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Стаття присвячена питанню відображення видів економічної діяльності в сфері культури в міжнародних 
та вітчизняних класифікаторах. Привернуто увагу до зазначеного питання, як перспективного для новітніх до-
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Постановка проблеми. В умовах дина-
мічного розвитку світової економіки та поси-
лення конкурентної боротьби між країнами 
і світовими корпораціями за ринки збуту, 
пошук способів підвищення конкурентоспро-
можності товарів та послуг є одним з ключо-
вих питань сучасності. Головною запорукою 
створення конкурентоспроможного та затре-
буваного товару в умовах мінливості смаків 
є постійне продукування інновацій. Останнє 
можливо за умова сприятливого креатив-
ного середовища в основі якого лежить куль-
тура. Проте сьогодні культурний сектор роз-
глядається не лише як галузь виробництва 
нематеріальних товарів та послуг, проте як 
повноцінна виробнича частина національ-
ного господарства. Складна організаційна, 
техніко-технологічна система культурних 
індустрій не поступається за своїм економіч-
ним потенціалом більшості промисловостей, 
а подекуди і випереджає їх, підтверджуючи 
перехід до постіндустріальних систем. 

Одним з перших кроків по легітимізації 
культури, як сфери економічної діяльності є 

визначення сутності діяльності та її видів для 
подальшої регламентації. Регулювання еко-
номічної діяльності в сфері культури через 
класифікатори видів економічної діяльності 
має значний потенціал в якості потужного 
інструменту реформування зазначеного 
сектору та перетворення його на провідний 
рушійний інструмент вітчизняної економіки. 
Конкретизація видів господарської діяльності 
в сфері культурних та креативних індустрій, 
має дозволити більш чітко визначати прина-
лежність підприємців до певної галузі а також 
структурувати систему пільгового оподатку-
вання для зазначеного сектору. При аналізі 
міжнародних економічних процесів, одним з 
базових питань постає унормування системи 
економічних показників та класифікаторів з 
метою полегшення їх співставлення. Проте 
слід зауважити, що під впливом науково тех-
нічного прогресу доволі швидко змінюються 
як види діяльності, так і перелік можливих 
спеціальностей. Це має якомога швидше зна-
ходити своє відображення в подібних класи-
фікаторах. Проте, часовий лаг між змінами 
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та їх осмисленням та імплементацією диктує 
іншу логіку – розробку більш широких груп та 
категорій, які б дозволили охопити більшість 
категорій. Для діяльності в сфері культури 
питання ідентифікації та чіткого відобра-
ження в економічних класифікаторах сьогодні 
постає дуже гостро.

Огляд останніх публікацій. Фундамен-
тальні дослідження економіки культури та 
культурних індустрій представлені Д. Хезмон-
далшем та Д. Тросбі [4; 5]. До питання еконо-
мічного обчислення результатів економічної 
діяльності в сфері культури зверталися такі 
вітчизняні дослідники як В. Бабенко, А. Гру-
шина, О. Бєзгін та ін. Питання групування 
видів економічної діяльності в сфері культури 
серед вітчизняних науковців ще не набуло 
широкої популярності і є вузькоспеціалізова-
ним та інноваційним.

Виділення раніше невирішених частин 
проблеми. Сьогодні основним питанням, з 
яким стикаються економісти – визначення 
індикаторів вимірювання економічних резуль-
татів діяльності в секторі культури. Не вирі-
шеною сьогодні є проблема переліку видів 
економічної діяльності, які можна віднести 
до зазначеного сектору. Сьогодні відсутня 
єдність в світовому співтоваристві по цій 
позиції. Таким чином вага культурно-креатив-
ного сектору в економіках різних країн суттєво 
різниться не лише по якісним показникам, але 
і по сутнісним характеристикам.

Завдання статті полягає у аналізі вітчиз-
няної та міжнародної системи класифікації 
видів економічної діяльності в сфері культури 
з метою виявлення наявних спільних кате-
горій з метою гармонізації економіко-статис-
тичної системи аналітичних показників. Це 
дозволить в перспективі покращити можли-
вість співставлення результатів господарської 
діяльності на міжнаціональному рівні.

