,	 тому	 цікаво	

взяти	участь	у	поточному	дослідженні;
•	 культура	–	«болить».
Участь	у	досліджені	взяли	59,38%	чоловіків	та	40,62%	–	жінок,	середній	вік	екс-

перта	складає	42	роки,	який	наймолодшому	учаснику	–	23	роки,	а	найстаршому	
–	80	років.	Професійне	спрямування	експертів	відображено	у	Додатку 5.	 Інстру-
ментарій	дослідження	у	Додатку 6.

Загальною	оцінкою	експертів	стану	свого	міста/	смт	є	6,06,	за	територіальними	
одиницями:	Рівне	–	5,63;	Острог	–	6,88;	Дубно	–	5,63;	Гоща	–	6,13 (рисунок 12).	Варто	
відмітити,	що	найвищу	оцінку	стану	свого	міста	надали	експерти	Острога,	а	екс-
перти	Рівного	та	Дубна	оцінюють	на	одному	рівні	(5,63	бала).
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На	запитання	«Обґрунтуйте, будь ласка, Вашу оцінку сучасного стану куль-
турного життя свого міста/ смт»	 респондентами	надавались	обґрунтування,	 які	
доцільно	згрупувати	за	такими	критеріями	для	кожного	з	міст/	смт	дослідження:

для Рівного:

•	 відсутність	чіткого	плану	дій	для	стейкхолдерів	культури	та	культурних	інду-
стрій,	який	би	допоміг	зорієнтуватись	у	основних	тенденціях	та	кроках	ро-
звитку;

•	 відсутність	об’єднавчого	центру	для	зацікавлених	сторін	у	розвитку	культури,	
туризму	та	креативних	індустрій;

•	 швидка	«смерть»	стартапів	у	творчих	сферах,	часто	після	перших	конкрет-
них	кроків;

•	 недостатня	кількість	культурних	заходів	та	низька	якість	окремих	культурних	
заходів;

•	 в	місті	реалізовується	багато	ідей,	однак	не	настільки	багато,	як	можна	собі	
явити,	місто	має	більший	потенціал,	ніж	реалізовується	заходів	та	проєктів;

•	 провінційність	міста	та	його	культурного	профілю;

•	 сезонність	культурних	заходів;

•	 недоступність	 можливості	 долучення	 до	 культурних	 заходів	 певними	 вер-
ствами	населення;

для Острога:

•	 недостатня	кількість	розваг	та	креативних	просторів	для	молоді	та	дітей,	по	
при	те,	що	в	місті	проводиться	багато	заходів	культурно-масового	характе-
ру;

•	 у	 місті	 зроблено	 не	 мало	 для	 того,	щоб	Острог	 жив	 активним	 культурним	
життям,	незважаючи	на	обмежені	ресурси	міської	громади;

•	 місто	має	позитивну	динаміку	протягом	останніх	років	від	2-3	балів	до	7,	адже	
зросло	зацікавлення	спільноти	у	розвитку	культури,	туризму,	спорту,	а	також	
з’явились	 волонтери,	 які	 зацікавлені	 у	 пожвавленні	 міста,	 використовуючи	
його	культурне	надбання;

•	 місто	–	культурне	за	спадщиною	та	туризмом,	університет	дає	своє,	але	за-
гальний	культурний	рівень	населення	є	типовим	для	малих	міст;

для Дубна:

•	 Фестиваль	«Тарас	Бульба»,	святкування	Дня	міста,	

•	 в	місті	залишилась	культура	радянського	зразка,	зав’язана	на	певній	пре-
зентації	 влади,	 а	 воно	 мало	 б	 бути	 зав’язане	 на	 просвітленні	 населення,	
участі	жителів	у	максимальній	кількості	сучасних	заходів,	виставок,	перфор-
мансів	тощо;

•	 в	місті	робиться	багато	роботи,	є		потенціал,	не	все	доходить	до	логічного	
завершення,	але	перспективи	є;

•	 діджей-фестиваль	та	день	музики	і	танцю;

для Гощі:

•	 все	тільки	починає	розвиватися,	багато	що	потрібно	удосконалювати;

•	 тут	гарно	розвинена	гастрокультура	та	збережені	народні	традиції;

•	 в	селищу	пожвавилось	культурне	життя,	адже	 історією	та	спадщиною	за-
цікавилась	селищна	рада;

•	 наявні	культурні	проєкти	в	стадії	реалізації	та	тих,	що	чекають	на	реалізацію;

•	 добре,	що	в	селищі	проєкти	реалізовують,	якщо	відновиться	садиба	Ленке-
вичів	(Валевських),	то	бал	можна	підвищувати;

•	 стан	 бажає	 кращого,	 адже	 в	 Гощі	 багато	 людей	 є	 незадіяними	 у	 жодних	
культурних	заходах,	які	жодним	чином	не	долучаються	до	цього;

•	 культурно-масові	заходи,	які	відбуваються	часто	не	відповідають	потребам	
сучасної	молодої	людини;

•	 культура	більше	працює	на	виїзді,	а	не	презентує	свої	доробки	для	місцевих	
людей.

93,75%	експертів	відзначили	варіант	«так»	та	6,25%	–	«швидше	так,	ніж	ні»,	від-
повідно,	 представники	 Гощі,	 Дубна	 та	 Острога	 впевнені	 на	 100%	 в	 потенційних	
можливостях	свого	міста/	смт,	в	Рівному	ж	75%	експертів	відповіли	ствердно	на	за-
питання	«Чи	має	Ваше	місто/	смт	потенційні	можливості	культурного	розвитку?»	та	
25%	обрали	варіант	«швидше	так,	ніж	ні»	(рисунок 13).

Рис. 13 Результати відповідей експертів на запитання «Чи має Ваше місто/ смт 
потенційні можливості культурного розвитку?»
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Рівень	залучення	експертів	до	організації	культурних	подій	у	своєму	місті/	смт	
відображено	на	рисунок 14,	згідно	якого	87,50%	експертів	є	залученими	до	органі-
зації	культурних	подій	у	своєму	місті/	смт,	та	лише	12,50%	є	залученими	часткового	
(представники	креативних	індустрій,	в	тому	числі	особи,	які	належать	до	бізнес-се-
редовища).

Експерти визначили такі знакові події для міст:

• для Рівного	 –	 фестиваль	 «Art	 Jazz	Cooperation»,	 «Музейні	 гостини»,	 проєкт	
«Fashion	Time»,	поява	арт-платформи	«Антік»	(кав’ярня	та	картинна	галерея	
для	творчих	заходів	тощо),	Фестиваль	«Древлянські	джерела»,	резонансні	за-
ходи,	 «Драккар	Гугнір»,	Музей	скансен	на	березі	Басівкутського	озера,	 від-
криття	Музею	Косміаді,	фестивалі,	спрямовані	на	розвиток	туризму,	локальні	
концерти,	зокрема,	на	Лебединці,	відкриття	Туристичного	інформаційного	цен-
тру	міста	Рівного,	читання	з	письменниками,	створення	Платформи	взаємодій	
«Простір»,	Фестивалі	«Погорина»,	«Лірницька	Покрова»,	«Рівне.	Літо.	Музика»,	
музичні	свята,	виставки,	пленер	різьбярів	біля	Палацу	культури	«Хімік»;

• для Острога	–	Фестиваль	«Острог	–	Ренесанс»,	Святкування	Святого	Мико-
лая	та	Івана	Купала,	аукціони	картин	в	художній	школі,	Конференція	«Острог	
на	порозі	900-річчя»,	створення	Арт-кластеру	та	Конкурс	скрипалів	в	Націо-
нальному	університеті	 «Острозька	академія»,	акції	 «Ніч	 у	Музеї»,	 гітаріада	в	
Музеї	книги;

• для Дубна	–	Фестиваль	«Тарас	Бульба»,	заходи	«під	відкритим	небом»,	вистав-
ки	та	нічні	екскурсії	у	Дубенському	замку,	археологічні	експедиції	та	розвідки	
на	території	Дубна,	зокрема,	на	острові	Дубівець,	Фестиваль	духовної	музики,	
День	міста,	Фестиваль	автентичного	мистецтво	«Котилася	торба»,	літературні	
світлиці	з	виставками	у	Дубенському	замку,	презентація	творчості	видатного	
музейника	Бориса	Возницького;

• для Гощі –	 «Драккар	 Гугнір»,	 перенесення	 святкування	Дня	 селища	 з	 нової	
площі	 на	 історичний	 центр,	 що	 сприяло	 більшому	 потоку	 мешканців	 через	

Рис. 14 Результати відповідей експертів на запитання «Чи долучаєтесь 
Ви до організації культурних подій у своєму місті/ смт?»

Рис. 15 Результати відповідей експертів на запитання «Які, на Вашу думку, 
основні проблеми заважають розвитку культурного простору Вашого міста/ смт? 
(оберіть, будь ласка, до 5 варіантів відповідей)», % виборів респондентів

парк	Ленкевичів	(Валевських)	та	більшого	зацікавлення	тим,	що	в	ньому	від-
бувається,	Фестиваль	на	Івана	Купала,	Гоща-Фест,	інсталяції	у	Парку	Лен-
кевичів	(Валевських),	конференція	«Гоща	та	її	округа	в	 історії	 і	культурі	Во-
лині»	(лютий	2019	року),	внесення	в	Google-maps	об’єктів	селища,	початок	
розкопок	 городища,	які	можуть	дати	подальшого	поштовху	розвитку	Гощі,	
проєкти,	реалізовані	за	фінансування	УКФ,	відкриття	картинної	галереї,	Фе-
стиваль	добрих	справ,	 історичні	реконструкції,	гендерний	проєкт	«Жінка	в	
кадрі:	 історія	 успіху»,	 поява	 Арт-студії	 Анни	 Вітрук	 «Позитив»,	 спортивний	
захід	«Битва	на	Горині»,	Фестиваль	«Красносільські	вітряки».

На	 запитання	 «Які, на Вашу думку, основні проблеми заважають розвитку 
культурного простору Вашого міста/ смт? (оберіть, будь ласка, до 5 варіантів від-
повідей)»	власний	варіант	обрали	5	осіб,	а	візуалізація	узагальнених	результатів	
представлена	на	рисунку 15,	жоден	з	експертів	не	обрав	варіант	«закриття	музеїв,	
мистецьких	центрів,	книгарень	та	театрів	тощо»,	що	свідчить	про	сприятливу	ситу-
ацію	на	Рівненщині	у	сфері	культури	та	креативних	індустрій.	Разом	з	тим,	незначну	
кількість	виборів	експертів	–	9,38%	отримав	варіант	«відсутність	зацікавлення	у	ро-
звитку	культурного	простору	міста	органом	місцевого	самоврядування»	та	6,25%	
варіант	«спекуляція	питаннями	мови,	історії	та	релігії».
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Градація	відповідей	експертів	«Які, на Вашу думку, основні проблеми заважа-
ють розвитку культурного простору Вашого міста/ смт? (оберіть, будь ласка, до 5 
варіантів відповідей)»	за	відсотком	виборів:

•	 71,88%	–	недостатнє	фінансування	культурних	ініціатив;

•	 43,75%	–	недостатній	рівень	охорони	пам’яток	культури;

•	 по	40,63%	отримали	варіанти	відповідей	«низький	рівень	державного	фінан-
сування»,	«низький	рівень	культури	та	духовності	суспільства»,	а	також	«від-
сутність	чітких	державних	кроків	з	відродження	української	культури	на	міс-
цях»;

•	 34,38%	–	загальне	відчуття	байдужості	до	розвитку	культурних	ініціатив;

•	 31,25%	–	відсутність	стратегії	розвитку	культурного	простору	міста/	смт;

•	 28,13%	–	занепад	вітчизняного	кінематографу,	книгодрукування,	мистецтва.

• 21,88% – відсутність культурних резиденцій у місті/ смт.

Варіанти	«пасивність	громадського	сектору	у	розвитку	культурного	простору	
міста/	 смт»	 та	 «недостатній	 рівень	 популяризації	 культурного	 життя»	 обрали	 по	
18,75%	експертів,	що	корелюється	з	подальшими	результатами	аналізу	відповідей	
експертів.	По	15,63%	отримали	варіанти	«пасивність	представників	культури»,	«не-
достатній	рівень	популяризації	історичних	пам’яток»,	а	також	власний	варіант	екс-
перта	 («корупція»,	 «необхідна	модифікація	 інфраструктури	міста	 і	 закладів	 куль-
тури»,	«недостатня	співпраця	між	основними	культурними	центрами	(установами)	
міста»,	 «різниця	 поколінь	 у	 професійних	 культурних	 сферах»,	 «відсутність	 інфра-
структури	дуже	гальмує	розвиток»).

За	результатами	експертного	інтерв’ювання	найактивнішими	мистецькими ор-
ганізаціями, креативними групами чи організаційними комітетами подій та фести-
валів	є	для:

• Рівного	–	ГО	«Купа	пригод»,	Агенція	«Art	Models»,	Молодіжний	рух	«Яскра-
во»,	Організаційний	комітет	джазового	фестивалю	«Art	Jazz	Cooperation»,	
Туристичний	 інформаційний	 центр	міста	 Рівне,	 мистецька	 галерея	 «Євро-
Арт»,	Фотостудія	Сергія	Бусленка,	InfoHub,	Етнокультурний	центр	«Веснян-
ка»	при	Палаці	дітей	та	молоді,	Національна	спілка	художників,	фотостудії,	
ковальський	цех,	мистецьке	об’єднання	«Едельвейс»,	молодіжні	театри;

• Острога	–	громадські	організації	у	місті	є	зареєстрованими,	але	не	є	актив-
нодіючими,	художні	колективи	–	зразкова	дитяча	капела	бандуристів,	зраз-
ковий	дитячий	ансамбль	народної	піні	 «Співаночки»,	народний	аматорсь-
кий	театр,	Квартет	людей	«Вечірня	школа»,	Острозька	наукове	товариство	
«Спадщина»,	Братство	імені	князів	Острозьких,	;

• Дубна	–	Спілка	письменників	України,	ГО	«Союз	Українок	міста	Дубна»,	ор-
ганізаційний	комітет	Фестивалю	«Тарас	Бульба»,	потенційна	до	реєстрації	
ГО	«Фенікс-Дубно»;

• Гощі –	Арт-студія	Анни	Вітрук	«Позитив»,	гурт	«Терен»	Гощанського	район-
ного	 будинку	 культури,	 хор	 «Чорнобривці»,	 кіностудія	 «Азалія»,	 етно-гурт	
«Погорина»,	літературне	об’єднання	«Веселка»,	спілка	письменників.

Візуалізація	відповідей	експертів	на	запитання	«Чи є у Вашому місті/ смт «куль-
турні лідери»?»	відображена	на	рисунку 16.	78,13%	експертів	зазначили,	що	їх	мі-
сто/	смт	має	«культурних	лідерів»,	варіант	«швидше	так,	ніж	ні»	обрали	15,63%,	а	
варіанти	«швидше	ні,	ніж	так»	та	«ні»	–	по	3,13%	відповідей	респондентів.

«Культурними лідерами» або «драйверами змін» (установи/ організації/ за-
клади)	в	містах	експерти	назвали:

• для Рівного	–	Рівненський	обласний	краєзнавчий	музей,	Галерея	європей-
ського	живопису	«Євро-Арт»,	Рівненський	академічний	український	музич-
но-драматичний	 театр,	 ГО	 «Платформа	 взаємодій	 «Простір»»,	 ГО	 «Купа	
пригод»,	Рівненська	обласна	універсальна	наукова	бібліотека,	Управління	
культури	і	туризму	Рівненської	міської	ради,	Рівненський	міський	палац	дітей	
та	молоді,	Рівненський	міський	будинок	культури,	Палац	культури	«Хімік»,	Рів-
ненський	міський	будинок	культури	«Текстильник»,	Зала	камерної	та	орган-
ної	музики	Рівненської	обласної	філармонії;

• для Острога	 –	Острозька	 дитяча	школа	мистецтв,	Музей	 історії	Острозь-
кої	академії,	Туристично-інформаційний	центр	міста	Острога;	Національний	
університет	«Острозька	академія»,	Музей	книги	та	книгодрукування,	Відділ	
культури	і	туризму	Острозької	міської	ради,	Державний	історико-культурний	
заповідник	міста	Острога,	бібліотеки	міста;

• для Дубна	 –	 організаційний	 комітет	 Рок-фестивалю	 «Тарас	 Бульба»,	 ГО	
«Мото	Дубно»,	Державний	історико-культурний	заповідник	м.	Дубно,	Школа	

Рис. 16 Результати відповідей експертів на запитання «Чи є у Вашому місті/ смт 
«культурні лідери»?»
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мистецтв	Дубенської	міської	ради,	Відділ	культури	і	туризму	Дубенської	місь-
кої	ради,	редакції	газет,	зокрема,	«Дзеркало	тижня»,	Будинок	дітей	та	молоді	
Дубенської	міської	ради,	Будинок	культури	Дубенської	міської	ради,	Дубен-
ський	археологічний	осередок,	Дубенський	коледж	культури	і	мистецтв	Рів-
ненського	державного	гуманітарного	університету,	Дубенська	міська	рада,	
ГО	 «Союз	Українок»,	 організатори	неформального	Фестивалю	акустичної	
музики;

• для Гощі	–	Гощанська	селищна	рада,	де	з’явився	Відділ	стратегічного	ро-
звитку	селища,	Гощанське	районне	об’єднання	культури	і	дозвілля,	де	ство-
рено	всі	умови	для	занять	колективів,	серед	яких	є	Народні,	Гощанська	рай-
онна	школа	мистецтв,	Гощанська	районна	бібліотека,	Гощанська	районна	
гімназія,	Гощанська	Дитячо-юнацька	спортивна	школа,	Гощанський	район-
ний	центр	дітей,	юнацтва	та	молоді.

