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АНОТАЦІЯ 

Копійка Д.В. Креативний імператив реконфігурації глобальної 

економіки. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена теоретико-методологічному обґрунтуванню 

креативного імперативу розвитку глобальної економіки, виокремленню 

новітніх детермінант формування креативної економіки, моделей, 

закономірностей та пріоритетів розвитку; вирішенню важливого науково-

практичного завдання – комплексної оцінки впливу креативного імперативу 

на реконфігурацію глобальної економіки та розробленню практичних 

рекомендацій щодо підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

національного креативного сектору. 

У першому розділі проаналізовано теоретико-методологічні засади 

формування креативного імперативу глобальної економіки; обґрунтовано 

понятійний апарат креативної економіки з урахуванням ґенези та сучасних 

трактувань; визначено еволюцію формування креативного імперативу в 

умовах глобалізації; систематизовано моделі креативної економіки в 

методології її дослідження. 

У другому розділі з визначено новітні детермінанти формування 

креативного імперативу глобальної економіки; проаналізовано масштаби та 

структурну динаміку креативного сектору глобальної економіки; визначено 

креативні детермінанти реконфігурації глобальної економіки; виокремлено 

локальні моделі креативного розвитку, роль креативних кластерів, 

креативного розвитку міст та мегаполісів в реконфігурації сучасної 

глобальної економіки. 

У третьому розділі здійснено комплексну модельну оцінку впливу 

креативізації на реконфігурацію глобальної економіки; визначено тенденції 
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та потенціал реконфігурації національного економічного розвитку під 

впливом креативності; обґрунтовано пріоритетні напрями підвищення 

потенціалу національного креативного сектору.  

Конкретні наукові результати, що характеризують новизну 

дослідження, полягають у такому: 

вперше:  

- обґрунтовано креативний імператив сучасної моделі глобальної 

економіки, який формується на основі пріоритетного розвитку людського 

капіталу в процесі інтернаціоналізації, інформатизації, мережевізації та 

впровадження індустрії 4.0 і зумовлює: всеохопну креативізацію 

економічних процесів; суперечність між локальністю формування 

креативного продукту та інтернаціоналізацією його реалізації; зростання ролі 

вищої освіти, науки та креативних форм комерціалізації інтелектуальної 

власності; інтелектуалізацію всіх видів діяльності; системотворну роль 

креативних міст, мегаполісів; дуальність впливу міжкультурної взаємодії на 

креативну економіку; поширення креативних бізнес-моделей та суспільно-

політичних технологій. Усе це спричинює динамічну реконфігурацію 

глобальної економіки в процесі креативної індивідуалізації суспільства в 

напрямі гетерогенно-ієрархічних соціоконструктів «Північ–Південь» та 

«Південь–Південь»;  

- у результаті емпіричного аналізу 101 країни світу, окремих груп країн 

(макрорегіональних об’єднань, груп країн з різним рівнем розвитку) 

виявлено тенденції та напрями реконфігурації глобальної економіки 

внаслідок дії креативного імперативу. Шляхом компаративного аналізу 

встановлено, що креативна економіка має прискорені темпи розвитку за 

значної диференціації на рівні макрорегіонів, груп країн та країн з різним 

рівнем розвитку. Підтверджено вплив креативізації на динамічну 

реконфігурацію глобальної економіки в напрямах від домінування 

горизонтальних зв’язків та певної гомогенності глобального соціоконструкту 

«Захід-Схід» до переважання вертикального гетерогенного соціоконструкту 
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«Північ-Південь»» та посилення ролі відносин «Південь-Південь» завдяки 

розширенню торгівлі креативними благами Східної та Південно-Східної Азії; 

удосконалено:  

- трактування креативної економіки як такої, що ґрунтується на 

креативізації всіх видів діяльності на засадах створення та/або використання 

інтелектуальної власності як фактору виробництва креативних благ, 

матеріальних і нематеріальних креативних активів; має гнучку модульну 

структуру індивідуалізованого та/або корпоративного характеру із 

взаємодією двох основних компонентів: функціонального (креативний клас, 

креативний сектор, креативні індустрії) та просторового (креативна 

спільнота, креативний кластер, креативний населений пункт), причому 

внаслідок розвитку ІКТ межі створення та поширення (реалізації) креативних 

благ розмиваються;  

- концептуальні засади основних моделей дослідження діалектики 

креативізації та реконфігурації глобальної економіки (секторальної; 

«концентричних кіл»; «заснованої на ідеях»; «символічних текстів»; 

інтелектуальної власності та копірайту; орієнтованої на торгівлю); 

обґрунтовано позитивні риси та обмеження кожної моделі шляхом 

виокремлення їхніх відмінностей та особливостей: за структурою індустрій 

креативної економіки; ланцюгом створюваних вартостей; важелями впливу 

на соціально-економічний розвиток країни;  

- алгоритм визначення та оцінки структурної динаміки креативного 

сектору в глобальній економіці. Такий алгоритм передбачає на глобальному 

рівні: по-перше, аналітичне визначення основних факторів; по-друге, оцінку 

ступеня та напряму їх взаємозв’язку із застосуванням кореляційного аналізу; 

по-третє, побудову економетричної моделі для виокремлення детермінант та 

здійснення їх кількісної оцінки на основі регресійного аналізу показників. 

Детермінантами зростання креативної економіки визначено: інвестиції в 

людський капітал, рівень людського потенціалу, рівень інноваційності, 

обсяги внутрішнього та зовнішніх ринків креативних благ, рівень 
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інформатизації, рівень мережевізації, обсяг світового ринку інтелектуальної 

власності; 

набули подальшого розвитку: 

- наукова систематизація та структуризація критеріїв впливу 

креативності на реконфігурацію глобальної економіки, до яких включено 

вартість платежів і надходжень від інтелектуальної власності, кількість 

патентів (резидентів та нерезидентів), рівень урбанізації, експорт креативних 

благ, питому вагу креативного класу у величині робочої сили, глобальний 

індекс креативної економіки, витрати на розвиток людського капіталу. 

Виявлено прямо пропорційну залежність між рівнем розвитку креативного 

середовища, креативною результативністю та реконфігурацією глобальної 

економіки; 

- розробка системних засобів розвитку і використання потенціалу 

національного креативного сектору з диференціацією залежно від рівня 

розвитку країни: 1) для розвинених країн – креативні форми підтримки 

інноваційної діяльності, перерозподіл ресурсів між культурними центрами в 

межах урбанізованих територій, фінансування креативної інфраструктури, 

створення каналів комерціалізації креативних благ; створення платформ для 

взаємодії культурно-мистецьких, креативно-інформаційних підприємств з 

іншими учасниками ринку: торговими асоціаціями, організаціями, що 

надають послуги митцям; постачальниками обладнання та послуг для 

креативних індустрій; культурно-мистецькими неприбутковими 

благодійними фондами, навчальними закладами, органами влади з розвитку 

креативного сектору на державному та місцевому рівнях, агенціями з 

розвитку економіки та робочої сили; 2) для країн, що розвиваються, – 

активізація інноваційної діяльності та розвиток на сучасних засадах ринку 

інтелектуальної власності; зміна моделей культурного управління; 

налагодження зв’язків між комерційними, некомерційними, індивідуальними 

та корпоративними креативними підприємствами; розвиток людського 

капіталу шляхом підготовки фахівців культурних, креативних професій; 
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створення умов для формування креативної спільноти; розвиток креативних 