Виклад основного матеріалу. Міжна-
родна стандартна галузева класифікація 
всіх видів економічної діяльності (МСГК) – це 
пов'язана і послідовна класифікаційна струк-
тура видів економічної діяльності, заснована 
на узгодженому на міжнародному рівні наборі 
концепцій, визначень, принципів і правил кла-
сифікації. Вона забезпечує роботу всеохо-
плюючого механізму, в рамках якого можуть 
здійснюватися збір і надання даних в фор-
маті, призначеному для цілей економічного 
аналізу, прийняття рішень і розробки держав-
ної економічної політики. Ця класифікаційна 
структура являє собою стандартний формат 
для організації докладної інформації про стан 

економіки відповідно до економічних принци-
пів і концепцій. 

На практиці дана класифікація викорис-
товується для забезпечення безперервного 
потоку інформації, яка незамінна для контр-
олю, аналізу і оцінки показників економіки 
за певні періоди часу. Окрім основної сфери 
застосування в статистиці і подальшому еко-
номічному аналізі, при потребі в конкретній 
вузькоспеціалізованій інформації відповідно 
до конкретних видів економічної діяльності 
(галузей), класифікація використовується в 
адміністративних цілях, таких як збір податків, 
видача комерційних ліцензій та ін.

Дійсний на сьогодні, четвертий перегля-
нутий варіант міжнародної класифікації під-
вищує релевантність класифікації, точніше 
відображає поточну структуру світової еко-
номіки, охоплюючи нові галузі, що з'явилися 
на початку ХХІ ст. Запропонована система 
полегшує міжнародне зіставлення даних за 
рахунок більшої сумісності дійсного на даний 
час варіанту класифікатора з діючими регіо-
нальними класифікаціями.

Класифікатором охоплено виробничу 
діяльність або іншими словами, економічну 
діяльність в межах сфери виробництва Сис-
теми національних рахунків (СНР). З цього 
правила зроблені деякі виключення, з метою 
забезпечення можливості класифікації видів 
діяльності, які не входять до сфери вироб-
ництва, але відіграють важливу роль в інших 
видах статистики.

Класифікація використовується для сис-
тематизації таких статистичних одиниць як 
господарські об'єкти або підприємства, у від-
повідності до виду їх основної економічної 
діяльності. Набір статистичних одиниць, які 
потрапляють в одну класифікаційну категорію 
називається галуззю. Така стандартизована 
категоризація робить МСГК важливим інстру-
ментом соціально-економічної статистики, яка 
повинна формуватися відповідно до системи 
виробництва в тій чи іншій системі господарю-
вання. Всі категорії на кожному рівні класифі-
кації є взаємовиключними. Принципи і критерії, 
використані для визначення і розмежування 
цих категорій базуються на базових товарах і 
послугах, а також на факторах виробництва, 
виробничих процесах і технологіях, характе-
ристиках і сферах використання продуктів.

Вітчизняним аналогом подібної класифі-
кації є каталог видів економічної діяльності – 
КВЕД 2010.

Відповідно до запропонованої класифікації 
економічна система поділяється на деталізо-
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Таблиця 1
Основні види економічної діяльності сфери культурних індустрій

ISIC Rev.4 КВЕД-2010
код Клас діяльності код Клас діяльності
3211 Виробництво ювелірних виробів 

та супутніх товарів
32.10 Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та 

подібних виробів
32.11 Карбування монет

3211 Виробництво ювелірних виробів 
та супутніх товарів

32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів

3212 Виробництво біжутерії та поді-
бних виробів

32.13 Виробництво біжутерії та подібних виробів

322 Виробництво музичних інстру-
ментів

32.20 Виробництво музичних інструментів

324 Виробництво ігор та іграшок 32.40 Виробництво ігор та іграшок
4761 Роздрібна торгівля книгами, газе-

тами та стаціонарними в спеціа-
лізованих магазинах

47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізова-
них магазинах

47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцеляр-
ськими товарамив спеціалізованих магази-
нах

4762 Роздрібна торгівля музичними та 
відеозаписами в спеціалізованих 
магазинах

47.63 Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в 
спеціалізованих магазинах

5811 Видавництво книг 58.11 Видання книг
5813 Видання газет, журналів та періо-

дичних видань
58.13 Видання газет
58.14 Видання журналів і періодичних видань

5819 Інші видавничої діяльності 58.19 Інші види видавничої діяльності
5911 Виробництво кінофільмів, відео 

та телевізійних програм
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізій-