«Культурними лідерами» експерти назвали:

• для Рівного	–	Юрій	Ойцюсь,	Ольга	Постнікова,	Андрій	Ляшук,	Сергій	Гемберг,	
Орися	 Рябунець,	 Тетяна	 Кравчук,	Оксана	 Ігас,	 Тарас	Максименко,	 Сергій	
Бусленко,	DJ	Micik	Gonibez	(Михайло	Юрчук),	Віктор	Ковальчук,	Олександр	
Харват,	Тамара	Данильчук,	Олександр	та	Віктор	Булиги,	Раїса	Цакун,	Мико-
ла	Бендюк,	Олена	Шульга,	Павло	Бенедюк,	Макс	Кідрук;

• для Острога	–	Наталія	Балаушко,	Анастасія	Хеленюк,	Микола	Бендюк,	Ан-
дрій	Брижук,	Ольга	Лозюк,	Інна	Хмарук,	Анатолій	Хеленюк,	Анастасія	Дра-
чук,	Олеся	 Гощук,	 Ігор	Пасічник,	 Григорій	Аршинов,	Світлана	Позіховська,	
Оксана	Ситницька,	Микола	Манько;

• для Дубна	–	Микола	Арсенюк,	Леонід	Кітчатий,	Сергій	Яковчук,	Микола	Бон-
дарчук,	 Віктор	 Омелянчук,	 Микола	 Пшеничний,	 Любов	 Пшенична,	 Тетяна	
Єфімчук,	Марина	Горук,	Віталій	Ткач,	Юрій	Пшеничний,	Василь	Антонюк,	Ми-
кола	Оттов,	Богдан	Тимчак,	Микола	Бондарчук;

• для Гощі –	 Анна	 Вітрук,	 Валерій	 Скоцик,	 Володимир	 Коташевський,	 Алла	
Машлай,	Юрій	Калюх,	Микола	Панчук,	Анатолій	Івасюк,	Ірина	Демчук,	Олек-
сандр	Фурманчук,	Богдан	Романович,	Наталія	Калька.

Візуалізація	відповідей	експертів	на	запитання	«В яких, на Вашу думку, із за-
пропонованих напрямків Ваше місто/ смт має найбільші можливості розвитку 
(оберіть, будь ласка, до 3 варіантів відповідей)?»	відображена	на	рисунку 17.	Гра-
дація	найбільших	можливостей	розвитку	в	містах/	смт	Рівненщини:

•	 75,00%	 –	 креативні	 індустрії	 (фестивалі	 та	 заходи,	 культурні	 та	 креативні	
простори,	креативне	підприємництво,	інновації);

•	 65,63%	–	культурна	спадщина	(бібліотеки,	музейна	справа,	архіви,	ремесла,	
матеріальна	та	нематеріальна	культурна	спадщина);

•	 59,38%	–	візуальне	мистецтво	(живопис,	графіка,	мозаїка,	естамп,	інсталяція,	
плакат,	літографія,	муралізм,	стрит-арт,	ленд-арт,	скульптура,	фотографія,	
паблік-арт);

•	 31,25%	–	дизайн	(інтер’єрів,	прикладний,	графічний,	ландшафтний,	саунд-ди-
зайн,	мода,	архітектура);

•	 21,88%	–	література	та	видавнича	справа	(книги,	періодика,	журнали,	дру-
ковані	ЗМІ,	літературні	фестивалі);

•	 15,63%	–	сценічне	та	перформативне	мистецтво	(театр,	балет,	танець,	цирк,	
карнавал,	музичні	вистави	(мюзикл,	опера),	перформанс,	геппенінг);

•	 12,50%	–	аудіальне	мистецтво	(жива/відтворена	музика,	саунд-арт,	радіо);

•	 9,38%	 –	 аудіовізуальне	 мистецтво	 (кіно,	 телебачення,	 реклама,	 відео-арт,	
диджитал-арт,	нові	медіа,	відеоігри,	віджеїнг);

•	 3,13%	–	власний	варіант	експерта	–		«розвиток	туризму	на	прилеглих	до	Рів-
ного	територіях».

Відтак,	найперспективнішими	для	Рівненщини	на	думку	експертів	є	креативні	
індустрії,	культурна	спадщина	та	візуальне	мистецтво.

Рис. 17 Результати відповідей експертів на запитання «В яких, на Вашу думку, із 
запропонованих напрямків Ваше місто/ смт має найбільші можливості розвитку 
(оберіть, будь ласка, до 3 варіантів відповідей)?»
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На	рисунку 18	відображено	розподіл	відповідей	респондентів	на	запитання	«Чи 
доцільно створити в місті/ смт майданчик для комунікації представників креатив-
них індустрій?».

Доцільність створення в місті/ смт майданчика для комунікації представників 
креативних індустрій	 експерти	прокоментували,	 їх	 відповіді	доцільно	згрупувати	
за	містами/	смт:

для Рівного:

•	 як	 точка	збору/	акумуляції	енергії,	 ідей,	 творчих	людей,	які	 займатимуться	
розвитком	міста,	для	більшого	результату	для	міста	з	потенційним	«культур-
ним	відродженням»;

•	 як	центр	обміну	досвідом	–	комунікаційний	майданчик	між	людьми,	які	ро-
блять	щось	в	конкретному	напрямку;

•	 як	будь-яке	місце,	де	створено	умови	для	розвитку;

для Острога:

•	 як	віртуальний	майданчик	у	соціальних	медіа;

•	 як	майданчик	для	молодіжної	аудиторії	міста	Острога;

•	 як	центр	активізації	культурного	життя,	до	прикладу,	Музей	книги	Державно-
го	історико-культурного	заповідника	міста	Острога;

для Дубна:

•	 як	місце,	в	якому	люди	мають	цікаві	ідеї,	а	під	час	об’єднання	зусиль	їх	буде	
легше	реалізовувати;

•	 як	місце	для	збору	людей	–	однодумців	поза	соціальними	мережами;

Рис. 18 Результати відповідей експертів на запитання «Чи доцільно створити в 
місті/ смт майданчик для комунікації представників креативних індустрій?»

•	 будь-яка	робота	–	краще,	ніж	нічого;

•	 як	локація	для	збору	креативних	людей;

•	 як	поштовх	для	генерації	та	реалізації	культурних	та	туристичних	проєктів;

•	 як	потенціал	креативних	людей	з	нестандартним	баченням	розвитку	куль-
тури;

для Гощі:

•	 як	місце,	де	можна	поспілкуватися	з	людьми	різних	напрямків,	хочеться,	щоб	
твоє	мистецтво	шліфувалось	об	разні	сфери	діяльності;

•	 можна	робити	на	базі	вже	існуючого	OpenHub;

•	 потрібно	змінити	підходи	до	спадщини	та	по	іншому	працювати	з	експона-
тами;

•	 як	обмін	досвідом,	платформа	для	спілкування	креативних	людей;

•	 ми	вже	збираємось	у	бібліотеці,	у	редакції,	де	відбуваються	презентації	книг,	
зустрічі	з	читачами,	там	є	достатньо	місця;

•	 е	завжди	добре,	бо	притягує	творчих	людей	і	ідеї	матеріалізуються;

•	 в	нас	ще	не	має	достатньо	яскравих	мистецьких	лідерів,	які	б	могли	між	со-
бою	комунікувати;

•	 це	необхідно	для	Гощі,	бо	важливо	для	духовного	розвитку	самих	гощанців.

Експерти	особливо	обґрунтовували	свої	відповіді	на	запитання	«Чи є у Вашому 
місті/ смт співпраця між місцевою владою, бізнесовими колами та митцями у ро-
звитку сфери культури та мистецтва Вашого міста/ смт? Обґрунтуйте, будь ласка, 
Вашу відповідь»,	їх	доцільно	відобразити	за	містами/	смт:

• для Рівного	 –	 	 так,	 «квола»,	 в	 окремих	 проєктах,	 зокрема,	 «Art	 Jazz	
Cooperation»,	«Fashion	Time»,	до	реалізації	яких	залучаються	спонсори	та	
донори,	а	також	більша	співпраця	з	владою,	ніж	з	бізнесом	у	проєктах	таких,	
як	Фестиваль	«Погорина»	та	Марафон	«Поліська	Січ»;

• для Острога	–	так,	«посередня»,	відсутня	регулярність	співпраці	та	спільно-
го	бачення,	позитивний	приклад	–	проєкт	«Культурний	барбакан»;

• для Дубна	–	так,	«часткова»	співпраця	є	на	засадах	співпраці	влади	та	біз-
несу,	аде	важливо,	щоб	допомога	останнього	була	добровільною,	до	при-
кладу,	дерев’яні	скульптури	по	всьому	місту,	які	створені	за	підтримки	влади	
та	сприяння	місцевого	бізнесу,	проводяться	виставки,	видаються	книги;

• для Гощі	–	так,	«достатня»,	відбувається	подання	інформації	про	можливості	
залучення	фінансування	 та	різні	 грантові	 можливості,	 робота	над	органі-
зацією	Музею	Гощі,	підтримка	книговидання,	фестивалів	(ковалі,	пасічники),	
спільні	проєкти,	у	порівнянні	з	попередніми	періодами	суттєво	зросла,	є	спі-
впраця	з	окремими	підприємствами.
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Конкретними кроками для розвитку культурного простору міста/ смт,	які	слід	
зробити	для	місцевої	влади,	експерти	визначили:

для Рівного:

•	 максимально	зберегти	історико-культурну	спадщину	та	архітектурне	сере-
довище	міста	 (будівлі,	 планування	 забудови	 тощо),	 надавати	 їх	 у	 концесії,	
зокрема,	для	створення	культурних	закладів	у	межах	функціонування	креа-
тивних	індустрій;

•	 подолати	корупційну	складову	–	реалізацію	проєктів	«для	галочки»;

•	 поставити	жорсткіші	вимоги	до	відбору	проєктів,	які	реалізуються	на	місце-
вому	рівні;

•	 прагнути	допомагати	громаді	у	реалізації	їх	креативних	ідей;

•	 стати	більш	відкритими	для	нових	 ідей	та	бути	послідовними	у	своїй	діяль-
ності;

•	 шукати	мотивацію	для	бізнесу,	що	вони	активно	долучались	до	сфери	куль-
тури,	туризму	та	креативних	індустрій;

•	 проводити	 консультації	 з	 митцями	 щодо	 їх	 бачення	 розвитку	 культурного	
простору	міста;

•	 більше	довіряти	громадським	ініціативам;

для Острога:

•	 провести	поточні	ремонти	у	комунальних	установах;

•	 створити	робочу	групу,	яка	б	могла	відслідковувати	ініціативи,	контролювати	
і	втілювати	в	життя;

•	 створити	дорадчий	орган	при	Острозькій	міській	раді	з	представників	гро-
мадськості	для	просування	культурних	ідей;

•	 розробити	Програму	дизайну	Острога;

•	 розробити	спільну	дієву	стратегію	–	прописати	всі	інфраструктурні	проєкти,	
але	поки	вона	на	абстрактному	рівні;

для Дубна:

•	 зібрати	зацікавлених	людей,	які	мають	ідеї	та	їх	реалізовують,	згенерувати	
спільне	бачення,	згенерувати	коло	людей	та	сформувати	стратегію	культур-
ного	розвитку	міста,	домовлятись	з	бізнесом,	пропонувати	йому	преференції;

•	 залучати	фінансування	та	інвестиції;

•	 бути	відкритими	до	всього	нового,	але	не	працювати	по	«накатаному	шля-
ху»;

•	 стан	пам’яток	турбує,	але	місцевий	бюджет	не	потягне	цього;

•	 створити	додатково	музей	та	міні-театр;

•	 створити	наукову	установу	широкого	профілю	на	кшталт	науково-дослід-
ного	 інституту	або	 подібну	 установу,	 яка	 здійснюватиме	 співпрацю	 та	мі-
жміську	співпрацю	з	залученням	фахівців	(палеографів,	антропологів	тощо);

•	 працювати	з	молоддю,	відлучати	її	від	гаджетів;

для Гощі:

•	 потрібно	витягувати	митців	«з	нив	у	місто»,	щоб	всі	про	них	почули;

•	 робити	все,	щоб	врятувати	Садибу	Ленкевичів	(Валевських);

•	 проєкти	по	Набережній	та	по	Парку	Ленкевичів	(Валевських);

•	 підтримувати	ініціативи;

•	 створити	умови,	щоб	люди,	які	мають	бажання,	обов’язково	долучалися;

•	 впровадити	комплексну	Програму	книговидавництва;

•	 селищній	раді	необхідно	отримати	собі	на	баланс	культурну	інфраструкту-
ру,	що	суттєво	підвищить	шанси	її	розвитку;

•	 створювати	локальні	осередки	для	дитячих	занять;

•	 активно	залучати	пенсіонерфів	до	заходів,	які	відбуваються	у	селищі;

•	 посилити	інфраструктуру	селища.

•	

Конкретними кроками для розвитку культурного простору міста/ смт,	які	до-
цільно	зробити	бізнес-структурам,	експерти	обґрунтували:

для Рівного:

•	 полюбити	своє	місто	та	залучатись	до	культурних	проєктів;

•	 виділяти	кошти	для	реалізації	культурних	та	мистецьких	ініціатив;

•	 звертати	увагу	на	соціальну	складову	в	діяльності	бізнес-середовища;

•	 сприяти	приміщеннями,	ресурсами,	апаратурою;

•	 долучатись	до	публічних	заходів;

•	 бути	відповідальними	та	не	шукати	податкових	преференцій;

•	 налагодити	тісну	співпрацю	з	владою	у	сфері	культури	і	урбан-простору;

для Острога:

•	 впорядкувати	територію	навколо	Замкової	гори;

•	 розвинути	відпочинкову	та	побутову	інфраструктуру;

•	 розширити	готельний	фонд,	щоб	в	місті	було	більше	туристів,	а	не	екскур-
сантів;
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•	 сфокусуватись	у	напрямку	туризму	в	місті;

•	 відновлювати	історичний	вигляд	міста	та	берегти	історичні	будівлі;

•	 бути	викритими	до	співпраці;

для Дубна:

•	 стежити	за	культурними	подіями	й	пропонувати	свою	допомогу;

•	 бути	більш	активними	та	розуміти	перспективи	розвитку	свого	міста;

•	 підтримувати	культурні	малі	та	середні	проєкти,	важливі	для	громади;

•	 бути	небайдужими	та	сміливішими;

•	 робити	інфраструктуру	–	готелі,	в	місті	недостатньо	готельного	фонду;

•	 ініціювати	 створення	 комфортного	 культурного	 простору	 для	 мешканців	
міста;

•	 створити	молодіжний	центр;

•	 вкладати	інвестиції	в	інтелектуальний	розвиток	громади;

для Гощі:

•	 прописати	стратегію,	що	потрібно	досягати	творчим	людям;

•	 брати	участь	у	фестивалях,	робити	сувенірну	продукцію	і	таким	чином	попу-
ляризувати	Гощу;

•	 спонсорувати	культурні	заходи,	зокрема,	приміщення	для	Музею	Гощі	напі-
вприватним	і	він	не	може	поки	бути	повноцінним;

•	 створювати	велодоріжки;

•	 створити	комплекс	готельного	типу	на	одній	лінії	з	річкою	Горинь;

•	 допомагати	у	культурних	ініціативах,	в	тому	числі	культурних	локцій;

•	 слабка	сфера	бізнесу,	яка	не	має	можливостей	для	великої	підтримки	ініціа-
тив.