(у тому числі культурологічних) хабів та кластерів; 3) для найменш 

розвинених країн – підвищення рівня цифровізації, сталий розвиток 

культурної спадщини, стимулювання локальних форм креативного розвитку 

(креативні кластери, квартали, райони, селища, міста); 

- обґрунтування інституційно-регулятивних механізмів підвищення 

міжнародної конкурентоспроможності креативного сектору України на 

основі визначення причин його відставання та перспектив відповідно до 

основних європейських пріоритетів у сфері формування культурної політики 

(спільність і добробут, середовище, сприятливе для мистецької, культурної та 

креативної діяльності, ґендерна рівність, міжнародні культурні зв’язки). Такі 

перспективи передбачають; запровадження платформи для постійного 

діалогу між креативним бізнесом, органами публічного управління та 

громадянським суспільством; сприяння видам економічної діяльності, які 

віднесено до креативних індустрій в Україні; цілеспрямовану кластеризацію 

креативних видів діяльності з використанням державно-приватного 

партнерства (у тому числі з метою відновлення депресивних територій); 

формування національних та долучення до міжнародних креативних мереж; 

розвиток креативного бізнесу на засадах конкурентного фінансування; 

підтримку експорту креативних товарів та послуг; забезпечення належної 

охорони та збереження об’єктів культурної спадщини; поширення сучасних 

креативних освітніх технологій на всіх рівнях освіти (дошкільна, початкова, 

середня, вища, додаткова, професійна); реформування системи управління та 

захисту прав інтелектуальної власності. 

Ключові слова: креативний імператив, глобальні імперативи, глобальна 

економіка, реконфігурація, креативна економіка, креативні індустрії, 

креативний кластер, креативне місто, креативний клас. 

 

SUMMARY 

Kopiyka DV Creative Imperative to Reconfiguring the Global Economy. 

- Manuscript. 
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Thesis for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.02 – World 

Economy and International Economic Relations. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The modern scientific approaches to investigation of the new model of the 

global economy are analyzed, with substantiating the essence of the creative 

imperative formed on the basis of the priority development of human capital in the 

process of internationalization, informatization, networking and introduction of 

industry 4.0, which determines the all-encompassing creativity of the economy, 

including the “routine” activities, and leads to a dynamic reconfiguration of the 

global economy in the process of creative individualization of society in the 

direction of heterogeneously hierarchical social constructs “North-South” and 

“South-South”; the genesis of the creative imperative is determined. The evolution 

of the creative economy paradigm and the model of creative economy in the 

research methodology are investigated. 

The dynamic disposition of the creative sector in the global economy is 

analyzed, 

the creative determinants of the regional reconfiguration of the global 

economy are singled out, the operation specifics of local models of creative 

development in the reconfiguration of the modern global economy (creative 

clusters, creative cities and metropolises) are determined. 

A model assessment of the impact of creativization on the reconfiguration of 

the global economy has been made, trends and potential of reconfiguration of 

national economic development under the influence of creativity have been 

identified. 

The mechanisms of increasing the capacity of the national creative sector with 

differentiation depending on the level of development of the country are 

substantiated: 1) for the developed countries – creative forms of support of 

innovative activity, redistribution of resources between cultural centers within the 

urbanized territories, financing of creative infrastructure, creation of channels of 

commercialization of creative; creation of platforms for interaction of cultural-
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artistic, creative-information enterprises with other market participants: trade 

associations, organizations providing services to artists; suppliers of equipment and 

services for the creative industries; cultural and artistic non-profit charitable 

foundations, educational institutions, government bodies for creative development 

at the state and local level, agencies for economic development and workforce 

development; 2) for developing countries – activation of innovative activity and 

development on the modern basis of the intellectual property market; change of 

cultural management models; establishing relationships between commercial, non-

profit, individual and corporate creative enterprises development of human capital 

by training specialists in cultural, creative professions; creating the conditions for 

forming a creative community; development of creative (including cultural) hubs 

and clusters; 3) for the least developed countries - increasing the level of 

digitalization of the economy as a whole and the creative sector, in particular, 

sustainable development of cultural heritage.  

The directions of increasing the competitiveness of Ukraine's creative 

economy and improving the institutional and regulatory mechanisms for enhancing 

the international competitiveness of Ukraine's creative sector based on the specific 

reasons for its backwardness and prospects in accordance with the main European 

priorities in the field of cultural well-being, environmental policies, and creative 

professionals and European content, gender equality, international cultural 

communication) through the introduction of a platform for ongoing dialogue 

between creative businesses, public authorities and civil society; promotion of 

economic activities related to the creative industries in Ukraine; purposeful 

clustering of creative activities using public-private partnerships (including for the 

purpose of rehabilitation of depressed territories); forming national and joining 

international creative networks; development of forms of creative business on the 

basis of competitive financing; support for the export of creative goods and 

services; ensuring the proper protection and preservation of cultural objects; 

dissemination of modern creative educational technologies at all levels of 

education (preschool, elementary, secondary, higher, additional, professional); 
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reforming the management and protection of intellectual property rights. 

Research results that characterize the novelty of the study: 

for the first time: 

- the creative imperative of the modern model of the global economy is 

substantiated, which is formed on the basis of the priority development of human 

capital in the process of internationalization, informatization, networking and 

introduction of industry 4.0, and stipulates: comprehensive creation of economic 

processes; the contradiction between the locality of creative product formation and 

the internationalization of its realization; increasing role of higher education, 

science and creative forms of commercialization of intellectual property; activation 

of innovative activity through non-linear forms of innovation process; 

intellectualization of all activities; systematic role of creative cities, metropolises; 

duality of influence of intercultural interaction on creative economy; dissemination 

of creative business models and socio-political technologies. These factors cause a 

dynamic reconfiguration of the global economy in the process of creative 

individualization of society in the direction of heterogeneously hierarchical socio-

constructs "North-South" and "South-South". 

- conducted an empirical analysis of the country of the world, individual 

groups of countries (macro-regional associations, groups of countries with 

different levels of development) revealed trends and directions of reconfiguration 

of the global economy due to the creative imperative. Through a comparative 

analysis, it was found that the creative economy has accelerated development rates 

with considerable differentiation at the level of macro-regions, groups of countries, 

and countries with different levels of development. The influence of creativity on 

the dynamic reconfiguration of the global economy in the directions from the 

dominance of horizontal ties and a certain homogeneity of the global socio-

structure "West-East" to the predominance of the vertical heterogeneous socio-

structure "North-South" and the strengthening of the role of relations "South-

South" the benefits of East and Southeast Asia; 

improved: 
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- interpretation of the creative economy as being based on the creation of all 

kinds of activities on the basis of creation and / or use of intellectual property as a 

factor in the production of creative goods, tangible and intangible creative assets; 

has a flexible modular structure of individualized and / or corporate nature with the 

interaction of two main components: functional (creative class, creative sector, 

creative industries) and spatial (creative community, creative cluster, creative 

locality), and as a result of ICT development realization) creative goods are 

blurred; 

- conceptual bases of the basic models of the study of the dialectics of 

creation and reconfiguration of the global economy (sectoral; "concentric circles"; 

"idea-based"; "symbolic texts"; intellectual property and copyright; trade-oriented); 