них програм
5912 Пост-виробнича діяльність кіно-

фільмів, відео та телевізійних 
програм

59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телеві-
зійних програм

5913 Діяльність у сфері розподілу 
відео та телевізійних програм 

59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, теле-
візійних програм

5914 Діяльність з проектування кіно-
фільмів 

59.14 Демонстрація кінофільмів

5920 Звукозапис та видавнича діяль-
ність

59.20 Видання звукозаписів

6010 Радіомовлення 60.10 Діяльність у сфері радіомовлення
6020 Телевізійне програмування та 

мовлення
60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення

6391 Діяльність агентства новин 63.91 Діяльність інформаційних агентств
7110 Архітектурна та інженерна діяль-

ність та пов'язані з ними технічні 
консультації

71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та 

геодезії, надання послуг технічного консуль-
тування в цих сферах

7220 Дослідження та експеримен-
тальна розробка в галузі соці-
альних та гуманітарних наук

72.20 Дослідження й експериментальні розробки у 
сфері суспільнихі гуманітарних наук

7310 Реклама 73.11 Рекламні агентства
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в 

засобах масової інформації
7410 Спеціалізовані проектні роботи 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
7420 Фотографічна діяльність 74.20 Діяльність у сфері фотографії
7722 Прокат відеокасет та дисків 77.22 Прокат відеозаписів і дисків
8542 Культурна освіта 85.52 Освіта у сфері культури



221

Випуск # 14 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

9000 Творча, мистецька та розва-
жальна діяльність 

90.01 Театральна та концертна діяльність
90.02 Діяльність із підтримання театральних і кон-

цертних заходів
90.03 Індивідуальна мистецька діяльність
90.04 Функціювання театральних і концертних 

залів
9101 Бібліотечна та архівна діяльність 91.01 Функціювання бібліотек і архівів
9102 Музеї діяльності та експлуатації 

історичних пам'яток та будівель
91.02 Функціювання музеїв
91.03 Діяльність із охорони та використання 

пам’яток історії,будівель та інших пам’яток 
культури

9103 Ботанічні та зоологічні сади та 
заповідники

91.04 Функціювання ботанічних садів, зоопарків і 
природних заповідників

Джерело: [2; 7]

Закінчення таблиці 1

вані рівні галузей і галузевих груп. Зазвичай 
це використовується для дослідження окре-
мих галузей та/або галузевих груп, а також 
для аналізу економіки в цілому шляхом її 
поділу на різні рівні деталізації. З метою спо-
стереження і аналізу економічної взаємодії, 
яка має місце між різними видами діяль-
ності доцільно застосовувати класифікатор 
на більш низьких рівнях деталізації. Це має 
сприяти виявленню взаємозв'язків всередині 
реального сектора економіки.

Категорії вищого рівня міжнародного класи-
фікатора стали загальноприйнятим способом 
поділу економіки в цілому на взаємопов'язані 
галузі, які визнаються і використовуються в 
економічному аналізі. В цій якості вони стали 
прийнятими угрупованнями для способом 
групування даних, які застосовуються в якості 
показників економічної активності. 

МСГК може розглядатися як ефектив-
ний інструмент для узгодження економічної 
статистики. Число країн, які адаптують свої 
національні класифікатори видів економіч-
ної діяльності до запропонованої системи 
поступово зростає. Також спостерігається 
використання зазначеного класифікацій-
ного підходу багатьма міжнародними орга-
нізаціями при публікації та аналізі статис-
тичних даних щодо соціально-економічної 
діяльності. Зокрема Організація Об'єднаних 
Націй (ООН) та її спеціалізовані установи, 
Міжнародна організація праці (МОП), Про-
довольча і сільськогосподарська організа-
ція Об'єднаних Націй (ФАО), Організація 
Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і 
культури (ЮНЕСКО), Організація Об'єднаних 
Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), 
Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світо-
вий банк та ін.

Вітчизняним аналогом подібної класифі-
кації є каталог видів економічної діяльності – 
КВЕД 2010. Розглянемо співставлення КВЕД – 
2010 та ISIC Rev.4 (табл. 1).