Для	 представників	 креативних	 індустрій,	 згідно	 бачення	 експертів,	 доцільно 
розвивати культурний простір	міста/смт	через:

для Рівного:

•	 бути	більш	відкритими	та	залучати	до	реалізації	своїх	ідей	містян;

•	 представляти	свої	ідеї	потенційним	інвесторам	та	представникам	влади;

•	 відійти	від	радянщини	та	пострядянщини	в	реалізації	культурних	продуктів,	
адже	традиція	маловірництва	знецінює	традиції,	зокрема,	вишиванку;

•	 розуміти	свій	кінцевий	продукт	та	кінцевого	споживача;

•	 активніше	доносити	свої	ідеї,	проєкти,	ініціативи;

•	 не	всі	представники	креативних	індустрій	знають,	де	розташовується	Управ-
ління	культури	і	туризму	Рівненської	міської	ради;

•	 об’єднуватися	та	заявляти	про	себе,	а	тим,	хто	набрався	досвіду	закордо-
ном	–	не	обурюватись,	а	втілювати	його	в	життя;

для Острога:

•	 звертатись	 зі	 своїми	 ідеями	 розвитку	Острога	 до	 ТІЦ,	 який	 має	 позитивну	
грантову	історію;

•	 розробити	чітку	стратегію	співпраці	під	час	чітко	і	правильної	зустрічі	митці,	
бізнесу	та	влади;

•	 йти	на	зустріч	іншим	та	пояснювати	можливості	спільних	проєктів;

для Дубна:

•	 зробити	 більше	 креативних	 місць	 для	 відпочинку,	 на	 кшталт	 кав’ярні	
«Антік-хауз»	з	цікавим	інтер’єром,	який	би	нагадував	про	місто	та	його	бага-
ту	історію;

•	 більше	комунікувати	з	бізнесом,	бути	небайдужими	та	сміливішими;

•	 пропонувати	бізнесу	та	владі	власні	проєкти	та	поширювати	свої	ідеї;

•	 заявляти	про	себе;

•	 відповідально	ставитись	до	пошуку	й	реалізації	проєктів;

•	 взяти	на	себе	відповідальність	у	створенні	нових	установ;

•	 не	замикатись	у	собі	та	творити	спільно	для	розвитку	Дубна;

•	 культуру	потрібно	насаджувати	та	йти	до	дітей;

для Гощі:

•	 спілкуватись,	знайомитись,	заявляти	про	себе,	навчати	людей;

•	 брати	участь	у	пленерах	та	робити	фестивалі;

•	 над	Горинню	є	недобудований	відпочинковий	комплекс	з	двома	тенісними	
кортами;

•	 зробити	сільськогосподарський	музей;

•	 реконструювати	Млин;

•	 ковальство,	пасічництво;

•	 налагодити	виготовлення	сувенірної	продукції;

•	 відкриття	нових	кафе	та	ресторанів;

•	 створювати	 рекламний	 продукт	 для	 місцевого	 бізнесу	 і	 за	 його	 рахунок	
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видавати	 просвітницькі	 видання,	 поширювати	 інформацію	 про	 туристичні	
можливості	селища;

•	 задіяти	ковалів	та	парк	у	створенні	культурних	локацій;

•	 пропонувати	модерні	проєкти	й	ділити	їх	по	цільових	аудиторіях.

Мотиваційними чинниками, які впливають на творчих людей та спілки збира-
тись разом та створювати нові креативні продукти,	експерти	визначили:

для Рівного:

•	 бажання	подарувати	місту	нових	талановитих	митців;

•	 можливість	дати	місту	підняти	свій	рівень;

•	 бажання	престижу	та	бути	впізнаваним,	адже	часто	керівник	проєкту	чи	лі-
дер	забирає	на	себе	«ефект	ореолу»	від	його	вдалої	реалізації;

•	 митці	роблять	свої	продукти	як	у	«мильній	бульбашці»,	а	повинно	бути	більше	
споглядання	творчості	для	отримання	задоволення	від	неї;

•	 матеріальний	 чинник	 –	 бажання	 заробляти	 кошти,	 «здоровий	 егоїзм»	 та	
творчі	амбіції;

•	 прагнення	спілкуватись	з	однодумцями;

для Острога:

•	 прагнення	зробити	місто	більш	привабливим;

•	 зацікавлення	у	однодумцях;

•	 знайти	кошти	під	свої	ідеї;

•	 умови	надихають,	міський	простір	надихає,	місто	сповнене	цікавих	емоцій-
них	точок;

•	 на	світ	дивляться	іншими	очима	і	шукають	однодумців;

•	 пошуки	шляхів	самореалізації,	лідерства	та	популярності;

для Дубна:

•	 спосіб	любити	своє	місто	та	бачити	місто	кращим;

•	 спільні	погляди;

•	 «під	лежачий	камінь	вода	не	тече»	-	для	митця	важливо	показувати	себе	та	
отримувати,	в	тому	числі	критику,	комунікувати	з	іншими	для	поширення	ідей	
та	для	власного	розвитку;

•	 духовна	і	матеріальна	потреба;

•	 бажання	виділитись	та	прославтитись;

•	 бажання	зберегти	спадщину;

для Гощі:

•	 легше,	коли	тобі	допомагають	однодумці;

•	 поширювати	те,	що	ти	робиш	серед	однодумців	і	щоб	творчість	залишилась	
нащадкам;

•	 митцями	керують	емоції,	вони	часто	збираються	навколо	лідера,	до	прикла-
ду,	таким	чином	була	утворена	Спілка	пасічників;

•	 кожна	творча	особа	хоче	аналізу,	в	тому	числі	і	критики;

•	 прагнення	самореалізації;

•	 бажання	спілкуватись,	розважатись,	показати	плоди	своєї	роботи;

•	 визнання,	фінансова	вигода	та	просування	власних	ідей	та	творчого	про-
дукту.

На рисунку 19	 відображено	 розподіл	 відповідей	 експертів	 на	 запитання	 «Чи 
знаєте Ви що таке «культурна резиденція»?».	 Аналіз	 результатів	 інтерв’ювання	
свідчить,	що	56,36%	експертів	знають	поняття	«культурна	резиденція»,	і,	відповідно,	
43,75%	не	визначились	або	не	знають	про	них.	Такі	дані	частково	корелюються	з	
даними	соціологічного	дослідження	«Сучасний	стан	та	перспективи	розвитку	куль-
турних	просторів	у	Рівному,	Дубні,	Острозі	та	Гощі»,	в	якому	81,75%	респондентів	не	
знають	про	культурні	резиденції.

Рис. 19 Результати відповідей експертів на запитання 
«Чи знаєте Ви що таке «культурна резиденція»?»
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Згідно	визначень	експертів	«культурна резиденція»	–	це:

для Рівного:

•	 платформа,	яка	повинна	гуртувати	лідерів	у	культурній	сфері,	а	також	з	ін-
ших	галузей,	і	допомагати	просувати	існуючі	ідеї	та	стартапи;

•	 локація,	де	збираються	митці	і	просувають	тематичні	культурні	речі;

•	 локація,	де	можна	знайти	всю	інформацію	про	культурне	життя	міста;

•	 середовище	в	місті,	яке	дає	можливість	співпрацювати	митцям,	меценатам,	
державним	закладам;

•	 зібраний	кістяк	публічних	людей,	які	створять	підхід	до	представлення	мис-
тецтва	та	культури;

•	 локація	доступна	для	людей	з	ідеями	та	пропозиціями,	відкритими	до	дій,	які	
готові	вносити	в	ідею	свій	часовий	та	творчий	ресурс;

для Острога:

•	 місце	 та	 проміжок	 часу,	 де	 відбувається	 міжсекторальна	 співпраця	 задля	
створення	якогось	нового	продукту;

•	 осередок,	де	можна	поспілкуватись,	покомунікувати;

•	 Державний	історико-культурний	заповідник	міста	Острога;

•	 інкубатор	креативних	ідей;

• спеціально облаштований культурний простір для митців, у якому створені 
всі необхідні умови для продукування митцями нового культурного продук-
ту на задану або вільну тему;

•	 місце,	де	збираються	люди,	об’єднані	спільним	баченням,	і	просувають	свої	
ідеї;

для Дубна:

•	 представництво	 людей,	 компетентних	 у	 питаннях	 культури,	 які	 вирішують	
проблеми	культурологічного	плану;

•	 головний	офіс	для	креативних	людей	в	галузі	культури;

•	 місце	для	креативних	людей,	куди	ніколи	не	приходять,	щоб	сказати	«зробіть	
ось	так»,	а	приходять,	щоб	запитати:	«яке	у	вас	бачення?»;

•	 багатовекторна	платформа,	яка	дозволяє	різним	верствам	населення	спіл-
куватися,	шукати	достойні	проєкти	для	всебічного	розвитку	міської	громади,	
які	дозволяють	краще	представляти	свою	міську	спільноту;

•	 вузькопрофільний	історико-культурний	і	природничий	інститут;

•	 ередовище,	місцина,	де	збираються	Світочі,	на	світогляд	і	знання	яких	по-
трібно	орієнтуватися	і	до	яких	хочеться	притулитися;

для Гощі:

•	 простір	для	творчості;

•	 структура,	яка	курує	різні	мистецькі	проєкти	у	галузі;

•	 зала	чи	інше	приміщення,	де	збираються	представники	культури;

•	 стабільне	місце,	де	можуть	реалізовуватись	культурні	проєкти,	потенційно	са-
диба	Ленкевичів	(Валевських);

•	 культурний	 осередок,	 де	 збираються	 письменники,	 художники,	 музиканти	 і	
реалізують	разом	ідеї	розвитку;

•	 тусовка	творчих	людей	у	певні	будівлі.

На	запитання	«Чи має перспективи у Вашому місті створення культурної рези-
денції? Обґрунтуйте, будь ласка, Вашу відповідь»	експерти	визначили:

для Рівного – так, адже:

•	 представникам	креативних	індустрій	потрібно	дати	можливість	відчути	свою	
необхідність	для	міста	та	побачити	ефект	від	своєї	творчості;

•	 в	місті	 є	багато	молоді,	 які	потрібно	давати	можливості	розвитку,	а	 також	є	
концентрація	митців	та	творчих	особистостей;

•	 є	сформована	група	людей,	яка	готова	цим	займатись;

•	 у	місті	наявні	гарні	подібні	зразки	–	Платформа	взаємодій	«Простір»,	InfoHub;

•	 Рівне	як	«невідкритий	колодязь	цілющої	води»	та	місто,	яке	«голодне»	на	куль-
турні	події;

для Острога – так, адже:

•	 доцільно	робити	 за	 напрямками	–	 літературну,	 візуальну	 (живопис	 та	мис-
тецтво);

•	 ці	місця	будуть	більш	відкритими	для	громадськості	та	нових	ідей	розвитку;

для Дубна – так, адже:

•	 спілкування		з	людьми,	які	очуть	бачити	своє	місто	гарнішим,	цікавішим	і	для	
містян,	і	для	ідей;

•	 випускники	Школи	мистецтв	могли	б	долучатись	до	її	функціонування;

•	 багато	зроблено	у	напрямку	музичних	та	кінематографічних	заходів;

для Гощі – так, адже:

•	 є	перспективи,	є	молоді	та	підростаючі	художники;

•	 зараз	на	поверхню	починає	виходити	великий	культурний	пласт	і	резиденція	
може	його	об’єднати;

•	 садиба	Ленкевичів	 (Валевських),	 за	 умови	 її	 відновлення,	може	стати	 таким	
осередком.
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Людьми, що підтримають ідею зі створення культурної резиденції в Рівному	(зі	
слів	одного	з	експертів:	«У	Рівному	до	сотні	осіб,	а	у	Острозі	–	30	людей»),	експерти	
назвали	таких	осіб,	як:	Юрій	Ойцюсь,	Андрій	Ляшук,	Оксана	Ігас,	Сергій	Гемберг,	
Вікторія	Клименко,	Володимир	Петрів,	Олексій	Войтюк,	Ігор	Нагорнюк,	Надія	Кос-
міаді,	Тетяна	Лукашевич,	Віктор	та	Олександр	Булиги,	Віктор	Гвоздинський,	автори	
муралів	у	Рівному,	Наталія	Бричук,	Макс	Кідрук,	Микола	Бендюк,	Павло	Бенедюк,	
Олександр	 Харват,	 Віктор	 Архипов,	 Андрій	 Малюський,	 Микола	 Бендюк,	 Юрій	
Нікітін,	Анастасія	Хеленюк,	Анастасія	Драчук,	Юрій	Пшеничний,	Богдан	Чепелев,	
Микола	Арсенюк,	Микола	Мандзюк,	Віталій	Новосад,	Ольга	Кобилянська,	Олена	
Войцещук,	Богдан	Тимчак,	Ілля	Гавриленко,	Анна	Вітрук,	Олександр	Соботюк,	Спи-
ридон	Кравчук.

Бачення розвитку культурного простору Вашого міста/ смт,	яке	запропонува-
ли	експерти,	доцільно	визначати	за	територіальними	одиницями:

для Рівного:

•	 змінювати	вигляд	міста	через	пізнавально-креативні	заходи	 (до	прикладу,	
нічні	 екскурсії),	 створення	 нових	 відпочинкових	 сучасних	 еко-зон,	 розчи-
щення	річки	Усті;

•	 створити	групу	людей,	які	мають	різні	вподобання	та	сфери	діяльності,	для	
спільного	вироблення	бачення	розвитку	міста	та	його	культурного	простору;

•	 звернути	увагу	на	культуру	побуту,	з	якої	все	починається,	а	також	дизайн	та	
орнаменти	міста,	для	того,	щоб	турист	побачив,	що	у	місті	цікаво;

•	 створити	умови,	за	яких	більшість	людей	почне	розумітися	на	мистецтві,	з’я-
виться	еліта,	яка	це	просуватиме;

•	 розробити	стратегію	розвитку	культурного	простору	міста;

•	 популяризувати	зоопарк;

•	 відбудувати	парк	біля	Палацу	дітей	та	молоді;

•	 впорядкувати	зовнішню	рекламу	в	місті	для	виховання	візуального	смаку	в	
людей;

для Острога:

•	 підняти	загальний	рівень	культури	громади;

•	 об’єднати	культурну	громаду;

•	 посилити	взаємодію	Національного	університету	«Острозька	академія»	та	
громади	міста,

•	 активізувати	 збереження,	 дослідження	 і	 реставрацію	 пам’яток,	 їх	 активно	
включати	у	туристичний	простір,	що	дасть	поштовх	розвитку	всіх	інших	га-
лузей	культури;

•	 Мистецька	галерея	та	новостворений	Арт-простір	в	Національного	універ-

ситету	«Острозька	академія»4

•	 залучати	кошти	в	місто	через	проєктну	діяльність;

• постійно діюча резиденція показала б, що місто є відкритим для нового;

•	 звернути	увагу	на	стару	архітектуру	та	повернути	автентичні	забудову,	не	
псувати	зовнішній	вигляд	Острога;

•	 розробляти	веломаршрути;

•	 побудувати	кілька	готелів;

•	 відкрити	майданчик,	незалежний	від	місцевої	влади,	який	організовуватиме	
будь-які	свята	та	події	поза	Програмою	розвитку	культури	та	її	заходами;

для Дубна:

•	 розвивати	туризм;

•	 розробити	спільне	бачення	та	покроковий	план,	в	тому	числі	з	конкретними	
проєктами	за	підтримки	державної	та	місцевої	влади	для	реставрації	пам’я-
ток,	з	чітким	контролем	за	рухом	коштів;

•	 культурно	розвивати	«Острівок»;

•	 необхідно	займатись	історичним	центром,	відновлювати	будинки,	займатись	
«архітектурним»	обличчям»	міста,	дизайном	будинків;

•	 розвивати	культурним	простір	міста,	долучати	мешканців	до	культурних	за-
ходів;

•	 створити	культурну	або	мистецьку	раду	міста;

•	 вміти	подавати	пам’ятки	–	промоція,	реклама;

•	 побудувати	приміщення	амфітеатру	–	красиве,	яке	б	притягувало	людей;

•	 розвивати	краєзнавство	та	кіномистецтво;

•	 більше	звертати	увагу	на	організацію	зеленої	зони	(парки,	сквери);

для Гощі:

•	 починати	з	урбаністики;

•	 створювати	велодоріжки;

•	 реконструкція	спадщини	та	дизайн	простору	селища;

•	 створити	історико-культурний	заповідник	та	історико-етнографічний	музей	
–	розвинути	музейну	справу;

•	 провести	розкопки	поселення	доби	неоліту;

•	 попрацювати	з	молоддю,	спочатку	щодо	моральності	і	замінити	синтетичне	
мистецтво	на	природні	речі,	адже	моральне	принесе	за	собою	культуру;

•	 відновити	парк	та	використовувати	його	для	подій	під	відкритим	небом;
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•	 відреставрувати	садибу	Ленкевичів	 (Валевських)	 з	 створенням	у	ній	 куль-
турної	резиденції;

•	 культивувати	нові	дерева;

•	 реалізовувати	інфраструктурні	проєкти;

•	 залучати	всіх	до	реалізації	проєктів;

•	 відкривати	нові	цікаві	кав’ярні.

