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Стаття присвячена актуальним питанням пов’язаним з розумінням сутності поняття «креативна економі-
ка». Зокрема, на підставі аналізу наукових джерел виявлені основні підходи до визначення поняття «креатив-
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ка», «інноваційна економіка», «цифрова економіка», «економіка вражень», «економіка знань». Зроблені ви-
сновки щодо перспектив розвитку креативної економіки в Україні.
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В статье рассматриваются актуальные вопроса связанным с пониманием сущности понятия «креативная 
экономика». В частности, на основании анализа научных источников выявлены основные подходы к опреде-
лению понятия «креативная экономика», определены основные факторы производства и его конечный про-
дукт. Сформировано авторское определение понятия «креативная экономика». Исследовано соотношение 
понятий «новая экономика», «креативная экономика», «инновационная экономика», «цифровая экономика», 
«экономика впечатлений», «экономика знаний». Сделаны выводы касательно перспектив развития креатив-
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Ключевые слова: креативность, креативная экономика, новая экономика, экономика знаний, инноваци-
онная экономика.

Ushkarenko Iu.V., Chmut A.V., Syniakova K.M. CREATIVE ECONOMY: THE ESSENCE OF THE CONCEPT 
AND THE SIGNIFICANCE FOR UKRAINE UNDER THE EUROPEAN INTEGRATION

The article is devoted to the actual issues of the essence of the “creative economy“concept. In particular, based 
on the scientific sources analysis, the main approaches to understanding the essence of the creative economy 
are identified, its main factors of production and its final product are determined. The actual definition of “creative 
economy” is formulated. The correlation between the concepts of “new economy”, “creative economy”, “innovative 
economy”, “digital economy”, “economy of impressions”, “knowledge economy” is researched. The prospects of the 
creative economy development in Ukraine are revealed.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасне функціонування світо-
вої економічної системи характеризується 
новим етапом економічного розвитку, осно-
вою якого є домінування знань, інтелекту-
альної праці, інновацій, досягнень науки і 

техніки, інформаційних систем. В залеж-
ності від вектора досліджень в економічній 
літературі та в лексиці фахівців все час-
тіше з’являються поняття «нова економіка», 
«креативна економіка», «інноваційна еконо-
міка», «інформаційна економіка», «еконо-
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міка вражень», «економіка знань». В деяких 
дослідженнях ці поняття ототожнюють, в 
інших виділяють, як окремі напрямки роз-
витку економіки постіндустріального сус-
пільства (нової економіки). Наявність вели-
кої кількості поглядів на розуміння поняття 
«креативна економіка» зумовлює необхід-
ність дослідження сутності цього поняття.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми творчої активності та твор-
чого потенціалу в контексті підприємництва 
достатньо досліджувались західними науков-
цями протягом довгого часу. Одним з пер-
ших, хто застосували це поняття та зосеред-
или увагу на темі креативної економіки були 
Дж. Хоукінс, який розглядав вплив креатив-
них індустрій на світову економіка та Р. Фло-
ріда, який взяв за основу трудовий підхід та 
ввів поняття креативного класу. Різні питання 
пов’язані з особливостями креативної еконо-
міки теоретичного та практичного значення 
досліджували в своїх працях українські та 
російські вчені-економісти: І. Дубіна, О. Біло-
крилова, С. Головін, М. Каменських, А. Лока-
лов, А. Пакуліна, А. Степанов, В. Чорна. 
Перспективи розвитку креативної економіки 
в Україні досліджували: А. Мержвинська, 
А. Пакуліна, Ю. Сотнікова та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження сут-
ності креативної економіки та її значення для 
України в умовах євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Серед значної кількості теорій 
постіндустріального суспільства на сьогод-
нішній день концепція креативної економіки 
є однією з домінуючих. В умовах глобаліза-
ції креативність стала джерелом конкурент-
них переваг та рушійною силою прогресу. 
Широке розповсюдження поняття «креатив-
ність» отримало в 50-х роках ХХ ст. До сьо-
годнішнього часу предмет креативності є 
об’єктом досліджень психологів, філософів, 
соціологів, культурологів, педагогів, еконо-
містів. Найбільший досвід в розвитку теорій 
креативності накопичений в психології де 
основний акцент здійснюється на розкритті 
психічних закономірностей та механізмів 
творчого процесу. При цьому більшість зару-
біжних фахівців в галузі психології вважають, 
що результат креативності – це новий про-
дукт, який наділений новизною та відповідає 
контексту, в якому він знаходиться [1]. 