З наведеної таблиці, можна зробити висно-
вок про максимальне наближення вітчизняної 
класифікації видів економічної діяльності, яку 
ми можемо віднести до сфери культури до між-
народної системи. Проте, очевидним є те, що 
і вітчизняна і міжнародна системи не відобра-
жаються в повному обсязі сферу культурних та 
креативних індустрій. Більше того, така інду-
стрія, як індустрія комп’ютерних та відеоігор в 
КВЕД – 2010 чітко не визначена, в той самий 
час, як КВЕД – 2005 дає можливість більш чіт-
кого виокремлення даного виду діяльності:

– 72.21.0 – Розроблення стандартного про-
грамного забезпечення. Включає видання 
комп'ютерних ігрових програм.

– 72.40.0 – Діяльність, пов'язана з банками 
даних. Включає видання комп'ютерних ігор у 
режимі он-лайн [1].

Також виокремимо перелік запропонова-
них дотичних видів економічної діяльності 
для культурних індустрій (табл. 2).

З вищенаведеної таблиці можна отримати 
уявлення про перелік дотичних індустрій до 
базових культурних. Власне зазначені галузі 
спрямовані на продукування товарів та послуг, 
які мають забезпечити зручне виробництво та 
споживання культурних продуктів. Споживча 
електроніка, інформаційно-телекомунікаційні 
послуги та видавництво матеріалів – забезпе-
чує канали передачі інформації, готового про-
дукту від виробника до споживача. Як проміж-
ного, так і кінцевого. Досліджуючи структуру 
будь-якої з культурних індустрій слід заува-
жити, що вони базуються на наступних еле-
ментах (рис. 1):
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Рис. 1. Схема структури культурної індустрії

На основі класифікатора видів економіч-
ної діяльності можна оцінити вагу сектору 
культури у формальному національному гос-
подарстві. Це стосується тих, хто здійснює 
творчу діяльність та виробляє символічні 
товари, а також ті, хто відповідає за облад-
нання та допоміжні матеріали, які служать 
створенню, виробництву та розподілу куль-
турних заходів, товарів та послуг.

Висновки. Сфера культури, як середовище 
економічної діяльності тільки починає здобувати 
своє визнання. Можемо зробити припущення, 
що невдовзі зазначений сектор буде визнано 

як потужний інструмент розвитку національних 
економік та модернізації соціально-економіч-
них систем на регіональному рівні. Початковим 
етапом визнання культури, як сектору господа-
рювання в адміністративному плані є впрова-
дження базових категорій економіки культури, 
таких як «культурні індустрії», «національний 
культурний продукт», «економіка культури» та 
ін. А також більш широке представлення нових 
видів економічної діяльності у вітчизняних та 
міжнародних класифікаторах.

Класифікатори переліку спеціальностей та 
видів економічної діяльності, забезпечуючи 

Таблиця 2
Дотичні види економічної діяльності сфери культурних індустрій

ISIC Rev.4 КВЕД-2010
код Клас діяльності код Клас діяльності
1811 Друк 18.11 Друкування газет

18.12 Друкування іншої продукції
1812 Послуги, пов'язані з друком 18.13 Виготовлення друкарських форм і надання 

інших поліграфічних послуг
18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання 

пов’язаних із нею послуг
1820 Відтворення записаних 

носіїв
18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного 

забезпечення
2640 Виробництво побутової елек-

троніки
26.40 Виробництво електронної апаратури побуто-

вого призначення для приймання, записування 
та відтворювання звуку й зображення

4742 Роздрібна торгівля аудіо та 
відеотехнікою в спеціалізо-
ваних магазинах

47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах 
електронною апаратурою побутового призна-
чення для приймання, запису, відтворення 
звуку й зображення

5820 Видавництво програмного 
забезпечення

58.21 Видання комп’ютерних ігор
58.29 Видання іншого програмного забезпечення

6110 Проводная телекомуніка-
ційна діяльність

61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв’язку

6120 Бездротова телекомуніка-
ційна діяльність

61.20 Діяльність у сфері безпроводового 
електрозв’язку

6130 Супутникова телекомуніка-
ційна діяльність

61.30 Діяльність у сфері супутникового 
електрозв’язку

6312 Веб-портали 63.12 Веб-портали
Джерело: [2; 7]
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функцію статистичного співставлення різних 
країн, також мають відображати специфіку 
окремих національних господарств. Міжна-
родні системи можуть розглядатися як уза-
гальнені моделі, з подекуди спрощеним та 

укрупненим поділом на підгрупи. Національні 
системи можуть бути більш деталізованими. 
Це дозволить відобразити національні осо-
бливості та врахувати більше видів господар-
ської діяльності.
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