Відповіді	експертів	на	запитання	«Які, на Вашу думку, доцільно реалізовувати 
культурні проекти для розвитку креативних індустрій у місті/ смт?»,	засновува-
лись	на	сферах	зацікавлень	експертів,	зокрема:

для Рівного:

•	 створювати	заходи	та	локації,	які	б	розкривали	місто;

•	 організовувати	 вуличні	 святкування,	 засновані	 на	 вікторинах	 та	 історіях	
міста,	волинських	традиціях;

•	 реалізовувати	розважальні	проєкти,	бо	через	легкий	контент	громадськість	
найлегше	сприймає	інформацію	про	місто	та	його	історію;

•	 реалізовувати	поточні	культурні,	які	сприяють	гуртуванню	навколо	себе	мит-
ців,	ремісників,	які	зацікавлюють	своєю	майстерністю	та	є	ретрансляторами	
попереднього	досвіду	та	історії	міста	та	краю;

•	 створення	скансена	–	комплексного	заходу	з	кількома	локаціями	в	межах	
одного	проєкту,	для	того,	щоб	всім	було	цікаво;

•	 створення	мережі	вел

•	 які	б	давати	розуміння	мистецтва	та	естетики,	в	тому	числі	через	ЗМІ;

•	 відкривати	оригінальні	кав’ярні,	де	є	щось	незвичайно;

•	 розвивати	етнографічні	речі,	адже	місто	має	значні	можливості;

•	 відбудувати	парк	біля	Палаці	дітей	та	молоді	та	задіювати	його	для	прове-
дення	щотижневих	культурних	заходів	під	відкритим	небом;

•	 проєкт	з	показу	літнього	кіно	на	спеціально	створеній	сцені;

•	 створення	спеціальних	автозон	та	кемпінгів	для	відпочинку	сім’ями;

•	 робити	більше	відкритих	виставок	та	відкритих	музичних	фестивалів;

для Острога:

•	 перетворення	однієї	з	зал	публічних	бібліотек	міста	на	мультифункціональ-
ний	простір;

•	 віртуальний	Музей	спадщини	князів	Острозьких;

•	 культурні	флешмоби;

•	 літературні	читання	та	нові	музичні	фестивалі;

•	 проєкти	в	Музеї	книги	та	друкарства;

•	 розробка	продуманих	туристичних	маршрутів	між	сусідніми	історичними	мі-
стами;

•	 забезпечити	місто	простором	 з	повним	 забезпеченням	ресурсами	 (світло,	
звук	тощо)	для	проведення	заходів	масштабних;

•	 створити	Музей	добрих	святих	–	Музей	унікального	острозького	іконопису;

•	 розвивати	креативно	музейну	справу	та	бібліотеки;

•	 створити	доповнену	реальність	на	Замковій	горі,	щоб	можна	було	побачити	
як	це	місце	виглядало	у	XVI	столітті;

•	 проєкт	з	накриття	Круглої	вежі	та	поєднати	її	музеєфікацію	з	театром;

•	 проєкти	міжсекторальної	співпраці	та	кооперації	з	представниками	креа-
тивних	індустрій	інших	міст;

•	 створювати	нові	інституції	для	діяльності	ініціативної	молоді;

•	 зробити	місто-хаб;

•	 проєкти	з	оцифрування	історико-культурної	спадщини;

•	 проводити	електронні	квести;

•	 створювати	проєкти	з	«людьми	з	телевізора»,	які	привертатимуть	увагу	до	
історико-культурної	спадщини	міста;

для Дубна:

•	 створити	анти-кафе	–	приміщення	з	Інтернетом	для	спілкування;

•	 проводити	різноплановий	фестиваль	молодих	талантів;

•	 позначити	шляхи	до	культурних	об’єктів	люмінесцентною	фарбою;

•	 створити	 «екомістечко	 на	 Острівку»	 з	 адекватними	 цінами	 та	 сервісом,	
включаючи	пейнтбол	та	інші	розваги;

•	 реалізовувати	 образотворчі	 проєкти,	 візуального	 мистецтва,	 в	 тому	 числі	
кіно;

•	 реалізовувати	більше	мало	бюджетних	проєктів;

•	 розробляти	якісні	туристичні	маршрути,	бо	в	місті	є	багато	речей,	які	можна	
«продати»	туристам,	не	Дубно	–	місто	одного	замку;

•	 все	розвивати	та	підживлювати;

•	 організувати	 на	 острові	 Дубівець	 природнього	 парку	 і	 збільшити	 кількість	
проведених	 на	 ньому	 музичних	 фестивалів,	 шкіл-семінарів	 з	 залученням	
фахівців	–	різьбярів,	музикантів,	режисерів	тощо);

•	 відродити	традиції	толоки	і	тоді	народиться	багато	культурних	проєктів,	на-
приклад,	разом	відродити	Луцьку	Браму;
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для Гощі:

•	 екотуризм;

•	 організація	фестивалів	різних	напрямків,	зокрема,	фестивалів	вихідного	дня;

•	 зробити	зелену	сцену	(зелений	кінотеатр);

•	 провести	озвучення	у	Парку;

•	 встановлювати	у	Парку	малі	архітектурні	форми;

•	 зробити	в	Парку	підсвітку	старих	дерев;

•	 постійнодіюча	мистецька	галерея;

•	 відновити	Парк	Ленкевичів	(Валевських);

•	 реалізовувати	проєкти	в	 галузі	 гастротуризму,	фетивалі	 історичної	рекон-
струкції,	етнофестивалі	та	екофестивалі;

•	 створити	дитячий	центр	–	осередок,	де	б	проходили	розвиваючі	заняття	для	
дітей;

•	 відкрити	мистецьку	кав’ярню;

•	 реалізовувати	ґендерні	ініціативи.

В	 межах	 комплексного	 дослідження	 аналізувалось	 розуміння	 респондента-
ми	 поняття	«культурна резиденція»,	 однак	 визначення	 власне	 сутності	 культур-
ної	резиденції	 у	 відповідях	експертів	прозвучало	в	 3,13%	відповідей,	 тому	 важли-
вим	в	межах	пропонованого	дослідження	є	визначення	та	характеристика	поняття	
«культурна	резиденція»	та	проведення	конференції	у	форматі	відкритого	простору	
«Культурні	резиденції	у	просторі	сучасного	міста»	для	визначення	конкретних	ідей	
щодо	можливостей	міст,	що	досліджуються,	та	ресурсного,	в	тому	числі	людського	
потенціалу,	у	створенні	резиденції	/	резиденцій	на	їх	територіях.

Отже,	результати	експертного	 інтерв’ювання	свідчать	про	високий	рівень	за-
цікавлення	респондентів	у	розвитку	культурного	простору	свого	міста/	смт,	а	та-
кож	 цілісне	 бачення	 розвитку	 сфери	 культури,	 туризму	 та	 креативних	 індустрій,	
включаючи	 з	 конкретними	 пропозиціями	 для	 органів	 місцевого	 самоврядування	
та	державної	влади,	організаціями	громадянського	суспільства,	вільним	творцям,	
бізнесових	структурам,	які	мають	одним	зі	стратегічних	пріоритетів	корпоративну	
соціальну	відповідальність,	в	тому	числі	соціальне	підприємництво	та	меценатство.	
Відтак,	в	межах	пропонованого	дослідження,	зокрема,	проведених	фокус-груп	та	
експертних	інтерв’ювань	важливим	є	виокремлення	пропозиції	та	практичних	ре-
комендації	для	покращення	стану	та	розвитку	культурного	простору	Рівного,	Гощі,	
Дубна	та	Острога.



ОPEN-SPACE 
«КУЛЬТУРНІ РЕЗИДЕНЦІЇ 

В ПРОСТОРІ 
СУЧАСНОГО МІСТА»
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За	результатами	 проведених	 соціологічного	 дослідження	 «Сучасний	 стан	 та	
перспективи	розвитку	культурних	просторів	у	Рівному,	Дубні,	Острозі	та	Гощі	»	та	
експертних	 фокус-груп	 та	 інтерв’ювань	 визначено	 цілий	 блок	 ідей,	 які	 доцільно	
додатково	обговорювати	та	визначати	потенційні	проєкти	для	реалізації	у	містах.	
Адже	 існують	 ідеї,	 які	можуть	навколо	себе	об’єднати	значне	коло	людей,	які	 за-
цікавлені	як	у	розвитку	власного	міста,	так	і	в	реалізації	бізнес-ідей,	які	допоможуть	
якісно	розвивати	культурний	простір.

На	 сьогодні	 існує	 значна	 кількість	 методів	 активізації	 стейкхолдерів	 певного	
питання,	зокрема,	технологія	відкритого	простору	 (оpen	space),	яка	передбачає	
діяльність	 за	 певним	 алгоритмом	 за	 посередництва	 фасилітатора,	що	 скеровує	
проведення	обговорення	та	керує	часом.	Адже	час	є	важливим	ресурсом,	а	спіль-
ний	час	експертів	є	потужним	чинником	творення	нових	смислів	та	форм.	Відтак,	
доцільним	є	проведення	оpen space «Культурні резиденції у просторі сучасного 
міста»	за	участі	всіх	зацікавлених	у	активізації	культурного	простору	свого	міста,	
зокрема,	Рівного,	Гощі,	Острога	та	Дубна.

Метою	оpen	space	постало	визначення	перспектив	розвитку	культурних	про-
сторів,	особливо,	культурних	резиденцій	у	Рівному,	Дубно,	Острозі	та	Гощі.

Фасилітаторка	–	Наталія Гнатюк,	експертка	з	питань	місцевого	самоврядуван-
ня	та	сталого	регіонального	розвитку,	що	має	20-ти	річний	досвід	громадської	ро-
боти,	який	базується	на	практиці	впровадження	 інновацій	сталого	регіонального	
розвитку	(кластерна	модель,	стратегічне	планування,	проектний	менеджмент,	ін-
терактивне	навчання,	патисипативні	методики	управління	динамічними	система-
ми,	в	тому	числі	оpen	space	та	інше).

Таймінг	 (11:00-16:00)	відкритого	простору	«Культурні	резиденції	у	просторі	су-
часного	міста»	передбачив:

•	 вступне	слово	або	вступне	коло,	під	час	якого	відбувається	представлення	
донора	–	Українського	 культурного	фонду	 та	 коротко	попередніх	 напра-
цювань	 за	проєктом	«Формування	нової	моделі	 культурного	простору	 (на	
прикладі	громад	Рівненщини)»;

•	 ознайомлення	фасилітатором	з	методикою,	принципами	та	законом	відкри-
того	простору	(законом	мобільності	або	правилом	«двох	ніг»);

•	 оголошення	тем;

•	 5	півгодинних	сесій	для	обговорення	оголошених	тем;

•	 здача	протоколів	(наперед	підготовленого	зразка)	з	опрацьованими	запро-
понованими	темами;

•	 оголошення	тем;

•	 визначення	наступного	кроку	за	опрацьованими	темами;

•	 завершальне	коло	для	підведення	підсумків.

Принципи open space:

•	 хто	прийшов,	саме	ті,	хто	мали	прийти;

•	 те,	що	відбувається,	є	саме	те,	що	має	відбуватися;

•	 все	починається	тоді,	коли	й	має	початися;

•	 все	закінчується	тоді,	коли	має	закінчитися;

•	 все	відбувається	там,	де	й	має	відбуватися.

Також	в	межах	методики	відбувається	робота	з	дошками	оголошень,	робота	в	
дискусійних	групах	та	«ринкова	площа».

Оголошені	теми	учасниками	Open	space	«Культурні	резиденції	у	просторі	су-
часного	міста»	відображено	у	таблиці 5.

Оголошені теми учасниками Open space 
«Культурні резиденції у просторі сучасного міста»

Таблиця 5

Час
Локації

Риба Їжак Серце Сонце

1 2 3 4 5

12:00 Етномайданчик під 
відкритим небом

Відновлення парку 
«Палестина» 
Діонісія Міклера 
та створення 
міжнародного 
туристичного 
маршруту на 
Дубенщині (Польща, 
Литва, Україна, 
Ірландія)

Легко про тяжке 
(4 сезони –4 
проблеми – 4 
митця – 4 проєкти 
–  4 міста)

Реконструкція 
картини Іжакевича 
«Голгофа» 
(мозаїка) на 
Козацьких могилах 
с. Пляшева 
Радивилівського 
району

12:30

Фотографічна 
резиденція України 
(музей, конкурси, 
навчання в 
школі, фестивалі, 
клуб, виставки, 
видавництво)

«Жива історія 
Рівного» 
(театралізовані 
екскурсії, дитячий 
історичний пікнік, 
історичні вихідні, 
спогади, що 
ожили, екскурсійна 
резиденція)

Садиба Валевських 
як культурний 
атрактор (Гоща 
– туристична, арт-
резиденція)

Палестина – 
ренесанс (Дубно, 
залучення жителів 
до відродження 
історичного парку)
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Час
Локації

Риба Їжак Серце Сонце

1 2 3 4 5

13:00

Мережа культурних 
резиденцій на базі 
зак5ладів культури 
м. Рівне (бібліотеки, 
музеї, галереї)

Культурно-
історичний 
заповідник «Гоща 
– модерна» 
(дослідницька 
культурна 
резиденція)

Інклюзивна 
культурна 
резиденція 
«Знайди себе»

Резиденція «Арт-
хаус «Луцька 
брама»» (Дубно, 
виставкова 
зала, арт-музей, 
історичний 
кінозал, креативне 
фойє, Туристичний 
інформаційний 
центр)

13:30

Фото-резиденція 
«я та моє Місто» на 
базі Національного 
університету водного 
господарства та 
природокористування

Відкриття 
інтерактивного 
музею археології 
історичної Волині 
(Острог)

«Мистецтво в та 
поза межами» 
(Острог, 
дослідницька 
культурологічна 
резиденція з 
аналізу культурних 
просторів міст)

Творчий простір 
«Парк історичних 
мініатюр на 
Острівку» (Дубно)

14:00 - -

«Дубенські 
контракти» 
(Відтворення XVIII 
ст. на території 
Дубенського замку)

Пошук інвестора 
для створення 
кластера та 
мініферми

За	результатами	обговорення	було	сформовано	11 протоколів,	аналіз	яких	до-
зволяє	сформулювати	2 блоки ідей	–	класичні	розвиткові	проєкти	та	проєкти	куль-
турних	резиденцій:

класичні розвиткові проєкти:

•	 Відновлення	парку	«Палестина»	Діонісія	Міклера	та	створення	міжнародно-
го	туристичного	маршруту	на	Дубенщині	(Польща,	Литва,	Україна,	Ірландія);

•	 Реконструкція	картини	Іжакевича	«Голгофа»	(мозаїка)	на	Козацьких	могилах	
с.	Пляшева	Радивилівського	району;

•	 «Дубенські	контракти»	(відтворення	XVIII	ст.	на	території	Дубенського	замку);

проєкти культурних резиденцій:

•	 Легко	про	тяжке	(4	сезони	–4	проблеми	–	4	митця	–	4	проєкти	–		4	міста);

•	 «Жива	 історія	Рівного»	(театралізовані	екскурсії,	дитячий	 історичний	пікнік,	
історичні	вихідні,	спогади,	що	ожили,	екскурсійна	резиденція);

•	 Культурно-історичний	заповідник	«Гоща	–	модерна»	(дослідницька	культур-
на	резиденція);

•	 Фотографічна	резиденція	України	 (музей,	конкурси,	навчання	в	школі,	фе-
стивалі,	клуб,	виставки,	видавництво);

•	 Резиденція	«Арт-хаус	«Луцька	брама»»	(Дубно,	виставкова	зала,	арт-музей,	
історичний	кінозал,	креативне	фойє,	Туристичний	інформаційний	центр);

•	 Творчий	простір	«Парк	історичних	мініатюр	на	Острівку»	(Дубно);

•	 Етномайданчик	під	відкритим	небом;

•	 Інклюзивна	культурна	резиденція	«Знайди	себе».