Positive features and limitations of each model are substantiated by distinguishing 

their differences and peculiarities: by the structure of creative economy industries; 

value chain; levers of influence on the socio-economic development of the country; 

- algorithm for determining and evaluating the structural dynamics of the 

creative sector in the global economy. Such an algorithm involves globally: first, 

the analytical determination of the main factors; second, the estimation of the 

degree and direction of their correlation with the use of correlation analysis; third, 

the construction of an econometric model for the determination of determinants 

and their quantification based on regression analysis of indicators. The 

determinants of the growth of the creative economy are defined: investment in 

human capital, the level of human potential, the level of innovation, the volumes of 

internal and external markets of creative goods, the level of informatization, the 

level of network development, the volume of the world market of intellectual 

property; 

were further developed: 

- scientific systematization and structuring of criteria of influence of creativity 

on reconfiguration of the global economy, which include conditions and results of 

creative activity, competitiveness of talents, conditions and level of innovative 

activity, GDP per capita, purchasing power, level of spending on life, time and 
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traffic , level of urbanization, access to basic sanitation services in cities, level of 

health protection, pollution, road mortality, concentration of urban population, 

level country of origin refugees, creative class development, use and protection of 

intellectual property. A direct correlation between the level of development of the 

creative environment, creative performance and reconfiguration of the global 

economy has been revealed; 

- development of systematic means of development and utilization of the 

potential of the national creative sector with differentiation depending on the level 

of development of the country: 1) for developed countries - creative forms of 

support of innovative activity, redistribution of resources between cultural centers 

within the urbanized territories, financing of creative infrastructure, creation of 

channels for commercialization of creative ; creation of platforms for interaction of 

cultural-artistic, creative-information enterprises with other market participants: 

trade associations, organizations providing services to artists; suppliers of 

equipment and services for the creative industries; cultural and artistic non-profit 

charitable foundations, educational institutions, authorities for creative 

development at the state and local levels, agencies for the development of the 

economy and workforce; 2) for developing countries - activation of innovative 

activity and development on the modern basis of the intellectual property market; 

change of cultural management models; establishing relationships between 

commercial, non-profit, individual and corporate creative enterprises development 

of human capital by training specialists in cultural, creative professions; creating 

the conditions for forming a creative community; development of creative 

(including cultural) hubs and clusters; 3) for the least developed countries - 

increasing the level of digitalization, sustainable development of cultural heritage, 

stimulation of local forms of creative development (creative clusters, quarters, 

districts, settlements, cities); 

- substantiation of institutional and regulatory mechanisms for enhancing the 

international competitiveness of the creative sector of Ukraine on the basis of 

determining the reasons for its backwardness and prospects in accordance with the 
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main European priorities in the field of cultural policy formation (community and 

well-being, an environment favorable to artistic, cultural and creative activity, 

cultural ties). Such prospects imply; introducing a platform for ongoing dialogue 

between creative businesses, public authorities and civil society; promotion of 

economic activities related to the creative industries in Ukraine; purposeful 

clustering of creative activities using public-private partnerships (including for the 

purpose of rehabilitation of depressed territories); forming national and joining 

international creative networks; development of creative business on the basis of 

competitive financing; support for the export of creative goods and services; 

ensuring proper protection and preservation of cultural heritage sites; 

dissemination of modern creative educational technologies at all levels of 

education (preschool, elementary, secondary, higher, additional, professional); 

reform of the system of management and protection of intellectual property rights. 

Keywords: creative imperative, global imperatives, global economy, 

reconfiguration, creative economy, creative industries, creative cluster, creative 

city, creative class. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

Позначення Повна назва 

АЛКА 

(ФТАА) 

– Зона вільної торгівлі Північної та Південної Америк (англ. 

The Free Trade Area of the Americas, FTAA, ісп. Área де Libre 

Comercio де-лас- мерикас, ALCA) 

АСЕАН – Асоціація країн Південно-Східної Азії (англ. Association of 

SouthEast Asian Nations) 

АТР – Азіатсько-Тихоокеанський  регіон 

ВВП – валовий внутрішній продукт 

ВДВ – валова додана вартість  

ВОІВ – Всесвітня організація інтелектуальної власності (англ. World 

Intellectual Property Organization, WIPO) 

ВРП – Валовий регіональний продукт 

ГІІ – глобальний інноваційний індекс (англ. Global Innovation 

Index) 

ГІІВ – глобальний індекс інтелектуальної власності Торгово-

промислової Палати США (англ. The U.S. Chamber International 

IP Index, ГІІВ) 

ГІК – глобальний індекс креативності (англ. the global creativity 

index) 

ГІКТ – глобальний індекс конкурентоспроможності талантів (англ. 

Global Talent Competitiveness Index) 

ДКМС СК – Британський департамент  цифровізації, культури, медіа та 

спорту (англ. Department for Digital, Culture, Media and Sport, 

UK DCMS) 

ЄС – Європейський Союз 

ІВ -інтелектуальна власність 

ІІК – інтегральний індекс креативності 

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології  

ІКТ – Інформаційно-комунікаційні технології 

ІЛР – індекс людського розвитку   

КНР – Китайська Народна Республіка 

КР – субіндекс креативного результату  

країни АКТ – Країни Африки, Карибського басейну і Тихого океану (англ. 

The African, Caribbean and Pacific Group of States, ACP) 

КС – індекс креативного середовища  

ЛГБТ-

спільнота 

– Соціальна сукупність лес бійок, геїв, бісексуалів і 

трансгендерів (англ. LGBT-community) 

МЕРКОСУР – економічний союз держав у Південній Америці 

МСБ – малий та середній бізнес 

НАФТА – Північноамериканська зона вільної торгівлі (англ. North 

American Free Trade Agreement, NAFTA) 

НРК – найменш розвинені країни 

ОАЕ – Об’єднані Арабські Емірати 
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ОЕСР – організація економічної співпраці і розвитку 

ООН  – Організація Об’єднаних Націй 

ПАР – ПівденноАфриканська Республіка 

ПКС – Паритет купівельної спроможності 

ПСА – Південно-Східна Азія 

РДМГН – Рада з досліджень мистецтв та гуманітарних наук (AHRC) 
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США – Сполучені Штати Америки 

ЮНВТО – Всесвітня туристична організація (англ. World Tourism 

Organization, UNWTO) 

ЮНЕСКО  – Організація Об'єднаних Націй з питаннях освіти, науки і 

культури (англ. United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization, UNESCKO) 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Виокремлення креативних 

індустрій як фактору економічного зростання, усвідомлення системотворної 

ролі креативних кластерів та міст в оновленні суспільно-економічних 

відносин зумовили необхідність теоретичного обґрунтування та розроблення 

шляхів удосконалення інституційно-регулятивних засад для розвитку 

креативного сектору глобалізованого суспільства. Від часу першого 

застосування дефініції креативної економіки у 90-х роках ХХ століття до 

сьогоднішнього дня розуміння сутності, тенденцій та особливостей 

управління нею значно поглибилося: сформувалося комплексне, складне 

поняття. 

Нині креативність набуває якісної ознаки рушія розвитку більшості 

економічних процесів, які характеризуються інноваційністю, значною 

інформаційною навантаженістю, діджиталізацією, мережевізацією, 

впровадженням абсолютно нових бізнес-моделей в умовах четвертої 

промислової революції. 