Останнім часом питання креативності 
стали об’єктом інтересу економістів оскільки 
пов’язані з пошуком джерела формування 

конкурентних переваг. Флоріда Р. та Тінаглі І. 
[2] визначають, що креативність стала рушій-
ною силою економічного росту. Можливість 
конкурувати в умовах глобальної економіки 
виходить за межі торгівлі товарами і послу-
гами, потоків капіталів та інвестицій. Термін 
«креативна економіка» вперше був введений 
в оборот Хокінсом Дж. в 2000 р. На сьогод-
нішній день в економічній літературі існує різ-
номанітна кількість підходів до трактування 
цього поняття (рис. 1).

Як видно з наведеної схеми поняття «креа-
тивна економіка трактують з трьох позицій: як 
сектор або галузь світової економіки, як нову 
концепцію чи напрям досліджень, та як певну 
систему специфічних соціально-економічних 
відносин. Вважаємо, що на сучасному етапі 
не достатньо розглядати креативну економіку 
лише, як частина світової, яка охоплює діяль-
ність креативних галузей (індустрій), зокрема: 
НДДКР, реклами, архітектури, мистецтва, 
дизайну, моди, ремесел, кіно та відео, музики, 
видавництва, відео та комп’ютерних ігор, ТБ 
та радіо, театру, фотографії. Розуміння креа-
тивної економіки як нової концепції є доціль-
ним з позиції досліджень та наукової діяль-
ності, в той же час механізм функціонувань 
будь-якої економіки розкривається в системі 
соціально-економічних відносин. 

Основними факторами виробництва на 
думку Локалова О. є креативний потенціал [11]. 
З цим твердженням погоджується Дубіна І., 
доповнюючи фактором інтелектуального капі-
талу [8]. На використанні в якості факторів 
виробництва в креативній економіці інтелек-
туальних ресурсів наголошує і Кменскіх М. [8]. 
Покуліна А.А. [4] та Белокрилова О.С. [12] у 
своїх працях основним ресурсом в креативній 
економіці визначають талант. 

З урахуванням проведеного дослідження, 
креативну економіку можливо трактувати, 
як концепцію постіндустріальної економіки, 
механізмом функціонування якої є система 
специфічних соціально-економічних відно-
син з приводу виробництва розподілу та спо-
живання благ, що базуються на використанні 
в якості факторів виробництва інтелекту-
ального капіталу, креативного потенціалу та 
таланту породжувати нові оригінальні ідеї, 
в результаті чого створюється інноваційний 
продукт (товар або послуга наділені еконо-
мічною цінністю), або приймаються якісно 
нові рішення з метою забезпечення потреб 
суспільства.

Враховуючи, що результатом діяльності в 
креативній економіці є інноваційний процес, а 
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серед факторів виробництва виділяють інте-
лектуальний капітал, та поняття «креативна 
економіка» в науковій літературі часто ото-
тожнюється з іншими концепціями постінду-
стріального суспільства – «інноваційна еконо-
міка», «інформаційна економіка», «економіка 
знань» тощо. При визначенні поняття «інно-
ваційна економіка» найбільш часто зустріча-
ється наступне тлумачення: «Це економіка 
суспільства, заснована на знаннях, іннова-
ціях, позитивному сприйнятті нових ідей, 
машин, систем і технологій, готовності їх прак-
тичної реалізації в різних сферах людської 
діяльності» [11]. Спільним з креативною еко-
номікою є можливість використання творчого 
потенціалу для створення інновацій, проте в 
інноваційній економіці науково-технічні роз-
робки можуть бути не лише результатом кре-
ативності, а й придбані на відповідному ринку 

патентів. З розвитком високотехнологічних 
секторів товарів і послуг, широкою доступ-
ністю ІКТ та вищої освіти в 2-й половині ХХ ст. 
в науковий оборот увійшов термін «економіка 
знань». Фактором виробництва в даній еконо-
міці є знання, інтелектуальній капітал, а також 
структурний капітал (капітал споживача та 
організаційний капітал) [11]. Основним това-
ром економіки знань є самі знання.

Таким чином креативна економіка, еконо-
міка знань та інноваційна економіка є компо-
нентами один одної, а кожна з них е частиною 
концепції нової економіки, яку можна інтер-
претувати, як високотехнологічну економіку, 
яка вимагає від суб’єктів господарювання 
постійних інновацій в контексті глобалізації. 
В той же час в рамках креативної економіки 
виділяють поняття «економіки вражень», що 
являє собою частину креативної економіки, 

Рис. 1. Підходи до трактування поняття «креативна економіка»
Джерело: складено авторами на основі [3-10]
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Новий напрям досліджень і практичної діяльності 
орієнтований на артикульоване з’єднання творчих 
інновацій і економічної активності суб’єктів. 
Концепція, яка ґрунтується на взаємодії між 
творчістю людини, ідеями, інтелектуальною 
власністю, знаннями і технологіями. 
Концепція, що розвивається та основою якогї є 
креативні активи, за рахунок яких здійснюється 
ріст і розвиток економіки. 
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Пакуліна А.А,  
Євсеев А.С. 