Отже,	за	результатами	проведеного	оpen	space	«Культурні	резиденції	у	про-
сторі	сучасного	міста»	було	опрацьовано	18	тем	для	обговорення,	з	яких	отримали	
подальшого	розвитку	11	тем,	які	доцільно	представити	як	проєктні	ідеї	з	розвитку	як	
міст,	що	їх	запропонували,	так	і	Рівненщини	загалом.
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Пропозиції	 та	рекомендації	 за	результатами	комплексного	дослідження	куль-
турного	простору	в	Гощі,	Рівному,	Острозі	та	Дубні	доцільно	сформулювати	як:

органам місцевого самоврядування та їх структурним підрозділам:

•	 звернути	увагу	на	можливості,	які	відкриваються	для	міст	під	час	мережу-
вання	в	межах	реалізації	спільних	культурних	проєктів	та	програм;

•	 здійснити	комплексний	аналіз	наявних	креативних	індустрій	в	місті	та	регіоні;

•	 звернути	увагу	на	визначення	основних	проблем	заважають	розвитку	куль-
турного	простору	міста	та	активно	залучати	культурних	стейкхолдерів	до	
процесів	творення	нових	стратегічних	документів;

•	 запустити	 програму	 підтримки	 місцевих	 культурних	 ініціатив,	 в	 тому	 числі	
включити	 в	 пріоритети	 громадського	 бюджету	 розвиток	 культурного	 про-
стору	міста;

•	 здійснити	комплексний	аналіз	(SWOT,	ABC-аналіз)	культурних	ресурсів	міста	
(люди,	матеріально-технічні	ресурси,	приміщення,	культурні	продукти	тощо)	
для	подальшого	формування	програм	та	культурних	проєктів	в	територіаль-
ній	громаді;

•	 залучати	широку	громадськість	до	процесів	стратегування	у	місті;

•	 створити	координаційну	раду	з	комплексного	розвитку	території	міста,	що	
включатиме	як	ландшафтний	дизайн,	так	 і	якісне	формування	культурного	
простору	міста;

•	 формувати	календар	подій	у	місті	таким	чином,	щоб	можна	було	пересічно-
му	громадянину	раціонально	планувати	свій	час	у	своєму	місті;

•	 залучати	широку	громадськість	під	час	формування	стратегій	сталого	ро-
звитку	та	їх	складових	–	програм	розвитку	культурних	просторів	та	секторів	
креативних	індустрій;

•	 оновити	регіональні	програми	розвитку	культури	(культурного	розвитку),	пе-
редбачивши	посилення	захисту	історичної	спадщини,	розвиток	культурного	
туризму,	збереження	народної	творчості,	підтримку	самоорганізації	творчих	
колективів	та	нових	напрямів	сучасної	культури	 (стріт-арт,	культурні	рези-
денції	тощо).	Важливими	індикаторами	оцінювання	програм	доцільно	виді-
лити	кількість	відвідувачів,	кількість	культурних	маршрутів,	кількість	робочих	
місць	у	сферах	креативних	індустрій	та	кількість	податків,	які	надходять	до	
місцевого	бюджету;

•	 організовувати	та	проводити	форуми,	 зустрічі	представників	ділових	кіл,	 в	
тому	числі	представників	креативних	індустрій,	презентацій,	виставково-яр-
маркових	заходів,	круглих	столів	та	інші	заходи	з	залучення	та	популяриза-
ції	можливостей	співпраці	як	в	межах	міста	та	регіону,	так	на	міжнародному	
рівні;
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•	 забезпечити	максимальну	можливість	доступу	мешканців	громади	та	гостей	
міста/	селища	до	якомога	ширшого	кола	культурних	заходів,	які	відбувають-
ся	«під	відкритим	небом»;

•	 провести	моніторинг	інвестиційних	пропозицій	у	креативні	індустрії,	зокре-
ма,	в	поліграфічну	діяльність	та	анімацію;

•	 сприяти	виконанню	угод	щодо	культурного	співробітництва	в	межах	регіону	
та	між	містами-партнерами;

•	 регулювати	та	попереджувати	інтенсивності	туристичних	потоків	(антропо-
генних	навантажень)	на	пам’ятки	історико-культурної	спадщини	та	природ-
но-заповідного	фонду;

•	 забезпечити	 доступність	 об’єктів	 культурної	 інфраструктури	 для	 осіб	 з	 ін-
валідністю	та	інших	маломобільних	груп	населення;

працівникам сфери культури, туризму та креативних індустрій:

•	 активізувати	 просвітницьку	 діяльність	 з	 ознайомлення	 мешканців	 тери-
торіальної	 громади	 з	 можливостями,	що	 перед	 ними	 відкриваються	 (куль-
турні	події,	заходи,	креативні	підходи	до	розвитку	публічних	просторів	тощо);

•	 залучати	до	діяльності	з	поширення	інформації	про	культурні	заходити,	осо-
бливо	ті,	що	відбуваються	«під	відкритим	небом»	«лідерів	думок»	та	осіб,	що	
мають	авторитет	у	громаді.	 Індикатором	вимірювання	доцільно	виділити	–	
рівень	залучення	громади	у	громадське	життя,	кількість	громадських	ініціа-
тив	у	сфері	культури	та	креативних	індустрій;

•	 фахово	та	якісно	надавати	культурні	послуги	згідно	переліків,	в	тому	числі	
безкоштовні;

•	 проводити	самонавчання	психологічним	та	організаційним	основам	робо-
ти	з	людьми	та	новітніми	засобам	поширення	інформації,	в	тому	числі	через	
соціальні	медіа;

робочим групам з розробки стратегій розвитку міст, програм та проєктів розвитку 
у сфері культури, туризму та креативних індустрій:

•	 сприяти	встановленню	стратегічного	партнерства	між	державними,	приват-
ними	та	суспільними	інтересами	шляхом	впровадження	проектного	підходу	
до	створення	комплексного	культурного	продукту.	Важливими	індикаторами	
вимірювання	впливів	продукту	будуть	–	показники	працевлаштування,	осо-
бливо,	молоді,	показники	міграції,	в	тому	числі	внутрішньої,	кількість	культур-
них	продуктів,	які	визнані	споживачами,	кількість	міжсекторних	креативних	
ініціатив	та	інші;

•	 підтримувати	атмосферу	приязні	та	ввічливості	у	спілкуванні	із	культурними	
стейкхолдерами	під	час	консультування	з	громадськістю;

•	 під	час	визначення	індикаторів	досягнення	цілей	та	завдань	проєктів,	засто-
совувати	онлайн	 інструменти	аналізу,	 зокрема,	кількість	 згадок	за	Google	
Analytics,	дані	TripAdvisor,	опитування	щодо	асоціацій	з	містами	та	 їх	куль-
турним	надбанням	та	інші;

творчим особистостям та всім зацікавленим у розвитку креативних індустрій ре-
гіону:

•	 заохочувати	молодь	до	активної	діяльності,	розроблення	інноваційних	про-
дуктів	і	започаткування	бізнесу	у	сфері	культури,	туризму	та	креативних	ін-
дустрій	за	результатами	проведення	конкурсів	на	регіональному	та	галузе-
вому	рівні;

•	 залучати	до	діяльності	проєктних	менеджерів,	які	володіють	достатніми	на-
виками	проєктної	роботи	в	секторах	креативних	індустрій;

•	 надавати	якісні,	відповідні	вимогам	часу	культурні	послуги;

•	 ініціювати	заходи	щодо	активізації	участі	експертної	громадськості	у	фор-
муванні	та	реалізації	локальної	культурної	політики;

бізнесовим структурам:

•	 сприяти	реалізації	як	окремих	культурних	 ініціатив,	так	 і	проведенню	ком-
плексних	заходів	та	програм	розвитку	окремих	 історико-культурних	уста-
нов,	окремих	локацій;

•	 сприяти	реалізації	проєктів	зі	створення	та	функціонування	культурних	ре-
зиденцій	в	містах;

•	 ініціювати	створення	більш	сприятливих	умов	для	розвитку	культурних	про-
сторів	 міст	 та	 створювати	 додаткові	 матеріально-технічні	 можливості	 ро-
звитку	креативних	просторів.



КОНЦЕПЦІЯ 
КУЛЬТУРНОЇ РЕЗИДЕНЦІЇ 

«РЕЗИДЕНЦІЯ 0,01%»
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Актуальність:	Місто	–	це	складна	багатошарова	структура,	в	якій	кожен	і	кож-
на	є	форматворчою	одиницею.	Пересування,	зустрічі,	сидіння	в	парку:	кожен	рух	
та	дія	в	сукупності	задає	місту	ритм,	насичує	його	і	роблять	таким,	яким	воно	є.	Так	
само,	 як	 і	 сповнення	життям,	 люди	 здатні	 залишати	 в	 його	ландшафті	рани,	 на-
тискаючи	на	які	стає	боляче	всім,	хто	є	його	частиною.	Часто	причиною	цьому	є	
споживацьке	ставлення	до	міста	та	відчуття	його	не	своїм,	таким	що	тільки	винно	
бути	для	комфортним	і	красивим.	В	такий	самий	способі	часто	люди	сприймають	
культурне	дозвілля	і	культуру	в	цілому.	Здебільшого	це	про	розвагу,	спосіб	зайняти	
свій	час	«з	користю».	 Інколи	культурне	дозвілля	вважають	зайвим,	 таким	без	якої	
можна	обійтись,	задовольнивши	базові	потреби.	Але	поле	культури	набагато	шир-
ше,	ніж	просто	розвага.	Вона	має	інструменти	для	втручання	та	поєднання	різних	
сфер	життя	і	так	само	створює	взаємозв’язки	в	місті,	які	важливо	зберігати	та	збіль-
шувати.	Проводячи	точкову	акупунктуру	в	міському	просторі,	маленькі,	але	влучні	
кроки,	мистецтво	здатне	змінювати	та	допомагати	йому	долати	свої/наші	пробле-
мами.	Воно	в	цьому	ключі	є	медіатором,	що	сприяє	формуванню	середовища	для		
діалогу,	унаочнює	певні	проблем,	демонструє	відкритість	і	бажання	розпочати	по-
ступовий	рух	в	напрямку	вирішення.

Назва	 резиденції	 відсилає	 до	 результатів	 культурного	 моніторингу,	 проведе-
ною	ГО	«Регіональний	центр	розвитку	«Тріада»	спільно	з	ГО	«Платформа	взаємодії	
«Простір»»	в	межах	реалізації	проєкту	«Формування	нової	моделі	культурного	про-
стору	(на	прикладі	громад	Рівненщини)»,	який	підтримано	програмою	«Український	
культурний	монітор»	Українського	культурного	фонду.	За	результатами	досліджен-
ня	мистецька	резиденція	за	впливовістю	на	культурне	середовище	міста	отрима-
ло	0,01%.	На	нашу	думку,	ресурс	резиденції	набагато	потужніший,	адже	дозволяє	
зібрати	в	одному	місті	людей	з	різною	експертністю,	досвідом	та	методологією	ро-
боти	і	разом	зануритися	в	новий	контекст,	дослідити	його	то	дати	новий	погляд	на	
ситуацію	довкола.	

Рівне	–	полікультурне	місто,	зі	складним	історичним	минулим,	що	стикається	з	
типовими	проблемами	пострадянського,	постіндустріального	та	регіонально	тол-
ку.	На	резиденції	ми	пропонуємо	поглянути	на	його	історію	та	сьогодення,	виокре-
мити	важливі	та	болісні	простори	в	місті	та	попрацювати	з	ними.	

Мета резиденції:

•	 дослідження	 та	 виокремлення	 важливих	 особливостей	 міст	 Рівне,	 Гоща,	
Острог	 та	 Дубно	 для	 містян,	 а	 також	 репрезентація	 його	 засобами	 мис-
тецтва	через	створення	культурних	продуктів.

Кінцевий результат:

•	 створення	site-specific	проекту,	пов’язаному	з	обраним	простором	в	місті	чи	
інституцією;

•	 публічна	презентація	результату	проекту	у	форматі:	дослідження,	публічно-
го	talk	чи	художньої	роботи.

Важливим	складником	резиденції	є	освітній компонент.	Через	презентацію	та	
публічну	дискусію	ми	ознайомлюємо	містян	з	сучасними	мистецькими	практиками,	
даємо	їх	можливість	бути	залученим,	стати	співтворцем.

Ми запрошуємо до участі:	

•	 архітекторів,	

•	 урбаністів,	

•	 громадських	активіста	та	

•	 художників	до	спільного	дослідження	міста,	його	реалій	та	культурного	по-
тенціалу.	

На	резиденцію	можуть	подаватися	як	локальні	культурні	діячі/діячки,	так	і	з	усієї	
України.	

Ми заохочуємо подаватися культурних та громадських діячів, які:

•	 працюють	з	контекстом	місті;	

•	 працюють	з	візуальними	мистецькими	практиками;

•	 досліджують	контекст	інституцій,	їх	моделі	та	шляхи	розвитку;	

•	 користуються	методикою	соціального	залучення.	

Кількість учасників: 10	осіб	

Загальний термін резиденції: 4	тижні

Програма:

Підготовчий етап –	формування	бюджету	проекту,	визначення	пріоритетів,	кон-
тексту	та	завдань	роботи	в	резиденції.

Перший етап	–	ознайомлення	з	локальним	контекстом	міста	Рівне	та	малих	міст	
(Гоща,	Дубно,	Острог),	до	нього	входить:

•	 прогулянка	містом	з	локалом,	що	дозволить	глибше	зануритись	в	контекст,	
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огляд	можливих	локацій	містом;

•	 зустрічі	з	місцевими	активістами/	митцями/	представиками	креативних	інду-
стрій	–можливості	для	нетворкінгу	і	розвитку	подальшої	співпраці	протягом	
резиденції	(Іванна	Бородіна,	Олександр	Харват,	Віктор	Булига);

•	 поїздка	до	Гощі,	Дубна	та	Острога;

•	 в	кінці	першого	етапу	–	загальна	зустріч,	формування	ідеї	проекту,	визна-
чення	з	потребами	учасників/ці,	формування	плану	подальших	дій.

Другий етап	–	розробка	та	підготовка	проекту,	консультування	у	менеджера/
ки	та	куратора/ки	резиденції,	закупівля	матеріалів,	підготовка	локацій.

Третій етап	–	підготовка	контенту/	культурних	продуктів	за	результатами	робо-
ти	в	резиденції.

Четвертий етап	–	публічна	презентація	проектів/	результатів	дослідження,	по-
ширення	результатів	у	засобах	масової	інформації.

Рекомендовані локації:

•	 Рівненський	краєзнавчий	музей

•	 Міський	палац	культури	«Текстильник»

•	 Палац	культури	та	спорту	«Хімік»

•	 Палац	дітей	та	юнацтва

•	 Будинок	офіцерів

•	 Вулиця	Шкільна

•	 Гідропарк

Рекомендовані учасники до співпраці:	

• Даша Пирогово	–	соціологиня,	дослідниця,	фасилітаторка.	Працює	як	неза-
лежна	консультантка	та	менторка	з	GIZ,	USAID,	CANactions,	МОМ,	навчаєть-
ся	на	магістерській	програмі	Критичні	міські	дослідження	у	Європейському	
гуманітарному	університеті	(Вільнюс).

• Іван Вербицький –	директор	(раніше	–	керівник	проектів	і	аналітик	в	сфері	
розвитку	 міст)	 Аналітичного	 центру	CEDOS.	 Співавтор	 онлайн-курсу	 «Ур-
баністика:	 сучасне	 місто»	 на	 платформі	 Prometheus.	 Редактор	 і	 керівник	
українського	урбаністичного	платформи	Mistosite.

• Катерина Русецька	–	кураторка,	культурна	менеджерка,	працює	в	ГО	Куль-
тура	медіальна.

• Євген Самборський	–	художник.	Народився	в	Івано-	Франківську.	мистецька	

практика	пов’язана	із	колективно	роботою.	У	минулому	–	ініціатор	та	учас-
ник	об’єднання	«Відкрита	група»,	але	наразі	працює	самостійно.	Степен-
діат	програми	Gaude	Polonia.

• Євген Нікіфоров –	 фотограф,	 дослідник,	 автор	 книжки	 Decommunized:	
Ukrainian	Soviet	mosaics.

• Женя Моляр	–	мистецтвознавиця,	учасниця	самоорганізованої	мистецької	
ініціативи	 ДЕ	 НЕ	 ДЕ,	 співробітниця	 Кмитівського	 музею	 радянського	 мис-
тецтва.

• Павло Хайло	–	український	художник,	в	минулому	учасник	мистецької	групи	
Колектив	Конкретних	Дат,	номінант	на	премію	PinchukArtPrize	2018.	Художня	
практика	Хайло	включає	дослідницькі	 практики,	роботу	 з	 історичним	ма-
теріалом,	пам’яттю	та	інституційної	критикою.

• Олексій Биков	–	архітектор,	дослідник	архітектури	періоду	радянського	мо-
дернізму,	співкуратор	виставки	«Надбудова»	(2015).

• Variety name/ Назва змінна (Валерія Карпань, Марина Хрипун) –	художній	
дует,	працює	здебільшого	у	сфері	партисипативних	практик	та	культурної	
освіти	.	Діяльність	групи	зосереджена	на	процесах	спілкування	та	обміну	в	
міському	просторі,	візуальній	 (цифровій)	антропології,	 інклюзивності,	прак-
тиці	вшанування	та	репрезентації	пам’яті	та	місцевих	розповідей.

• Єгор Анцигін	–	художник.	Народився	в	Дніпрі,	живе	та	працює	в	Києві..	Пра-
цює	з	такими	медіа	як	інсталяція,	фото,	живопис,	а	також	партисипативни-
ми	проектами,	архівними	матеріалами,	ленд-артом.	Учасником	художнього	
колективу	конкретних	дат	(ККД),	у	складі	якого	реалізував	проекти	в	Києві,	
Харкові,	Вроцлаві	(Польща)	та	Бресті	(Білорусь).

• Антон Саєнко	–	художник.	Народився	в	м.	Суми.	Працює	з	такими	медія	як	
ленд-арт,	 перформанс,	 інсталяція,	 живопис.	 Отримав	 спеціальну	 премію	
МУХІ,	степендіат	програми	Gaude	Polonia.
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Проєкт «Формування нової моделі культурного простору (на прикладі громад 
Рівненщини)»	спрямовано	на	виявлення	потенціалу	культурних	просторів	у	Рівному,	
Дубні,	Гощі	та	Острозі	Рівненської	області	шляхом	комплексного	моніторингу	стану	
розвитку	культурних	просторів,	креативних	індустрій	та	культурних	запитів	громад.	
В	межах	проєкту	проведено	вибіркове	опитування	400	респондентів,	а	також	4	фо-
кус-групи	за	участі	40	осіб	та	інтерв’ювання	32	експертів	у	4	громадах-партнерах	
проєкту.	 В	межах	open	 space	 «Культурні	резиденції	 в	 просторі	 сучасного	міста»	
за	участі	85	представників	експертних	спільнот	регіону	сформовано	11	проєктних	
ідей,	які	подано	до	Плану	реалізації	Стратегії	сталого	розвитку	Рівненської	області	
до	2027	року.	Результати	комплексного	дослідження	висвітлено	в	монографії	та	звіті	
за	проєктом.