Всеохопна креативізація спричинила трансформацію суспільно-

економічних відносин, зміни в галузевій та регіональній структурах. 

Оскільки темпи таких змін у різних країнах залежать від рівня їхнього 

розвитку, ідеться про реконфігурацію глобальної економіки під впливом 

креативізації. Отже, дослідження креативного імперативу реконфігурації 

глобальної економіки є актуальним та має важливе теоретико-методологічне 

й практичне значення.  

Наукові погляди на глобальну економіку дістали відображення в працях 

багатьох дослідників, серед яких Ж. Атталі, Т. Андерсен, Б. Баді, 

О. Вільямсон, Дж. Даннінг, Р. Коуз, Т. Левітт, Д. Медоуз, Дж. Робінсон, 

Дж. Стігліц, Я. Тінберген, Д. Форрестер, К. Оме, М. Вотерсон та ін. Вагомий 

внесок у становлення та розвиток теоретичних засад дослідження загальних 

проблем глобалізації, виокремлення імперативів та креативізації глобального 
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розвитку зробили українські вчені, зокрема І. Бураковський, В. Вергун, 

А. Гальчинський, В. Геєць, О. Гребельник, Р. Заблоцька, В. Заруба, 

Д. Ільницький, А. Кредісов, В. Мазуренко, А. Мокій, П. Перерва, О. Пєткова, 

А. Поручник, І. Пузанов, М. Саєнко, С. Сіденко, О. Рогач, А. Румянцев, 

А. Філіпенко, О. Шнирков та ін.  

Питання конфігурації та реконфігурації глобальної економіки 

актуалізовані в працях таких зарубіжних вчених, як Е. Багліоні, 

Г. Й. де Врієс, Й. М. Ганхімекі, М. Й. Грегорy, А. Єлецький, О.Івоніна, 

Б. Лос, М. П. Hамптон, А. Cолáс, П. А. Чрістодоулоу, Л. Cамплінг, Й. С. Сраі, 

М. П. Тіммер, Й. Чрістенсен, та вітчизняних, таких як О. Білорус, 

З. Луцишин, А. Поручник, Н. Резнікова, В. Сіденко, Я. Столярчук, 

Н. Стукало, А. Філіпенко та ін. 

Теоретичні засади розвитку креативних індустрій та креативної 

економіки досліджено у працях Д. Хоукінса, Р. Флоріди, Ч. Лендрі, Д. Тросбі, 

Дж. Гілмора, С. Каннінгейма, Д. Поттса, А. Скотт, К. Харріса, 

Д. Хезмондалша та ін. Серед розвідок вітчизняних науковців відзначимо 

дослідження Л. Антошкіної, І. Вахович, Т. Галахової, Л. Гальперіної, 

О. Дорошенко, С. Киризюк, В. Куриляк, Д. Лук’яненка, Л. Свистун, 

В. Чевганової, Л. Федулової, О. Чуль та ін. Отже, в працях вітчизняних і 

зарубіжних науковців сформовано концептуальні засади креативної 

економіки. Водночас значно менше уваги приділяється проблематиці 

креативного імперативу реконфігурації глобальної економіки. Теоретичні і 

практичні дослідження в цій царині мають спиратися на наукове 

узагальнення та виокремлення моделей креативної економіки, механізму 

формування креативізації як умов пріоритетного глобального розвитку. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена необхідністю 

забезпечення креативності економіки України як важливої конкурентної 

переваги, потребою в науковому обґрунтуванні пріоритетних напрямів 

державної політики у цій сфері. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
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Дисертаційна робота є складовою науково-дослідницьких тем кафедри 

міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Дослідження виконано в 

межах комплексної науково-дослідницької теми Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Україна в міжнародних інтеграційних процесах» (11БФ04801) та «Асоціація 

як новий формат співробітництва України з ЄС: політичний, правовий, 

економічний та інформаційний аспекти» (16БФ04801), які є складовими 

комплексної наукової програми Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах 

світових процесів глобалізації» (2017– 2019 рр.). У рамках цих тем особисто 

автором досліджено проблеми реконфігурації глобальної економіки на 

засадах всеохопної креативізації, визначено пріоритети розвитку креативної 

економіки в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

концептуальне та теоретико-методологічне обґрунтування засад формування 

креативного імперативу, його впливу на реконфігурацію глобальної 

економіки та розроблення практичних рекомендацій щодо підвищення 

потенціалу національного креативного сектору. 

Для досягнення поставленої мети було сформульовано та вирішено такі 

завдання: 

– обґрунтувати поняттєвий апарат креативної економіки з урахуванням її 

еволюції; 

– визначити ґенезу формування креативного імперативу в умовах 

глобалізації; 

– систематизувати моделі креативної економіки в рамках методології її 

дослідження; 

– визначити новітні детермінанти формування креативного імперативу 

глобальної економіки; 

– дослідити динаміку креативного сектору в глобальній економіці; 
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– проаналізувати роль і місце інтелектуальної власності у креативному 

розвитку глобальної економіки; 

– виокремити локальні моделі креативного розвитку в реконфігурації 

сучасної глобальної економіки (креативні кластери, креативні міста та 

мегаполіси); 

– здійснити комплексну модельну оцінку впливу креативізації на 

реконфігурацію глобальної економіки; 

– визначити тенденції та обґрунтувати пріоритетні напрями підвищення 

потенціалу національного креативного сектору. 

Об’єктом дослідження є сучасні процеси розвитку та реконфігурації 

глобальної економіки. 

Предметом дослідження є механізми впливу креативного імперативу на 

реконфігурацію глобальної економіки. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження ґрунтується на 

системному поєднанні науково-теоретичних напрацювань та практичного 

досвіду. Методологічною основою дослідження є комплексно-структурний 

та логічний підходи до аналізу процесів, що відбуваються у національному і 

глобальному середовищі. Дослідження здійснено з використанням методів: 

абстрактно-логічного та історичного – при дослідженні еволюції парадигми 

креативної економіки (підрозділ 1.1); концептуального аналізу – для 

визначення сутності та ґенези креативного імперативу в умовах глобалізації 

(підрозділи 1.1 та 1.2); системного аналізу – для визначення моделей 

креативної економіки в рамках методології дослідження (підрозділ 1.3); 

індексного методу, узагальнення, групування, рейтингування – при 

визначенні динамічної реконфігурації креативного сектору глобальної 

економіки (підрозділ 2.1); компаративного кількісного та якісного аналізу – 

при дослідженні локальних моделей креативного розвитку в контексті 

реконфігурації сучасної глобальної економіки (креативні кластери, креативні 

міста та мегаполіси) (підрозділи 2.1, 2.2); кореляційного та регресійного 

аналізів, побудови економетричної моделі – для комплексної модельної 
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оцінки впливу креативізації на реконфігурацію глобальної економіки 

(підрозділ 3.1); аналітичного групування та синтезу – при визначенні 

тенденцій та потенціалу впливу креативізації на реконфігурацію 

національної економіки (підрозділ 3.2); наукової абстракції – для визначення 

напрямів підвищення конкурентоспроможності національного креативного 

сектору (підрозділ 3.3). 