Каменских М.А. 

Система специфічних соціально-економічних 
відносин між економікою і творчим підходом до її 
розвитку та удосконалення, що призводить до 
становлення нового креативного сектору 
постіндустріальної економіки, в основі якого 
лежить інтенсивне використання творчих та 
інтелектуальних ресурсів. 
Сукупність специфічних соціально-економічних 
відносин з приводу виробництва розподілу і 
споживання, що засновані на нестандартних, 
нетрадиційних, некопійованих ідеях, концепціях, 
заходах, що забезпечують ефективне рішення 
соціально-економічних проблем на основі нових 
знань та принципово якісно нових рішень. 

Хокінс Дж. 

Степанов А.А.,  
Савина М.В.  

Сектор національної та світової економіки, в 
якому виробляються, розподіляються та 
споживаються продукти та послуги, пов’язані з 
творчою діяльністю (продукуванням та 
розробкою нових та потенційно значимих ідей) 

Професійна діяльність в галузі креативної 
індустрії 

Сектор економіки, заснований на різних видах 
інтелектуальної праці 

Дубіна І.Н. 

Флоріда Р. 

Головін С.Ю. 
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що об’єднує окремі сфери і галузі (туризм, 
ресторанний бізнес, музейний та вистав-
ковий та ін.). Термін «цифрова економіка» 
з'явився відносно нещодавно, в 1995 р. [13]. 
Це поняття пов'язане з інтенсивним розви-
тком інформаційно-комунікаційних техноло-
гій, початком процесу інформатизації другого 
покоління, що є основою для формування VI 
технологічного укладу. Головним фактором 
виробництва тут постає інформація.

Співвідношення різних складових нової 
економіки представлена на рис 2.

В Україні є значний потенціал для розви-
тку креативної економіки. Деякі експерти про-
гнозують, що інновації і креатив будуть мати 
темпи приросту, які перевищуватимуть темпи 
розвитку інших галузей економіки [13]. Проте 
частка креативного сектора в економіці ще 
досить низька, хоча і має тенденцію до щоріч-
ного зростання, в основному за рахунок ІТ 
галузей. Інвестування в креативну економіку 
може стати значним фактором соціального 
розвитку, адже основні базові ресурси креа-
тивної економіки (інтелектуальний капітал, 
креативний потенціал, талант) базуються на 
людському капіталі.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, на сьогоднішній день креативна еко-
номіка є стратегією розвитку суспільства в 
основі якої покладено безперервний іннова-
ційний розвиток, що базується на людському 
капіталі, який забезпечується інтелектуаль-
ним капіталом, креативним потенціалом 

і талантом. Всі ці фактори виробництва в 
креативній економіці вимагають постійної 
підтримки і покращення, а отже і інвестицій. 
В умовах євроінтеграції розвиток людського 
потенціалу в контексті розвитку креативних 
індустрій може забезпечити підвищення 
конкурентоспроможності економіки України 
та забезпечити довготерміновий економіч-
ний ріст.
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The functioning of the contemporary world 
economic system is characterized by a new 
stage of economic development, which is based 
on the domination of knowledge, intellectual 
labor, innovations, achievements in science and 
technologies, information systems.

The creative economy concept is now one of 
the most prevailing among the significant num-
ber of the theories on post-industrial society. 
Under the globalization trends, creativity has 
become the source of competitive advantages 
and driving force of progress.

Recently, the issue of creativity appeared to 
be an object of interest among the economists 
as it is associated with the search for a source 
of the competitive advantage. The ability to com-
pete in global economy goes beyond the trade 
of goods and services, as well as the flow of 
capital and investment. To date, in the economic 
literature, there are a variety of approaches to 
interpret the notion of creative economy. The 
research shows that the notion of “creative econ-
omy” is interpreted from three perspectives: as 
a sector or a branch of the world economy, as 
a new concept or a direction of research, and 

as a certain system of specific socio-economic 
relations. The own interpretation of the “creative 
economy” notion was formed as a result of the 
conducted research

Taking into account that the result of the 
creative economy activity is the innovation 
process, and that the intellectual capital is 
considered as one of the factors of produc-
tion, than the notion of “creative economy” 
is often identified with other concepts of the 
post-industrial society in the scientific liter-
ature – “innovative economy”, “information 
economy”, “knowledge economy” 

Ukraine has a significant potential for a cre-
ative economy development. Some experts pre-
dict that innovation and creative will increase at a 
pace that will exceed the pace of other economy 
sectors development. However, the share of the 
creative sector in the economy is still rather low, 
although it tends to grow annually mainly due 
to IT industries. Investing in a creative econ-
omy can become a significant factor for social 
development, because the its main resources 
(intellectual capital, creative potential, talent) are 
based on human capital.