Для	 якісного	 проведення	опитування респондентів «Сучасний стан та пер-
спективи розвитку культурних просторів у Рівному, Дубні, Острозі та Гощі»	було	
висунуто	взаємодоповнюючі	гіпотези,	які	в	процесі	підведення	підсумків	доцільно	
згрупувати	як:

Підтверджені гіпотези:

•	 респонденти	 мають	 середній	 рівень	 задоволення	 (4-6	 за	 10-ти	 бальною	
шкалою)	роботою	офіційних	установ,	що	надають	послуги	для	громадян;

•	 в	містах	є	не	менше	5	«драйверів	змін»	–	установ	та	не	менше	10	осіб,	які	
прагнути	змінити	культурний	просторі	свого	міста;

Спростовані гіпотези:

•	 основними	джерелами	інформації	з	культурного	життя	міста/	смт	є	соціальні	
мережі	та	особисті	контакти	респондентів;

•	 основними	 проблемами,	 що	 заважають	 розвитку	 культурного	 простору	
міста/	смт,	є	«відсутність	чітких	державних	кроків	з	відродження	українсь-
кої	культури	на	місцях»,	«відсутність	стратегії	розвитку	культурного	простору	
міста/	смт»	та	«загальне	відчуття	байдужості	до	розвитку	культурних	ініціа-
тив»;

•	 респонденти	обізнані	поняттям	«культурна	резиденція»	та	вільно	дають	це	
визначення;
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Частково спростована гіпотеза	–	респонденти	є	частково	залученими	у	куль-
турне	життя	свого	міста,	зокрема,	в	організації	культурних	заходів

Результати	 проведення	 фокус-груп	 та	 експертних	 інтерв’ювань	 в	 Рівному,	
Острозі,	Дубні	та	Гощі	засвідчили,	що	у	експертів	є	комплексне	бачення	розвиток	
свого	міста/	смт	та	високий	рівень	мотивації	до	здійснення	активних	дій.

В	межах	проведення	експертного фокус-групового дослідження	було	висунуто	
взаємодоповнюючі	гіпотези,	які	в	процесі	підведення	підсумків	доцільно	згрупувати	
як:

Підтверджені гіпотези:

•	 експерти	є	повною	мірою	залученими	у	культурне	життя	свого	міста,	зокре-
ма,	в	організації	культурних	заходів,	формуванні	ідей	розвитку	міста/	смт;

•	 експерти	мають	бачення,	конкретні	ідеї	проєктів,	пропозиції	та	рекомендації	
для	розвитку	культурного	простору	свого	міста/смт;

Спростовані гіпотези:

•	 основними	 проблемами,	 що	 заважають	 розвитку	 культурного	 просто-
ру	міста/	смт	експерти	«відсутність	чітких	державних	кроків	з	відродження	
української	культури	на	місцях»,	«відсутність	стратегії	розвитку	культурного	
простору	міста/	смт»	та	«загальне	відчуття	байдужості	до	розвитку	культур-
них	ініціатив»;

Частково спростована гіпотеза	–	експерти	 знають	 та	допомагають	у	досяг-
ненні	стратегічних	цілей,	відображених	у	стратегічних	документах,	а	також	чітко	
формулюють	бачення	розвитку	культурного	простору	Вашого	міста/	смт.

У	межах	проведення	експертного інтерв’ювання	також	було	висунуто	гіпотези,	
які	за	результатами	опрацювання	інструментарію	варто	систематизувати	як:

Підтверджені гіпотези:

•	 експерти	мають	середній	рівень	задоволення	 (4-6	за	10-ти	бальною	шка-
лою)	сучасним	станом	культурного	простору	свого	міста/	смт;

•	 експерти	є	цілком	залученими	у	культурне	життя	свого	міста,	зокрема,	в	ор-
ганізації	культурних	заходів,	формуванні	ідей	розвитку	міста/	смт;

•	 експерти	мають	бачення,	конкретні	ідеї	проєктів,	пропозиції	та	рекомендації	
для	розвитку	культурного	простору	свого	міста/смт;

Частково підтверджені гіпотези:

•	 основними	 проблемами,	 що	 заважають	 розвитку	 культурного	 просто-
ру	міста/	смт	експерти	«відсутність	чітких	державних	кроків	з	відродження	
української	культури	на	місцях»,	«відсутність	стратегії	розвитку	культурного	
простору	міста/	смт»	та	«загальне	відчуття	байдужості	до	розвитку	культур-
них	ініціатив»

•	 експерти	обізнані	поняттям	«культурна	резиденція»	та	вільно	дають	визна-
чення	та	потенційне	спрямування	роботи	резиденції	для	свого	міста/смт.

Сформована	 за	 результатами	 дослідження	 Концепція культурної резиденції 
«Резиденція 0,01%»	є	актуальною	з	точки	зору	перспектив	подальшої	практичної	
реалізації	як	на	наявних	культурних	просторах	Рівненщини,	зокрема,	Платформи	
взаємодій	«Простір»	у	м.	Рівне,	так	і	в	межах	культурних	просторів,	які	потребують	
детальнішого	дослідження.

Загалом	 ключовими	 фразами	 за	 дослідженням	 доцільно	 визначити,	 цитуючи	
експертів:	«в старі міхи нове вино не розливають»	та	«творча людина – не дорів-
нює культурному менеджеру».
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Дозвілля	–	це	діяльність,	яка,	на	противагу	професійній,	спрямована	на	відтво-
рення	та	розвиток	особистості,	групи,	соціальної	спільноти	і	відбувається	відповід-
но	до	культурних	потреб,	інтересів,	запитів	населення.

Креативна індустрія	–	це	перелік	видів	економічної	діяльності,	що	мають	потен-
ціал	до	створення	доданої	вартості	та	робочих	місць	через	культурне	(мистецьке)	
та/або	креативне	вираження,	а	їх	продукти	та	послуги	є	наслідком	індивідуальної	
творчості,	навичок	 і	таланту.	Креативні	 індустрії	 (за	ЮНЕСКО),	метою	яких	є	тво-
рення,	 виробництво	 і	 комерціалізацію	 творчих	 (креативного)	 змістів,	 які	 є	 нема-
теріальними	і	культурними	за	своєю	природою.

Культура	–	це	складний	суспільний	феномен,	що	відіграє	величезну	роль	у	жит-
тєдіяльності	людини:	праця,	побут,	дозвілля,	спосіб	життя	як	окремої	особи,	так	й	
усього	суспільства,	менталітет	тісно	пов’язані	з	рівнем	розвитку	культури.

Культура дозвілля	–	це	форма	внутрішньої	культури	людини,	яка	передбачає	
наявність	у	неї	певних	особистісних	якостей,	які	дають	змогу	змістовно	та	з	користю	
проводити	вільний	час.

Культурний простір	–	це	сфера,	в	якій	відповідно	до	законодавства	провадить-
ся	 культурна	діяльність	 та	 задовольняються	 культурні,	 інформаційні	 та	 дозвіллєві	
потреби	громадян,	що	охоплює,	зокрема,	телебачення,	радіомовлення,	періодичні	
друковані	видання	та	книговидавничу	продукцію,	ринок	культурних	благ,	а	також	
культурно-мистецьке	середовище.

Мистецтво	 –	 це	 процес	 і	 сукупний	 результат	 людської	 діяльності,	 особлива	
форма	суспільної	свідомості,	що	являє	собою	вираження	дійсності	в	художніх	об-
разах.	Мистецтво	включає	в	себе	всі	види	художньої	творчості	—	літературу,	архі-
тектуру,	скульптуру,	живопис,	графіку,	декоративно-прикладне	мистецтво,	музику,	
танок,	театр,	кіно	та	інші	види	людської	діяльності.

Мистецька галерея	–	це	приміщення	з	декількома	залами,	де	зберігають	і	де-
монструють	твори	мистецтва.

Сфери культурних індустрій:
• Візуальне мистецтво	–	живопис,	 графіка,	мозаїка,	естамп,	 інсталяція,	пла-

кат,	літографія,	муралізм,	стрит-арт,	ленд-арт,	скульптура,	фотографія,	па-
блік-арт.

• Аудіальне мистецтво	–	жива/відтворена	музика,	саунд-арт,	радіо.
• Аудіовізуальне мистецтво	–	кіно,	телебачення,	реклама,	відео-арт,	диджи-

тал-арт,	нові	медіа,	відеоігри,	віджеїнг.
• Дизайн	 –	 інтер’єрів,	 прикладний,	 графічний,	 ландшафтний,	 саунд-дизайн,	

мода,	архітектура.
• Сценічне та перформативне мистецтво	–	театр,	балет,	танець,	цирк,	карна-

вал,	музичні	вистави	(мюзикл,	опера),	перформанс,	геппенінг.
• Культурна спадщина	 –	 бібліотеки,	 музейна	 справа,	 архіви,	 ремесла,	 ма-

теріальна	та	нематеріальна	культурна	спадщина.
• Література та видавнича справа	 –	 книги,	 періодика,	журнали,	 друковані	

ЗМІ,	літературні	фестивалі.
• Креативні індустрії	–	фестивалі	та	заходи,	культурні	та	креативні	простори,	

креативне	підприємництво,	інновації.

Інформація з відкритих ресурсів
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ДОДАТКИ

Додаток 1
Анкета соціологічного дослідження «Сучасний стан та перспективи

розвитку культурних просторів у Рівному, Дубні, Острозі та Гощі»

Шановний добродію(-йко)!

До	 Вас	 звертається	 ГО	 «Регіональний	 центр	 розвитку	 «Тріада»	 спільно	 з	 ГО	
«Платформа	 взаємодій	 «Простір»	 в	 межах	 реалізації	 проєкту	 «Формування	 но-
вої	моделі	 культурного	простору	 (на	прикладі	 громад	Рівненщини)»,	 який	реалі-
зовується	за	підтримки	Українського	культурного	фонду,	з	проханням	допомогти	у	
проведенні	дослідження,	яке	має	на	меті	визначення	сучасного	стану	та	перспек-
тиви	розвитку	культурних	просторів	у	Рівному,	Дубно,	Острозі	та	Гощі.

Розраховуємо	на	Ваше	толерантне	ставлення	та	відвертість	у	відповідях.	Адже	
саме	це	допоможе	зробити	правильні	висновки.	Отриману	інформацію	буде	уза-
гальнено	та	опрацьовано	єдиним	масивом.	Конфіденційність	та	анонімність	гаран-
туємо.

Бажаємо успіхів у заповненні анкети!

1.	 Вкажіть, будь ласка, місто/ смт, яке Ви представляєте:
а.	 Рівне
б.	 Гоща
в.	 Дубно
г.	 Острог
д.	 інше	(вкажіть)	____________________________________________________

2. Чи цікавитесь Ви культурним життям свого міста/ смт?
а.	 так
б.	 швидше	так,	ніж	ні
в.	 не	визначився	(-лась)
г.	 швидше	ні,	ніж	так
д.	 ні

3. Оцініть, будь ласка, сучасний стан культурного життя свого міста/ смт (1 – 
найгірший, 10 – найкращий):

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10

4. Яким чином Ви шукаєте інформацію про культурні події у Вашому місті/ смт?	
(відзначте	3	найбільш	відповідні	варіанти	відповідей)

а.	 знайомі,	друзі,	рідні,	колеги	
б.	 офіційний	сайт	міста/	смт
в.	 офіційні	сайти	інших	органів	влади
г.	 соціальні	мережі
д.	 пошук	в	мережі	інтернет
е.	 місцеве	телебачення
ж.	 місцеве	радіо
з.	 афіші	та	оголошення	в	публічних	місцях
и.	 особисті	запрошення	на	події
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к.	 важко	відповісти
л.	 не	було	потреби	в	такі	інформації
м.	 інше	(вкажіть)_______________________________________

5. Чи хотіли б Ви отримувати більше інформації про культурне життя свого 
міста/ смт?

а.	 так
б.	 швидше	так,	ніж	ні
в.	 не	визначився	(-лась)
г.	 швидше	ні,	ніж	так
д.	 ні

6. Чи відвідуєте Ви культурні події (виставки, музеї, фестивалі, зустрічі з пись-
менниками тощо) у своєму місті/ смт?

а.	 так
б.	 ні	(перейдіть,	будь	ласка,	до	запитання	10)

7. Скільки разів на місяць (в середньому) Ви відвідуєте культурні події у Вашо-
му місті/ смт?

а.	 жодного	(перейдіть,	будь	ласка,	до	запитання	10)
б.	 1	раз
в.	 2-5	разів
г.	 6-9	разів
д.	 понад	10	разів

8. Скільки культурних подій у Вашому місті/ смт Ви відвідали за останні 6 міся-
ців?

а.	 жодної	події	(перейдіть,	будь	ласка,	до	запитання	10)
б.	 1-2	події
в.	 3-5	події
г.	 6-9	події
д.	 понад	10	подій

9. Які з них запам’ятались найбільше?
Ваш	варіант

10. Чи хотіли б Ви долучатись до організації культурних подій у своєму місті/ 
смт?

а.	 так
б.	 швидше	так,	ніж	ні
в.	 не	визначився	(-лась)
г.	 швидше	ні,	ніж	так
д.	 ні

11. Як би Ви оцінили культурний простір Вашого міста/ смт?

а.	 відмінний	
б.	 добрий
в.	 задовільний
г.	 незадовільний

12. Які, на Вашу думку, основні проблеми заважають розвитку культурного 
простору Вашого міста/ смт?	(оберіть	,будь	ласка,	до	5	варіантів	відповідей)

а.	 недостатнє	фінансування	культурних	ініціатив
б.	 пасивність	представників	культури
в.	 низький	рівень	культури	та	духовності	суспільства
г.	 загальне	відчуття	байдужості	до	розвитку	культурних	ініціатив
д.	 низький	рівень	державного	фінансування
е.	 занепад	вітчизняного	кінематографу,	книгодрукування,	мистецтва
ж.	 пасивність	 громадського	 сектору	 у	 розвитку	 культурного	 простору	 міста/	

смт
з.	 недостатній	рівень	охорона	пам’яток	культури
и.	 відсутність	зацікавлення	у	розвитку	культурного	простору	міста	органом	міс-

цевого	самоврядування
к.	 відсутність	 чітких	 державних	 кроків	 з	 відродження	 української	 культури	 на	

місцях
л.	 недостатній	рівень	популяризації	культурного	життя
м.	 відсутність	стратегії	розвитку	культурного	простору	міста/	смт
н.	 недостатній	рівень	популяризації	історичних	пам’яток
о.	 відсутність	культурних	резиденцій	у	місті/	смт
п.	 спекуляція	питаннями	мови,	історії	та	релігії
р.	 закриття	музеїв,	мистецьких	центрів,	книгарень	та	театрів	тощо
с.	 Ваш	варіант

13. Чи має Ваше місто/ смт потенційні можливості культурного розвитку?
а.	 так
б.	 швидше	так,	ніж	ні
в.	 не	визначився	(-лась)
г.	 швидше	ні,	ніж	так
д.	 ні

14. На Вашу думку, чи потрібно розвивати культурний простір Вашого міста/ 
смт?

а.	 так
б.	 швидше	так,	ніж	ні
в.	 не	визначився	(-лась)
г.	 швидше	ні,	ніж	так
д.	 ні

15. Чи існують у Вашому місті/ смт заклади/ організації/ установи, які розви-
вають культурний простір Вашого міста/ смт?

а.	 так	
б.	 важко	відповісти
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в.	 ні	(перейдіть,	будь	ласка,	до	запитання	18)

16. Які, на Вашу думку, заклади/ організації/ установи найкраще презентують 
культурний простір Вашого міста/ смт? (оберіть, будь ласка, до 3 варіантів від-
повідей)

а.	 культурно-дозвіллєвий	центр
б.	 хаб
в.	 культурна	резиденція
г.	 бібліотека
д.	 будинок	культури
е.	 архів
ж.	 кінотеатр
з.	 мистецька	організація
и.	 спілка	митців
к.	 мистецькі	гуртки
л.	 інше	(вкажіть)

17. Які, на мистецькі організації у Вашому місті/ смт Ви знаєте?
Ваш	варіант

18. Чи є у Вашому місті/ смт «культурні лідери»?
а.	 так
б.	 швидше	так,	ніж	ні
в.	 не	визначився	(-лась)
г.	 швидше	ні,	ніж	так
д.	 ні	(перейдіть,	будь	ласка,	до	запитання	20)

19. Кого Ви вважаєте «культурними лідерами» у Вашому місті/ смт?
Ваш	варіант

20. В яких, на Вашу думку, із запропонованих напрямків Ваше місто/ смт має 
найбільші можливості розвитку (оберіть ,будь ласка, до 3 варіантів відповідей)?