Інформаційною базою дослідження є закони України, укази Президента 

України, постанови Кабінету Міністрів України, матеріали Державної 

служби статистики України (Держстат), матеріали міжнародних організацій: 

ЮНЕСКО, Конференції ООН з торгівлі і розвитку, Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності, Всесвітнього економічного форуму, Світової 

організації торгівлі, Європейської комісії, Світового банку, Міжнародного 

валютного фонду та ін.; офіційна статистика зарубіжних країн, аналітичні та 

нормативні матеріали урядів зарубіжних країн, інформаційні матеріали ряду 

міжнародних асоціацій та рейтингових агентств, фахові наукові публікації та 

монографічні видання за тематикою дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів дисертаційної роботи 

полягає у системному розкритті сутнісних характеристик креативного 

імперативу глобальної економіки, дослідженні реконфігурації глобальної 

економіки в моделі креативного розвитку, розробленні науково-практичних 

рекомендацій щодо підвищення потенціалу національного креативного 

сектору. Все це визначає особистий внесок автора в концептуальне 

вирішення науково-практичного завдання комплексної оцінки впливу 

креативного імперативу на реконфігурацію глобальної економіки. Автором 

отримано такі найбільш суттєві наукові результати, які конкретизують 

новизну роботи:  

вперше:  

- обґрунтовано креативний імператив сучасної моделі глобальної 

економіки, який формується на основі пріоритетного розвитку людського 

капіталу в процесі інтернаціоналізації, інформатизації, мережевізації та 
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впровадження індустрії 4.0 і зумовлює: всеохопну креативізацію 

економічних процесів; суперечність між локальністю формування 

креативного продукту та інтернаціоналізацією його реалізації; зростання ролі 

вищої освіти, науки та креативних форм комерціалізації інтелектуальної 

власності; інтелектуалізацію всіх видів діяльності; системотворну роль 

креативних міст, мегаполісів; дуальність впливу міжкультурної взаємодії на 

креативну економіку; поширення креативних бізнес-моделей та суспільно-

політичних технологій. Усе це спричинює динамічну реконфігурацію 

глобальної економіки в процесі креативної індивідуалізації суспільства в 

напрямі гетерогенно-ієрархічних соціоконструктів «Північ-Південь» та 

«Південь-Південь»;  

- у результаті емпіричного аналізу 101 країни світу, окремих груп країн 

(макрорегіональних об’єднань, груп країн з різним рівнем розвитку) 

виявлено тенденції та напрями реконфігурації глобальної економіки 

внаслідок дії креативного імперативу. Шляхом компаративного аналізу 

встановлено, що креативна економіка має прискорені темпи розвитку за 

значної диференціації на рівні макрорегіонів, груп країн та країн з різним 

рівнем розвитку. Підтверджено вплив креативізації на динамічну 

реконфігурацію глобальної економіки в напрямах від домінування 

горизонтальних зв’язків та певної гомогенності глобального соціоконструкту 

«Захід-Схід» до переважання вертикального гетерогенного соціоконструкту 

«Північ-Південь»» та посилення ролі відносин «Південь-Південь» завдяки 

розширенню торгівлі креативними благами Східної та Південно-Східної Азії; 

удосконалено:  

- трактування креативної економіки як такої, що ґрунтується на 

креативізації всіх видів діяльності на засадах створення та/або використання 

інтелектуальної власності як фактору виробництва креативних благ, 

матеріальних і нематеріальних креативних активів; має гнучку модульну 

структуру індивідуалізованого та/або корпоративного характеру із 

взаємодією двох основних компонентів: функціонального (креативний клас, 
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креативний сектор, креативні індустрії) та просторового (креативна 

спільнота, креативний кластер, креативний населений пункт), причому 

внаслідок розвитку ІКТ межі створення та поширення (реалізації) креативних 

благ розмиваються;  

- концептуальні засади основних моделей дослідження діалектики 

креативізації та реконфігурації глобальної економіки (секторальної; 

«концентричних кіл»; «заснованої на ідеях»; «символічних текстів»; 

інтелектуальної власності та копірайту; орієнтованої на торгівлю); 

обґрунтовано позитивні риси та обмеження кожної моделі шляхом 

виокремлення їхніх відмінностей та особливостей: за структурою індустрій 

креативної економіки; ланцюгом створюваних вартостей; важелями впливу 

на соціально-економічний розвиток країни;  

- алгоритм визначення та оцінки структурної динаміки креативного 

сектору в глобальній економіці. Такий алгоритм передбачає на глобальному 

рівні: по-перше, аналітичне визначення основних факторів; по-друге, оцінку 

ступеня та напряму їх взаємозв’язку із застосуванням кореляційного аналізу; 

по-третє, побудову економетричної моделі для виокремлення детермінант та 

здійснення їх кількісної оцінки на основі регресійного аналізу показників. 

Детермінантами зростання креативної економіки визначено: інвестиції в 

людський капітал, рівень людського потенціалу, рівень інноваційності, 

обсяги та частка зовнішніх ринків креативних благ, рівень інформатизації, 

рівень мережевізації, обсяг світового ринку інтелектуальної власності; 

набули подальшого розвитку: 

- наукова систематизація та структуризація критеріїв впливу 

креативності на реконфігурацію глобальної економіки, до яких включено 

вартість платежів і надходжень від інтелектуальної власності, кількість 

патентів (резидентів та нерезидентів), рівень урбанізації, експорт креативних 

благ, питому вагу креативного класу у величині робочої сили, глобальний 

індекс креативної економіки, витрати на розвиток людського капіталу. 

Виявлено прямо пропорційну залежність між рівнем розвитку креативного 
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середовища, креативною результативністю та реконфігурацією глобальної 

економіки; 

- розробка системних засобів розвитку і використання потенціалу 

національного креативного сектору з диференціацією залежно від рівня 

розвитку країни: 1) для розвинених країн – креативні форми підтримки 

інноваційної діяльності, перерозподіл ресурсів між культурними центрами в 

межах урбанізованих територій, фінансування креативної інфраструктури, 

створення каналів комерціалізації креативних благ; створення платформ для 

взаємодії культурно-мистецьких, креативно-інформаційних підприємств з 

іншими учасниками ринку: торговими асоціаціями, організаціями, що 

надають послуги митцям; постачальниками обладнання та послуг для 

креативних індустрій; культурно-мистецькими неприбутковими 

благодійними фондами, навчальними закладами, органами влади з розвитку 

креативного сектору на державному та місцевому рівнях, агенціями з 

розвитку економіки та робочої сили; 2) для країн, що розвиваються, – 

активізація інноваційної діяльності та розвиток на сучасних засадах ринку 

інтелектуальної власності; зміна моделей культурного управління; 

налагодження зв’язків між комерційними, некомерційними, індивідуальними 

та корпоративними креативними підприємствами; розвиток людського 

капіталу шляхом підготовки фахівців культурних, креативних професій; 

створення умов для формування креативної спільноти; розвиток креативних 

(у тому числі культурологічних) хабів та кластерів; 3) для найменш 

розвинених країн – підвищення рівня цифровізації, сталий розвиток 

культурної спадщини, стимулювання локальних форм креативного розвитку 

(креативні кластери, квартали, райони, селища, міста); 

- обґрунтування інституційно-регулятивних механізмів підвищення 

міжнародної конкурентоспроможності креативного сектору України на 

основі визначення причин його відставання та перспектив відповідно до 

основних європейських пріоритетів у сфері формування культурної політики 

(спільність і добробут, середовище, сприятливе для мистецької, культурної та 
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креативної діяльності, ґендерна рівність, міжнародні культурні зв’язки). Такі 