а.	 візуальне	мистецтво	 (живопис,	 графіка,	мозаїка,	естамп,	 інсталяція,	плакат,	
літографія,	муралізм,	стрит-арт,	ленд-арт,	скульптура,	фотографія,	паблік-арт)

б.	 аудіальне	мистецтво	(жива/відтворена	музика,	саунд-арт,	радіо)
в.	 аудіовізуальне	 мистецтво	 (кіно,	 телебачення,	 реклама,	 відео-арт,	 диджи-

тал-арт,	нові	медіа,	відеоігри,	віджеїнг)
г.	 дизайн	 (інтер’єрів,	 прикладний,	 графічний,	 ландшафтний,	 саунд-дизайн,	

мода,	архітектура)
д.	 сценічне	та	перформативне	мистецтво	(театр,	балет,	танець,	цирк,	карна-

вал,	музичні	вистави	(мюзикл,	опера),	перформанс,	геппенінг)

е.	 культурна	 спадщина	 (бібліотеки,	 музейна	 справа,	 архіви,	 ремесла,	 ма-
теріальна	та	нематеріальна	культурна	спадщина)

ж.	 література	та	видавнича	справа	(книги,	періодика,	журнали,	друковані	ЗМІ,	
літературні	фестивалі)

з.	 креативні	 індустрії	 (фестивалі	 та	 заходи,	 культурні	 та	 креативні	 простори,	
креативне	підприємництво,	інновації)

и.	 Ваш	варіант

21. Чи вважаєте Ви себе частиною культурного простору Вашого міста/ смт?
а.	 так
б.	 швидше	так,	ніж	ні
в.	 не	визначився	(-лась)
г.	 швидше	ні,	ніж	так
д.	 ні

22. Чи знаєте Ви що таке «культурна резиденція»?
а.	 так
б.	 ні	(перейдіть,	будь	ласка,	до	запитання	24)

23.	Запропонуйте	Ваш	варіант	визначення	«культурної	резиденції»:
Ваш	варіант

Вкажіть, будь ласка:

24. Вашу стать:
а)	чоловіча
б)	жіноча

25. Ваш вік:
а)	16-25	рр.	 	 г)	36-40	рр.	 	 е)	51-55	рр.		 	 з)	66-70	рр.
б)	26-30	рр.	 	 ґ)	41-45	рр.	 	 є)	56-60	рр.			 и)	71-75	рр.
в)	31-35	рр.	 	 д)	46-50	рр.	 	 ж)	61-65	рр.		 	 і)	понад	75	рр.

26. Ваш соціальний статус:
а)	студент	 	 ґ)	управлінець	 									ж)	приватний	підприємець
б)	безробітний	 	 д)	домогосподарка									з)	Ваш	варіант
в)	робітник	 	 е)	військовий
г)	службовець	 	 є)	пенсіонер

Ваші пропозиції та зауваження до анкети	

Щиро дякуємо за допомогу у проведенні дослідження!
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Додаток 2
Формалізовані узагальнені результати соціологічного дослідження

Таблиця 2.1
Формалізовані узагальнені результати соціологічного дослідження «Сучас-

ний стан та перспективи розвитку культурних просторів у Рівному, Дубні, Острозі 
та Гощі»

Вкажіть, будь ласка, місто/ смт, яке Ви представляєте  

Рівне 320,0

Гоща 8,0

Дубно 52,0

Острог 20,0

Всього 400,0

Чи цікавитесь Ви культурним життям свого міста/ смт?  

так 184,0

швидше	так,	ніж	ні 97,0

не	визначився	(-лась) 44,0

швидше	ні,	ніж	так 64,0

ні 11,0

Всього 400,0

Оцініть, будь ласка, сучасний стан культурного життя свого міста/ смт (1 – 
найгірший, 10 – найкращий)  

1 1,0

2 16,0

3 13,0

4 19,0

5 76,0

6 48,0

7 116,0

8 61,0

9 47,0

10 3,0

Всього 400,0

Яким чином Ви шукаєте інформацію про культурні події у Вашому місті/ 
смт? (відзначте 3 найбільш відповідні варіанти відповідей)  

знайомі,	друзі,	рідні,	колеги	 339,0

офіційний	сайт	міста/	смт 16,0

офіційні	сайти	інших	органів	влади 0,0

соціальні	мережі 152,0

пошук	в	мережі	інтернет 53,0

місцеве	телебачення 64,0

місцеве	радіо 17,0

афіші	та	оголошення	в	публічних	місцях 216,0

особисті	запрошення	на	події 20,0

важко	відповісти 3,0

не	було	потреби	в	такі	інформації 52,0

Інші	(газети) 14,0

Всього 946,0

Чи хотіли б Ви отримувати більше інформації про культурне життя свого 
міста/ смт?  

так 176,0

швидше	так,	ніж	ні 116,0

не	визначився	(-лась) 73,0

швидше	ні,	ніж	так 27,0

ні 8,0

Всього 400,0

Чи відвідуєте Ви культурні події (виставки, музеї, фестивалі, зустрічі з 
письменниками тощо) у своєму місті/ смт?  

так 229,0

ні 171,0

Всього 400,0

Скільки разів на місяць (в середньому) Ви відвідуєте культурні події у 
Вашому місті/ смт?  

жодного 171,0

1	раз 149,0

2-5	разів 55,0

6-9	разів 17,0

понад	10	разів 8,0

Всього 400,0

Скільки культурних подій у Вашому місті/ смт Ви відвідали за останні 6 
місяців?  

жодної 171,0

1-2	події 114,0

3-5	події 79,0

6-9	події 28,0

понад	10	подій 8,0

Всього 400,0

Чи хотіли б Ви долучатись до організації культурних подій у своєму місті/ 
смт?  

так 56,0

швидше	так,	ніж	ні 72,0

не	визначився	(-лась) 72,0

швидше	ні,	ніж	так 108,0

ні 92,0

Всього 400,0

Як би Ви оцінили культурний простір Вашого міста/ смт?  
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відмінний	 20,0

добрий 244,0

задовільний 112,0

незадовільний 24,0

Всього 400,0

Які, на Вашу думку, основні проблеми заважають розвитку культурного 
простору Вашого міста/ смт?  

недостатнє	фінансування	культурних	ініціатив 312,0

пасивність	представників	культури 84,0

низький	рівень	культури	та	духовності	суспільства 32,0

загальне	відчуття	байдужості	до	розвитку	культурних	ініціатив 60,0

низький	рівень	державного	фінансування 196,0

занепад	вітчизняного	кінематографу,	книгодрукування,	мистецтва 28,0

пасивність	громадського	сектору	у	розвитку	культурного	простору	міста/	
смт 92,0

недостатній	рівень	охорона	пам’яток	культури 48,0

відсутність	зацікавлення	у	розвитку	культурного	простору	міста	органом	
місцевого	самоврядування 76,0

відсутність	чітких	державних	кроків	з	відродження	української	культури	на	
місцях 100,0

недостатній	рівень	популяризації	культурного	життя 52,0

відсутність	стратегії	розвитку	культурного	простору	міста/	смт 100,0

недостатній	рівень	популяризації	історичних	пам’яток 44,0

відсутність	культурних	резиденцій	у	місті/	смт 5,0

спекуляція	питаннями	мови,	історії	та	релігії 16,0

закриття	музеїв,	мистецьких	центрів,	книгарень	та	театрів	тощо 36,0

Всього 1281,0

Чи має Ваше місто/ смт потенційні можливості культурного розвитку?  

так 288,0

швидше	так,	ніж	ні 56,0

не	визначився	(-лась) 52,0

швидше	ні,	ніж	так 4,0

ні 0,0

Всього 400,0

На Вашу думку, чи потрібно розвивати культурний простір Вашого міста/ 
смт?  

так 336,0

швидше	так,	ніж	ні 44,0

не	визначився	(-лась) 20,0

швидше	ні,	ніж	так 0,0

ні 0,0

Всього 400,0

Чи існують у Вашому місті/ смт заклади/ організації/ установи, які 
розвивають культурний простір Вашого міста/ смт?  

так 328,0

важко	відповісти 55,0

ні 17,0

Всього 400,0

Які, на Вашу думку, заклади/ організації/ установи найкраще 
презентують культурний простір Вашого міста/ смт?  

культурно-дозвіллєвий	центр 16,0

хаб 4,0

культурна	резиденція 0,0

бібліотека 80,0

будинок	культури 129,0

архів 4,0

кінотеатр 44,0

мистецька	організація 20,0

спілка	митців 28,0

мистецькі	гуртки 44,0

інше	(замки,	музеї,	заповідники) 187,0

Всього 556,0

Чи є у Вашому місті/ смт «культурні лідери»?  

так 160,0

швидше	так,	ніж	ні 56,0

не	визначився	(-лась) 80,0

швидше	ні,	ніж	так 24,0

ні 80,0

Всього 400,0

В яких, на Вашу думку, із запропонованих напрямків Ваше місто/ смт 
має найбільші можливості розвитку (оберіть, будь ласка, до 3 варіантів 
відповідей)?  

візуальне	мистецтво	(живопис,	графіка,	мозаїка,	естамп,	інсталяція,	плакат,	
літографія,	муралізм,	стрит-арт,	ленд-арт,	скульптура,	фотографія,	паблік-
арт) 100,0

аудіальне	мистецтво	(жива/відтворена	музика,	саунд-арт,	радіо) 192,0

аудіовізуальне	мистецтво	(кіно,	телебачення,	реклама,	відео-арт,	
диджитал-арт,	нові	медіа,	відеоігри,	віджеїнг) 92,0

дизайн	(інтер’єрів,	прикладний,	графічний,	ландшафтний,	саунд-дизайн,	
мода,	архітектура) 32,0

сценічне	та	перформативне	мистецтво	(театр,	балет,	танець,	цирк,	
карнавал,	музичні	вистави	(мюзикл,	опера),	перформанс,	геппенінг) 36,0

культурна	спадщина	(бібліотеки,	музейна	справа,	архіви,	ремесла,	
матеріальна	та	нематеріальна	культурна	спадщина) 196,0

література	та	видавнича	справа	(книги,	періодика,	журнали,	друковані	
ЗМІ,	літературні	фестивалі) 104,0

креативні	індустрії	(фестивалі	та	заходи,	культурні	та	креативні	простори,	
креативне	підприємництво,	інновації) 220,0
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Ваш	варіант 11,0

Всього 983,0

Чи вважаєте Ви себе частиною культурного простору Вашого міста/ смт?  

так 68,0

швидше	так,	ніж	ні 73,0

не	визначився	(-лась) 55,0

швидше	ні,	ніж	так 104,0

ні 100,0

Всього 400,0

Чи знаєте Ви що таке «культурна резиденція»?  

так 73,0

ні 327,0

Всього 400,0

Стать  

чоловіча 184,0

жіноча 216,0

Всього 400,0

Вік  

18-25	рр. 88,0

26-30	рр. 65,0

31-35	рр. 33,0

36-40	рр. 52,0

41-45	рр. 36,0

46-50	рр. 36,0

51-55	рр. 17,0

56-60	рр. 20,0

61-65	рр. 20,0

66-70	рр. 20,0

71-75	рр. 8,0

понад	75	рр. 5,0

Всього 400,0

Соціальний статус  

студент 77,0

безробітний 23,0

робітник 175,0

службовець 5,0

управлінець 9,0

домогосподарка 25,0

військовий 7,0

пенсіонер 64,0

приватний	підприємець 15,0

Всього 400,0

Додаток 3
Список учасників експертних фокус-груп

Таблиця 3.1
Список учасників експертних фокус-груп

№ Прізвище, ім’я, по батькові Інституція Посада/ заняття

Дубно, 05.08.2019

1 Биць	Артур	Вікторович приватний	підприємець рекламні	послуги

2 Остапчук	Галина	Олегівна
Державний	історико-
культурний	заповідник	м.	
Дубно

завідувачі	відділом	
науково-освітньої	роботи

3 Підцерковна	Тетяна	
Миколаївна

Відділ	культури	і	туризму	
Дубенської	міської	ради

керівник	Народного	
авторського	колективу

4 Вовк	Ліна	Юріївна Відділ	культури	і	туризму	
Дубенської	міської	ради

Дубенська	міська	
бібліотека,	філія	№1

5 Паридуда	Олександра	
Володимирівна

Будинок	дітей	та	молоді	
Дубенської	міської	ради керівник	гуртків

6 Страхарська	Наталія	
Миколаївна

Відділ	культури	і	туризму	
Дубенської	міської	ради

Дубенська	міська	
бібліотека	для	дітей

7 Чепелєв	Богдан	Олексійович приватний	підприємець книгарня

8 Домбровська	Ірина	
Анатоліївна

Відділ	культури	і	туризму	
Дубенської	міської	ради головний	спеціаліст

9 Бощерчук	Світлана	
Альбертівна

Організаційний	відділ	
Дубенської	міської	ради начальник	відділу

10 Єфімчук	Тетяна	
Володимирівна

Відділ	культури	і	туризму	
Дубенської	міської	ради начальник	відділу

Рівне, 06.08.2019

1 Романюк	Любов	
Володимирівна Рівненська	міська	рада депутат

2 Рачковська-Баковецька	Ірина	
Володимирівна

Рівненська	організація	
Національної	спілки	
письменників	України

письменниця

3 Сміховська	Наталія	Вікторівна фізична	особа-підприємець анімація,	образотворче	
митецтво

4 Данильчук	Галина	Федорівна Рівненський	обласний	
краєзнавчий	музей

старший	науковий	
співробітник

5 Поліщук	Петро	Степанович ГО	«Генерація	успішної	дії» захист	прав	людей	з	
інвалідністю

6 Михайлишин	Ольга	Леонідівна
Національний	університет	
водного	господарства	та	
природокористування

завідувач	кафедри

7 Лукашевич	Тетяна	Сергіївна
Рівненська	організація	
Національної	спілки	
художників	України

художник
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№ Прізвище, ім’я, по батькові Інституція Посада/ заняття

8 Промська	Олександра	
Леонідівна

Рівненська	обласна	
універсальна	наукова	
бібліотека

заступник	директора

9 Харват	Олександр	
Миколайович

Національна	спілка	
фотохудожників	України,	
Фотошкола,	Музей	фото

фотограф,	видавець,	
організатор	мистецьких	
проектів

10 Огонь	Олексій	Миколайович приватний	підприємець художник-дизайнер

11 Споденюк	Галина	Олексіївна
Рівненська	обласна	
універсальна	наукова	
бібліотека

бібліотекар

Острог, 07.08.2019

1 Бондарчук	Володимир	
Олександрович

Державний	історико-
культурний	заповідник	м.	
Острога

вчений	секретар

2 Шляхов	Богдан	Леонідович
Державний	історико-
культурний	заповідник	м.	
Острога

науковий	співробітник

3 Логвін	Ольга	Андріївна Острозька	міська	рада перший	заступник	
міського	голови

4 Бондарчук	Наталія	Ігорівна

Відділ	економіки,	торгівлі	та	
побутового	обслуговування	
населення	Острозької	міської	
ради

головний	спеціаліст

5 Ярмолка	Юлія	Юріївна Острозька	дитяча	школа	
мистецтв викладач

6 Казнодій	Ірина	Ігорівна Острозька	міська	рада секретар

7 Скрипковська	Галина	
Андріївна Центр	культури	і	дозвілля директор

8 Базан	Алла	Олександрівна Острозька	міська	бібліотека	
для	дітей завідувач

9 Степанюк	Вікторія	Анатоліївна Острозька	міська	бібліотека	
для	дітей бібліотекар

10 Цеп’юк	Галина	Петрівна
Наукова	бібліотека	
Національного	університету	
«Острозька	академія»

завідувач

Гоща, 08.08.2019

1 Коташевський	Володимир	
Олександрович Гощанська	селищна	рада

краєзнавець,	хранитель	
Гощанського	парку,	
екскурсовод

2 Січкарук	Наталія	Василівна
Гощанська	централізована	
система	публічно-шкільних	
бібліотек

директор

3 Садовнік	Наталія	Анатоліївна Гощанська	районна	бібліотека провідний	бібліотекар	з	
електронних	ресурсів

4 Сухляк	Анастасія	Василівна Гощанська	селищна	рада проектна	менеджерка

№ Прізвище, ім’я, по батькові Інституція Посада/ заняття

5 Лахман	Неля	Євгенівна Гощанське	районне	
об’єднання	культури	і	дозвілля заступник	директора

6 Цимбалюк	Руслана	Василівна Гощанська	районна	школа	
мистецтв в.о.	директора

7 Сульжук	Юрій	Сергійович Гощанська	селищна	рада заступник	голови

8 Ткачук	Дмитро	Петрович Гощанська	селищна	рада секретар	ради

9 Калінчук	Наталія	Вікторівна Гощанська	ЗОШ	І-ІІІ	ступенів вчитель
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Додаток 4
Бланк інтерв’ю для проведення фокус-груп

Шановні учасники фокус-групи!

До	 Вас	 звертається	 ГО	 «Регіональний	 центр	 розвитку	 «Тріада»	 спільно	 з	 ГО	
«Платформа	 взаємодій	 «Простір»	 в	 межах	 реалізації	 проєкту	 «Формування	 но-
вої	моделі	 культурного	простору	 (на	прикладі	 громад	Рівненщини)»,	 який	реалі-
зовується	за	підтримки	Українського	культурного	фонду,	з	проханням	допомогти	у	
проведенні	фокус-групового	інтерв’ювання,	яке	має	на	меті	визначення	сучасного	
глибинного	стану	та	конкретних	перспективи	розвитку	культурних	просторів	у	Рів-
ному,	Дубно,	Острозі	та	Гощі,	а	також	потенційних	можливостей	створення	культур-
ної	резиденції	на	Рівненщині.

Розраховуємо	на	Ваше	толерантне	ставлення,	відвертість	та	неупередженість	
у	відповідях.	Адже	саме	це	допоможе	зробити	правильні	висновки	для	сталого	ро-
звитку	культурних	просторів	міст	та	селищ	Рівненщини.