перспективи передбачають; запровадження платформи для постійного 

діалогу між креативним бізнесом, органами публічного управління та 

громадянським суспільством; сприяння видам економічної діяльності, які 

віднесено до креативних індустрій в Україні; цілеспрямовану кластеризацію 

креативних видів діяльності з використанням державно-приватного 

партнерства (у тому числі з метою відновлення депресивних територій); 

формування національних та долучення до міжнародних креативних мереж; 

розвиток креативного бізнесу на засадах конкурентного фінансування; 

підтримку експорту креативних товарів та послуг; забезпечення належної 

охорони та збереження об’єктів культурної спадщини; поширення сучасних 

креативних освітніх технологій на всіх рівнях освіти (дошкільна, початкова, 

середня, вища, додаткова, професійна); реформування системи управління та 

захисту прав інтелектуальної власності. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

характеризуються практичною спрямованістю конкретних науково 

обґрунтованих пропозицій та рекомендацій, які можуть бути використані під 

час прийняття рішень щодо формування як міжнародної, так і внутрішньої 

економічної політики щодо розвитку креативної економіки, а також для 

удосконалення бізнес-моделей креативно орієнтованого бізнесу.  

Результати дослідження у частині аналізу механізмів та інструментів 

політики в галузі креативної та культурної індустрій використано 

Міністерством культури України (довідка від 19.06.2019 р. № В-413). 

Наукові результати дослідження мають важливе практичне значення для 

удосконалення концепції стратегічного розвитку ТОВ «Ant Hill RG» (довідка 

№ 35-Н від 21.05.2019), а також при розробленні заходів щодо реалізації 

«Стратегії розвитку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 

платників податків України»» на 2019-2021 роки» (довідка № 315/кр від 

23.05.2019). 

Результати дисертації впроваджено у навчальному процесі Інституту 
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міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка під час викладання курсів «Міжнародний маркетинг», «Маркетинг 

послуг на міжнародних ринках», «Міжнародний бізнес», «Креативний 

менеджмент у міжнародному бізнесі», «Інтелектуальна власність у 

міжнародному бізнесі» (довідка від 07.05.2019 р. № 041-055).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібним науковим 

дослідженням, у якому викладено авторський підхід до наукового 

обґрунтування сутності та змісту функціонування креативної економіки, до 

побудови моделі комплексної оцінки впливу креативного імперативу на 

глобальну економіку, розроблення пропозицій та рекомендацій щодо 

основних напрямів удосконалення інституційно-регулятивних чинників 

підвищення потенціалу національного креативного сектору на сучасному 

етапі.  

Наукові положення, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, 

отримані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, у дисертаційній роботі містяться лише ті наукові результати, 

які є особистим внеском  здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, 

теоретичні та практичні висновки дисертаційної роботи доповідались та 

обговорювались на засіданнях кафедри міжнародного бізнесу Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, а також було апробовано на таких 11 міжнародних наукових та 

науково-практичних конференціях: Міжнародна науково-практична 

конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному 

середовищі», 10 квітня 2019 р., м. Київ; Х Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Сучасні підходи до управління підприємством», 11 квітня 

2019 р., м. Київ; Міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2018», 29 березня 2018 р., 

м. Київ; Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», 26 жовтня 
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2017 р., м. Київ; ХІ наукова конференції «Китайська цивілізація: традиції та 

сучасність. Перспективи соціально-економічного та політичного розвитку 

КНР в XXI столітті», 26 вересня 2017 р., м. Київ; Міжнародна конференція 

молодих науковців, аспірантів, здобувачів та студентів «Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку економіки України», 3 листопада 2017 р., м. Луцьк; 

Х наукова конференції «Китайська цивілізація: традиції та сучасність. 

Перспективи соціально-економічного та політичного розвитку КНР в XXI 

столітті», 26 вересня 2016 р., м. Київ; Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна», 

8 квітня 2013 р., м. Київ; Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин», 25 жовтня 2012 р., м. Київ; Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин», 21 жовтня 2011 р., м. Київ; Міжнародна науково-

практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин», 18 жовтня 2007 р., м. Київ.  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 18 наукових 

праць, з них 15 одноосібні, загальним обсягом 5,2 друк. арк., у тому числі в 

наукових фахових виданнях України опубліковано 5 статей, 1 – у 

зарубіжному науковому періодичному виданні за тематикою дисертації, 1 – у 

виданні України, яке зареєстровано у міжнародних наукометричних базах, та 

11 публікацій, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі 

вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Основний зміст дисертації викладено на 191 сторінці. 

Дисертація містить 39 рисунків, 30 таблиць, 8 додатків. Список використаних 

джерел (35 сторінок) складається з 357 найменувань. Додатки займають 30 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

КРЕАТИВНОГО ІМПЕРАТИВУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

1.1. Ґенеза креативного імперативу сучасної моделі глобальної 

економіки 

 

Тематика виокремлення імперативів глобального розвитку загалом та 

глобальної економіки зокрема не нова в сучасному науковому дискурсі. В 

наукових роботах розкриваються особливості поняття «імператив», які 

полягають у суб’єктивному формуванні об’єктивних форм обмеження 

поведінки; функціональності, яка визначена об’єктивним примусом до певної 

поведінки і ґрунтується на беззаперечній повинності, що не пов’язана 

безпосередньо системами санкцій чи покарань [39, с. 297]. На підставі цього 

деякі автори (М. Ковальчук та О. Івашина [39], О. Шкурупій [123, с. 144-

160]) виокремлюють і аналізують інституційний аспект імперативу, який 

може набувати як прогресивних, так і деструктивних рис в залежності від 

результату суб’єктивного сприйняття (суспільством, економічним суб’єктом, 

індивідуумом) [39, с. 297]. Сучасні підходи до тлумачення терміна 

«імператив» вбачають поведінку стейкхолдерів, детерміновану всезагальним 

принципом, який, на відміну від розуміння категоричного імперативу 

І. Канта, може мати діаметрально протилежну суб’єктивну оцінку (реакцію)  

Тому важливо ранжувати рівні суб’єктивного сприйняття глобального 

імперативу, до яких І. Тимків включає особистісні; громадські 

(антиглобалісти); національні; міждержавні; регіональні; наднаціональні 

[100, с. 176]. На нашу думку, необхідно включити до цього переліку 

корпоративний рівень, а стосовно громадського рівня не надавати уточнення, 

оскільки тоді варто давати їх стосовно всіх рівнів, а уточнення щодо складу 

громадського рівня здається обмеженим, оскільки громадськість певної 

країни включає не лише антиглобалістів, а й інші прошарки населення, а в 
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інформаційно-мережевому глобальному суспільстві – ще й осіб-нерезидентів. 

Наприклад, О. Шкурупій вбачає в суспільному імперативі перебудову 

національної інноваційної системи як міри досконалості [123].  

В наукових колах немає одностайності стосовно існування єдиного або 

декількох глобальних імперативів. У працях О. Білоруса та в колективних 

дослідженнях під його керівництвом обґрунтовано декілька глобальних 

імперативів (див. [17; 25]). Він виділяє економіко-правові імперативи в 

соціальній глобалістиці [8], імперативи економічної дипломатії та імперативи 

неоіндустріалізації транзитивних країн [9] та ін.  