Фокусоване	 інтерв’ювання	 фіксується	 на	 диктофон	 та	 фільмується	 відео,	 ма-
теріали	будуть	використовуватись	в	межах	реалізації	проєкту	«Формування	нової	
моделі	культурного	простору	(на	прикладі	громад	Рівненщини)»,	саме	тому	Ви	під-
писали	згоду	на	обробку	персональних	даних.

Бажаємо успіхів та приємного почуття на інтерв’юванні!

1. Які, на Вашу думку, основні проблеми заважають розвитку культурного 
простору Вашого міста/ смт? Обґрунтуйте, будь ласка, відповідь.
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Які установи/ організації/ заклади Ви вважаєте «культурними лідерами» 
або «драйверами змін» у Вашому місті/ смт? Чому?
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Кого з персоналій Ви вважаєте «культурними лідерами» у Вашому місті/ 
смт? Чому?
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Чи відображено в стратегічних документах Вашого міста/ смт бачення 
розвитку культурного простору Вашого міста/ смт? 
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Які, на Вашу думку, конкретні кроки для розвитку культурного простору 
Вашого міста/ смт потрібно зробити? Обґрунтуйте, будь ласка, відповідь.
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Які, на Вашу думку, основні загрози (політичні, економічні, технологічні, 
культурологічні, соціальні, світоглядні тощо) для розвитку культурного 
простору Вашого міста/ смт? Обґрунтуйте, будь ласка, відповідь.
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Чи перспективним для Вашого міста/ смт є активний розвиток креативних 
індустрій? (Креативні індустрії – це перелік видів економічної діяльності, що 
мають потенціал до створення доданої вартості та робочих місць через 
культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти та послуги 
є наслідком індивідуальної творчості, навичок і таланту.)
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8. Які, на Вашу думку, потенційні проекти у сфері культури та мистецтв можна 
реалізувати як у Вашому місті/ смт, як і в Рівненщині загалом? 
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9. На Вашу думку, чи здатні представники креативних індустрій залучати 
фінансування та співфінансування під свої проектні ідеї? Обґрунтуйте, будь 
ласка, відповідь.
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ваші пропозиції та зауваження інтерв’юера ______________________________
_____________________________________________________________________

Щиро дякуємо за допомогу у проведенні дослідження!

Уточнюючі	запитання:
•	 Обґрунтуйте,	будь	ласка,	відповідь.
•	 Які	причини	того	чи	іншого	процесу	чи	явища?
•	 Які	можливі	наслідки	того	чи	іншого	процесу	чи	явища?
•	 Чому	Ви	так	вважаєте?



ФОРМУВАННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

102 103

Додаток 5
Список учасників експертних інтерв’ювань

Таблиця 5.1
Список учасників експертних інтерв’ювань

№ Прізвище, ім’я, по батькові Інституція Посада/ заняття
Рівне, 12.08.2019

1 Сєргєєва	Олена	Антоліївна ТОВ	«Файне	Місто	Девелопмент» реклама

2 Ойцюсь	Юрій	Миколайович ГО	«Спілка	велосипедистів	
Рівного»

туризм,	громадський	
активіст

3 Войтюк	Олексій	Петрович
КЗ	«Рівненський	обласний	
краєзнавчий	музей»	Рівненської	
обласної	ради

археологія

4 Ковальчук	Сергій	
Володимирович ТОВ	«А-2» архітектура,	

урбаністика

5 Лящук	Андрій	Володимирович ФОП	Лящук	А.В. мистецтво,	реклама,	
поліграфія

6 Ярощук	Валентина	Петрівна
КЗ	«Рівненська	обласна	
універсальна	наукова	бібліотека»	
Рівненської	обласної	ради

директор

7 Босович	Катерина	Василівна
Управління	культури	і	туризму	
Рівненського	міського	виконавчого	
комітету

головний	спеціаліст

8 Корсюк	Ольга	Миколаївна Socioparty,	Kavasutra

засновниця	
кав’ярень,	
громадська	
активістка	

Острог, 13.08.2019

1 Драчук	Анастасія	Ігорівна Туристично-інформаційний	центр	
м.	Острог

туризм,	культурна	
спадщина

2 Остренко	Наталі	
Володимирівна Острозька	дитяча	школа	мистецтв викладач	по	класу	

фортепіано

3 Манько	Микола	Павлович Державний	історико-культурний	
заповідним	м.	Острог директор

4 Хеленюк	Анастасія	
Анатоліївна

Національний	університет	
«Острозька	академія»

директор	музею	
університету

5 Бендюк	Микола	Миколайович Національний	університет	
«Острозька	академія»

мистецтвознавець,	
реставратор

6 Гощук	Олеся	Федорівна Острозька	міська	рада завідувач	відділу	
туризму

7 Аршинов	Григорій	Йосипович ТОВ	«Вежа»,	Острозька	міська	
рада

інженер-будівельник,	
депутат

8 Брижук	Андрій	Вікторович Державний	історико-культурний	
заповідним	м.	Острог заступник	директора

Дубно, 14.08.2019

1 Горук	Марина	Анатоліївна Тижневик	«Дзеркало	плюс»
Редагування,	
волонтерство,	
організація	музичних

2 Клигін	Ігор	Анатолійович підприємець геральдика

3 Тимчак	Богдан	Миколайович Школа	мистецтв	Дубенської	міської	
ради

художник,	графічний	
дизайнер

№ Прізвище, ім’я, по батькові Інституція Посада/ заняття
4 Войцещук	Юрій	Іванович Ресторан	«New	York	Street» підприємець

5 Новосад	Віталій	Дмитрович Відділ	у	справах	молоді	та	спорту	
Дубенської	міської	ради робота	з	молоддю

6 Пшеничний	Юрій	Леонідович Державний	історико-культурний	
заповідник	с.	Дубно

історик,	завідувач	
відділом

7 Бардецький	Андрій	
Богданович

Міжрегіональна	громадська	
наукова	організація	«Дубенський	
археологічний	осередок»

археолог,	керівник	ГО

8 Джус	Ольга	Всеволодівна Громадсько-просвітницька	
організація	«Союз	українок»

Голова	Дубенської	
міської	організації

Гоща, 15.08.2019

1 Панчук	Марта	Микоалївна ГО	«Спільно	Гоща» архітектора,	
художниця

2 Колтон	Есплін Гощанська	селищна	рада волонтер

3 Бейлах	Валерій	
Ростиславович Гощанська	селищна	рада волонтер-

краєзнавець

4 Гоменюк	Тарас	Тарасович Гощанська	РДА куратор	з	
гуманітарних	питань

5 Кравчук	Спиридон	Гнатович Спілка	журналістів журналіст,	
краєзнавець

6 Скоцик	Валерій	Євстафійович Гощанська	районна	гімназія педагог

7 Козярчук	Ольга	Вячеславівна Воскодавський	навчально-
виховний	комплекс педагог

8 Калька	Наталія	Михайлівна Гощанська	селищна	рада журналіст
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До	 Вас	 звертається	 ГО	 «Регіональний	 центр	 розвитку	 «Тріада»	 спільно	 з	 ГО	
«Платформа	 взаємодій	 «Простір»	 в	 межах	 реалізації	 проєкту	 «Формування	 но-
вої	моделі	 культурного	простору	 (на	прикладі	 громад	Рівненщини)»,	 який	реалі-
зовується	за	підтримки	Українського	культурного	фонду,	з	проханням	допомогти	у	
проведенні	експертного	інтерв’ювання,	яке	має	на	меті	визначення	сучасного	гли-
бинного	стану	та	конкретних	перспективи	розвитку	культурних	просторів	у	Рівно-
му,	Дубно,	Острозі	та	Гощі,	а	також	потенційних	можливостей	створення	культурної	
резиденції	на	Рівненщині.

Розраховуємо	на	Ваше	толерантне	ставлення,	відвертість	та	неупередженість	
у	відповідях.	Адже	саме	це	допоможе	зробити	правильні	висновки	для	сталого	ро-
звитку	культурних	просторів	міст	та	селищ	Рівненщини.

Інтерв’ю	фіксується	на	диктофон	та	фільмується	відео,	матеріали	будуть	вико-
ристовуватись	в	межах	реалізації	проєкту	«Формування	нової	моделі	культурного	
простору	(на	прикладі	громад	Рівненщини)»,	саме	тому	Ви	підписали	згоду	на	об-
робку	персональних	даних.

Бажаємо успіхів та приємного почуття на інтерв’юванні!

Назвіть, будь ласка, Ваші:
Прізвище	 ___________________________________________________
Ім’я		 	 ___________________________________________________
По	батькові	 ___________________________________________________
Стать	 	 ___________________________________________________
Вік		 	 ___________________________________________________
Посада		 _________________________________________________________
Місце	роботи	 ___________________________________________________
Коло	зацікавлення	________________________________________________

1. Вкажіть, будь ласка, місто/ смт, яке Ви представляєте:
а.	 Рівне
б.	 Гоща
в.	 Дубно
г.	 Острог
д.	 інше	(вкажіть)	________________________________________________________

2. Чому Ви погодились взяти участь у цьому інтерв’юванні? Обґрунтуйте, будь 
ласка, Вашу відповідь: 

_______________________________________________________________________

3.	 Оцініть,	будь	ласка,	сучасний	стан	культурного	життя	свого	міста/	смт	 (1	–	
найгірший,	10	–	найкращий):

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10

Додаток 6
Бланк інтерв’ю для експертного інтерв’ювання

Шановний експерте (-тко)!

4. Обґрунтуйте, будь ласка, Вашу оцінку: 

_______________________________________________________________________

5. Чи має Ваше місто/ смт потенційні можливості культурного розвитку?
а.	 так
б.	 швидше	так,	ніж	ні
в.	 не	визначився	(-лась)
г.	 швидше	ні,	ніж	так
д.	 ні

6. Чи долучаєтесь Ви до організації культурних подій у своєму місті/ смт?
а.	 так
б.	 швидше	так,	ніж	ні
в.	 не	визначився	(-лась)
г.	 швидше	ні,	ніж	так
д.	 ні

7. Які події Ви вважаєте знаковими для Вашого міста/ смт? І чому?

_______________________________________________________________________

8. Які, на Вашу думку, основні проблеми заважають розвитку культурного 
простору Вашого міста/ смт?	(оберіть	,будь	ласка,	до	5	варіантів	відповідей)

а.	 недостатнє	фінансування	культурних	ініціатив
б.	 пасивність	представників	культури
в.	 низький	рівень	культури	та	духовності	суспільства
г.	 загальне	відчуття	байдужості	до	розвитку	культурних	ініціатив
д.	 низький	рівень	державного	фінансування
е.	 занепад	вітчизняного	кінематографу,	книгодрукування,	мистецтва
ж.	 пасивність	 громадського	 сектору	 у	 розвитку	 культурного	 простору	 міста/	

смт
з.	 недостатній	рівень	охорона	пам’яток	культури
и.	 відсутність	зацікавлення	у	розвитку	культурного	простору	міста	органом	міс-

цевого	самоврядування
к.	 відсутність	 чітких	 державних	 кроків	 з	 відродження	 української	 культури	 на	

місцях
л.	 недостатній	рівень	популяризації	культурного	життя
м.	 відсутність	стратегії	розвитку	культурного	простору	міста/	смт
н.	 недостатній	рівень	популяризації	історичних	пам’яток
о.	 відсутність	культурних	резиденцій	у	місті/	смт
п.	 спекуляція	питаннями	мови,	історії	та	релігії
р.	 закриття	музеїв,	мистецьких	центрів,	книгарень	та	театрів	тощо
с.	 Ваш	варіант________________________________________________________
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9. Які мистецькі організації найбільш активні у Вашому місті? Чому Ви так вва-
жаєте?

_______________________________________________________________________

10. Чи є у Вашому місті/ смт «культурні лідери»?
а.	 так
б.	 швидше	так,	ніж	ні
в.	 не	визначився	(-лась)
г.	 швидше	ні,	ніж	так
д.	 ні	(перейдіть,	будь	ласка,	до	запитання	13)

11. Які установи/ організації/ заклади Ви вважаєте «культурними лідерами» 
або «драйверами змін» у Вашому місті/ смт? Чому?

_______________________________________________________________________

12. Кого з персоналій Ви вважаєте «культурними лідерами» у Вашому місті/ 
смт? Чому?

_______________________________________________________________________

13. В яких, на Вашу думку, із запропонованих напрямків Ваше місто/ смт має 
найбільші можливості розвитку (оберіть ,будь ласка, до 3 варіантів відповідей)?

а.	 візуальне	мистецтво	 (живопис,	 графіка,	мозаїка,	естамп,	 інсталяція,	плакат,	
літографія,	муралізм,	стрит-арт,	ленд-арт,	скульптура,	фотографія,	паблік-арт)

б.	 аудіальне	мистецтво	(жива/відтворена	музика,	саунд-арт,	радіо)
в.	 аудіовізуальне	 мистецтво	 (кіно,	 телебачення,	 реклама,	 відео-арт,	 диджи-

тал-арт,	нові	медіа,	відеоігри,	віджеїнг)
г.	 дизайн	 (інтер’єрів,	 прикладний,	 графічний,	 ландшафтний,	 саунд-дизайн,	

мода,	архітектура)
д.	 сценічне	та	перформативне	мистецтво	(театр,	балет,	танець,	цирк,	карна-

вал,	музичні	вистави	(мюзикл,	опера),	перформанс,	геппенінг)
е.	 культурна	 спадщина	 (бібліотеки,	 музейна	 справа,	 архіви,	 ремесла,	 ма-

теріальна	та	нематеріальна	культурна	спадщина)
ж.	 література	та	видавнича	справа	(книги,	періодика,	журнали,	друковані	ЗМІ,	

літературні	фестивалі)
з.	 креативні	 індустрії	 (фестивалі	 та	 заходи,	 культурні	 та	 креативні	 простори,	

креативне	підприємництво,	інновації)
и.	 Ваш	варіант_________________________________________________________

14. Чи доцільно створити в місті/ смт майданчик для комунікації представників 
креативних індустрій?

а.	 так
б.	 швидше	так,	ніж	ні
в.	 не	визначився	(-лась)
г.	 швидше	ні,	ніж	так
д.	 ні	(перейдіть,	будь	ласка,	до	запитання	16)

15. Обґрунтуйте, будь ласка, Вашу відповідь на попереднє запитання

_______________________________________________________________________

16. Чи є у Вашому місті/ смт співпраця між місцевою владою, бізнесовими ко-
лами та митцями у розвитку сфери культури та мистецтва Вашого міста/ смт? 
Обґрунтуйте, будь ласка, Вашу відповідь.

_______________________________________________________________________

17. Які конкретні кроки доцільно зробити МІСЦЕВІЙ ВЛАДІ для розвитку куль-
турного простору Вашого міста/ смт? Обґрунтуйте, будь ласка, Вашу відповідь.

_______________________________________________________________________	

18. Які конкретні кроки доцільно зробити БІЗНЕС-СТРУКТУРАМ для розвитку 
культурного простору Вашого міста/ смт? Обґрунтуйте, будь ласка, Вашу від-
повідь.

_______________________________________________________________________

19. Які конкретні кроки доцільно зробити представникам КРЕАТИВНИХ ІНДУ-
СТРІЙ для розвитку культурного простору Вашого міста/ смт? Обґрунтуйте, будь 
ласка, Вашу відповідь.

_______________________________________________________________________

20. Які, на Вашу думку, мотиваційні чинники впливають на творчих людей та 
спілки збиратись разом та створювати нові креативні продукти?

_______________________________________________________________________

21. Чи знаєте Ви що таке «культурна резиденція»?
а.	 так
б.	 швидше	так,	ніж	ні
в.	 не	визначився	(-лась)
г.	 швидше	ні,	ніж	так
д.	 ні

22. Запропонуйте Ваш варіант визначення «культурної резиденції»:

_______________________________________________________________________
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23.  Чи має перспективи у Вашому місті створення культурної резиденції? 
Обґрунтуйте, будь ласка, Вашу відповідь.

_______________________________________________________________________

24. Кого з митців Вашого міста/ смт Ви можете назвати, хто підтримає ідею зі 
створення культурної резиденції в Рівному? Обґрунтуйте, будь ласка, Вашу від-
повідь.

_______________________________________________________________________

25.  Запропонуйте, будь ласка, Ваше бачення розвитку культурного простору 
Вашого міста/ смт.

_______________________________________________________________________

26.  Які, на Вашу думку, доцільно реалізовувати культурні проекти для розвитку 
креативних індустрій у місті/ смт?

_______________________________________________________________________

Ваші	пропозиції	та	зауваження	для	інтерв’юера	__________________________

_______________________________________________________________________

Щиро дякуємо за допомогу у проведенні дослідження!

Для нотаток
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Для нотаток Формування нової моделі культурного простору (на прикладі громад Рівнен-
щини):	звіт	за	проєктом	/	ГО	«Регіональний	центр	розвитку	«Тріада».	–	Острог:	ФОП	
Свинарчук	Р.В.,	2019.	–	111	с.

Тираж	–	100	шт.

Видавець	–	ФОП	Свинарчук	Р.В.

Видання підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція 
Українського культурного фонду може не збігатись з думкою автора.

За	підтримки