Декілька глобальних імперативів виокремлюють І. Тимків та 

Є.О. Медведкіна, що відображено в назвах захищених ними кандидатських 

дисертацій за спеціальністю 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні 

економічні відносини» [73; 101]. І. Тимків вважає, що «імперативи 

глобального розвитку являють собою обов’язкові, об’єктивно зумовлені 

принципи поводження суб’єктів глобальної системи» і відносить до сучасних 

ключових з них: «1) політичні; 2) науково-технологічні; 3) інформаційні; 

4) культурні; 5) екологічні; 6) людського розвитку; 7) соціально-економічні» 

[100, с. 176].  

Натомість багато авторів виокремлюють лише один імператив. Так, 

І. Голден та інші автори вважають глобальним імперативом сталий розвиток 

[233]. На існуванні одного глобального імперативу наполягає є І. Тараненко  

з посиланням на звіт Бостонської консалтингової групи, де сказано, що 

визначальним імперативом динаміки глобалізованого суспільства є 

інноваційний, та приходить до висновку, що він набув рис «сталого 

інноваційного розвитку» [99, с. 56]. В роботі Ф. Бермана та Т. Хей науковий 

імператив трактується як глобальне явище в розвитку суспільства, що 

передбачає цілеспрямовану розбудову глобальної інформаційної 

інфраструктури [138]. Разом із тим, М. Фуллан виокремлює імператив змін, 

який руйнує стереотипи та спричиняє системні реформи, спрямовані на 

підвищення людського капіталу, у першу чергу в освіті [208]. Сучасним 
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трендом економічних досліджень є визначення економічного впливу 

здоров’я з виокремленням «глобального імперативу охорони здоров’я» 

(В. Казанджян [243]) або «співпраці з суспільного здоров’я» 

(Л. Д. Кінг [249]). Р.П. Кларк вважає глобальним імперативом експансію 

людей (прагнення до поширення ареалу та сфер діяльності) [150]. Однак 

розробки щодо окремого імперативу, на нашу думку, не заперечують 

існування інших імперативів глобальної економіки. 

Відкритим питанням залишається визнання креативного імперативу 

глобальної економіки світовою наукою. Наразі у відкритих джерелах немає 

робіт з цієї проблематики.  Глобальну роль знань та креативності у створенні 

нових викликів для фірм і регіонів визначає І.Д. Малескі [266]. В.В. Сопл 

досліджує управління інтелектуальною власністю в якості стратегічного 

імперативу [308]. Відтак дослідження формування імперативу глобальної 

економіки в сучасних умовах має актуальність та важливе теоретико-

методологічне значення.  

В умовах трансформації суспільно-економічних відносин під впливом 

діджиталізації, інформатизації та поширення Четвертої промислової 

революції відбуваються значні зміни в структурі економіки, на ринку праці 

та у соціальній сфері, в суспільних стосунках. В останні десятиліття ХХ ст. ці 

зміни відображались у таких термінах як «постіндустріальне суспільство» 

(Д. Белл [4], Дж. К. Гелбрейт [109]), «інформаційне суспільство» (Н. Луман 

[264], М. Мак-Люен [271], Ф. Махлуп [265], Д. Масуда [269], М. Кастельс 

[34; 35]) або «третя хвиля» (Е. Тоффлер [335]).  

Згідно з результатами досліджень наукових підходів до інтерпретації 

концепції постіндустріалізму, наведеними в роботі Л. Федулової, 

перспективним вбачається її розвиток за такими напрямами: інформаційно-

кібернетичні, техно-центристські і гуманістично-ноосферні, 

антропоцентристські теорії (не розумію останню частину речення) [110, 

с. 49]. 

Докорінні перетворення економічних процесів відображені в науковій 
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літературі через такі терміни як «інноваційна економіка», «електронна 

економіка», «економіка знань», «інтернет-економіка», «мережева економіка» 

(Б. Йохансон, Ч. Карлсон, Л. Вестін [241], Р.С. Ечрол та Ф. Котлер [127], 

К. Шейпайроу та ін. [303]), «цифрова економіка» (П. Дікен [181], 

Т. Терранова [315], Д. Тепскотт [314]), «економіка спільного користування» 

(Дж. Венг [349], М. Ченг [147], Б. Кремер [253], Л. Генські [210], Д. Нореу 

[281], А. Сундарараджан [312]) та ін. Ще одним широким поняттям є «нова 

економіка»: воно охоплює різні прояви трансформації економічних відносин 

під впливом інноваційності, знаннєвості, інформатизації, мережевізації, 

діджиталізації тощо ([244]).  

Українські науковці Д. Лук’яненко, О. Лук’яненко, О. Дорошенко 

зазначають, що глобальна економіка початку ХХІ століття має 

багатоукладний та змішаний характер, і виділяють в її структурі сегменти 

доіндустріоналізму, індустріоналізму і постіндустріоналізму, анклави 

інформаційної, нової, віртуальної, інноваційної, інтелектуальної, креативної 

економіки [66; с. 10]. 

Економіка знань – тип економіки, в рамках якого створюються, 

розповсюджуються та використовуються знання для забезпечення зростання 

та конкурентоспроможності; усі сфери матеріального та нематеріального 

виробництва, виробничі та соціальні відносини розвиваються на основі 

динамічного прирощення та оновлення знань. У структурі суспільного 

виробництва збільшується питома вага високотехнологічного сектору; у 

складі виробленої продукції зростає частка доданої вартості за рахунок 

інтелектуальної складової; змінюється характер людської праці на користь 

творчої та інтелектуальної діяльності. Серед західних фахівців цій тематиці 

присвятили свої роботи Р. Солоу, Т. Шульц та інші. Поняття «економіка 

знань», або «економіка, основана на знаннях», має економічне походження і 

характеризує спосіб виробництва матеріальних благ, який на початку нового 

тисячоліття набуває у високорозвинених країнах першорядного значення. 

Серед розробників економіки знань відмітимо праці таких зарубіжних 
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вчених, як Ф. Махлуп, Т. Сакайя, Е. фон Вайцзеккер, У. Дайзарад, П. 

Пільцер. В подальшому відбувається перехід до креативної фази розвитку 

економіки знань, що обумовлено низкою об’єктивних обставин: докорінними 

перетвореннями усіх компонентів і факторів виробництва – засобів і 

предметів праці, джерел енергії, технології та організації виробництва, 

комунікацій та зв’язку, управління; суттєвим зростанням ролі культури, 

розуміння значимості міського розвитку в культурній та економічній 

різноманітності як невід’ємної складової просторового розвитку. Серед 

вітчизняних науковців найбільший внесок в дослідження різних аспектів 

економіки знань зробили Л. Антонюк, В. Вергун, В. Геєць, О. Грішнова, 

М. Згуровський, Е. Лібанова, А. Філіпенко та інші. 

Однак креативність є базовою конструкцією, яка пов'язує те, що 

вважалося окремими галузями науки і техніки, управління бізнесом і 

професіями, а не тільки галузями мистецтва, дизайну та розваг [201]. 

Застосування креативного підходу поширюється на сферу маркетингу, що 

дало привід окремим авторам стверджувати про «виникнення креативного 

маркетингу як «креативної бізнес-моделі»» [19]. 

Питання впливу креативної й культурної індустрії на зростання 

національної економіки розглядається у працях Дж. Поттса [290]. Отже, 

еволюція глобальної економіки позначилась змінами у її структурі на 

користь зростання нового сегменту, яким стали творчі (креативні) види 

діяльності. Це пов’язано зі зростанням ролі людського капіталу як рушійної 

сили економіки знань, інновацій, ідей, креативності та культури.  

Дослідження ґенези креативного імперативу глобальної економіки є 

дещо звуженим відносно всіх глобальних суспільних процесів. Існують 

окремі праці, присвячені імплементації креативного фактора в економічне 

буття як наслідок виникнення та поширення відповідних політик (див. 

Ф. Шлезінгер [299]). Попри критику поширення терміна «креативна 

економіка», Ф. Шлезінгер наголошує на її міжнародному характері: 

«Оскільки креативна економіка стала об’єктом політики, вона поступово 
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породжувала підтримку «індустрії креативної економіки», яка є не тільки 

національною, а й міжнародною»» [299, с. 22-23].  

Неможливо відокремити від розвитку креативності вплив на глобальну 

економіку з одного боку, діджиталізації, мережевізації та інформаційного 

суспільства, а з іншого − концепцій сталого розвитку та спільного 

користування (шерінгової економіки), які формують етику економічних 

відносин. Зазначимо, що 12 з 17 Глобальних цілей сталого розвитку 

безпосередньо та опосередковано пов’язані з креативною економікою.1 

На думку Л. Федулової, «на виникнення та становлення концепції 

креативної економіки вплинули результати наукової думки провідних 

вчених, що досліджували особливості та тенденції розвитку соціально-

економічних систем з кінця ХХ – на початку ХХІ ст.» [110, с. 49].  

Аналіз наукових підходів до тлумачення поняття «креативна економіка» 

дозволяє погодитися з думкою тих авторів, які вважають, що паралельне 

використання понять «інноваційна економіка», «економіка знань» і 

«креативна економіка» є віддзеркаленням труднощів як термінологічного, 

так і концептуального характеру, до того ж часто ці поняття вживаються як 

синонімічні при характеристиці феномену так званої «нової економіки». 

Зміни в структурі факторів економічного розвитку та правилах, за якими 

функціонувала колишня модель економіки, відобразились у науковому 

дискурсі в концепції «нова економіка» [244]. Більшість авторів 

використовують термін «нова економіка», аби підкреслити, що знання 

стають визначальним капіталом, коефіцієнтом витрат та джерелом 

економічного розвитку (див. роботи П. Друкера [183] та ін.). Нова економіка 

− це економіка знань та ідей, де інноваційні думки та технології повністю 

інтегровані в послуги та товари, є передумовою створення нових робочих 

місць та підвищення рівня життя населення. 

У першому десятиріччі ХХІ ст. вчені та практики в усьому світі 

спрямували зусилля на формування нових концепцій та переосмислення 

                                            
1 Цілі сталого розвитку ООН 2015 
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існуючих. Так, раніше поняття «інформаційне суспільство» більше 

відображало технологічну сутність (виникнення і впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в усі сфери життя). Термін 

«інформаційне суспільство» виник у 80-х рр. ХХ ст. і використовувався 

представниками різних наук як сутнісна характеристика особливого виду 

постіндустріального суспільства (див. праці М. Кастельса [34] та ін.). 

Основною умовою його формування засновники концепції вважали розвиток 

потужних і високотехнологічних глобальних інформаційних мереж, але в 

наші дні поняття «інформаційне суспільство» відображає насамперед 

соціальний аспект, оскільки воно вказує на новітній напрям розвитку 

людської цивілізації, обумовлений впливом конвергентних та когнітивних 

технологій на соціальний устрій.  

Трактування терміна «нова економіка» знайшло відображення в роботах 

В. Ратенау, Р. Флемінга, Г. Мінза, У. Демінга, Х. Зіберта. Основною рисою 

нової економіки є її неіндустріальний характер і поява факторів виробництва, 

відмінних від тих, що характерні для економіки традиційного (в розуміння як 

«першої», так і «другої» хвиль) типу. В «новій економіці» основною 

створення доданої вартості є не тільки матеріальні фактори, але й інформація 

у формі знань та засоби ІКТ. Тому нові знання та нові форми обміну 

інформацією сприяють підвищенню ефективності виробничих процесів, що 

призводить до зміни економічних відносин не лише в межах національних 

кордонів, але й на рівні глобальної економіки.  

Найбільш значущою відмінністю нової економіки є її виробничий 

фактор або джерело виробництва нового продукту. Основними виробничими 

факторами в промисловому виробництві є обмежені ресурси – земля, робоча 

сила, матеріальна база та капітал. Знання, яке містить корисні дані, 

інформацію, ідеї, символи, ідеологію та цінності, є основним, а також 

необмеженим ресурсом, який одночасно може використовуватися 

економічними суб'єктами. Головним джерелом виробництва цього фактора є 

здатність людини створювати нові та переосмислювати вже існуючі ідеї, 
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тобто отримувати нові знання. А для цього потрібен лише один конкретний і 

незамінний ресурс – творчий потенціал людини. Інновації відображають 

здатність людей накопичувати знання і на цій основі створювати нові знання, 

які можуть бути використані для вдосконалення різних аспектів виробничого 

процесу. Тому концепція креативної економіки набуває загального 

характеру, виходячи за межі сукупності «креативних індустрій». 

Хоча інформація є вважається ресурсним фактором у новій економіці, 

вона використовується інакше, ніж у традиційному промисловому 

виробництві, де матеріальні ресурси переробляються за допомогою машин і 

технологій. Зокрема, М. Флейчук, А. Мокій, О. Дацько, Н. Наконечна 

звертають увагу активізацію боротьби за ресурси (людські, природні, 

інформаційні, технологічні) внаслідок зниження рівня глобальної безпеки 

[187, с. 23]. 

Як наголошувалось в п. 1.1, з 1990-х рр. в розвинених країнах (США, 

Австралії та деяких країнах ЄС, передусім у Великобританії) відбулись 

структурні зміни в економіці, які сприяли появі деяких нових та зростанню 

ролі існуючих культурних та креативних індустрій, що ефективно 

розвивалися поряд із традиційними галузями промисловості.  

Водночас слід підкреслити, що креативна економіка сьогодні – це 

економіка, в якій люди, що заробляють на власних ідеях, працюють у всіх її 

секторах. У цьому контексті заслуговує на увагу запропонований 

Дж. Поттсом і С. Каннінгеймом підхід, згідно з яким «креативні індустрії» є 

новим аналітичним визначенням промислових компонентів креативної 

економіки, в якій творчість є вихідним пунктом, а інтелектуальна власність  ̶ 

кінцевим (зокрема, автори пропонують чотири моделі зв’язків між 

креативними індустріями і економікою в цілому, виявляючи найбільш 

перспективні) [291]. Стосовно пропозиції на креативному ринку 

Дж. Томейсіан зазначає: «У сучасній економіці ринкова вартість товару в 

значній мірі визначається унікальністю продукту, продуктивністю і його 

естетичною привабливістю, що перетворює креативність на найважливішу 
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конкурентну перевагу для широкого спектру галузей» [333]. 

На зміну традиційній, тобто індустріальній та постіндустріальній, 

економіці приходить «Індустрія 4.0», про що офіційно було заявлено 2016 р. 

на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. стане «креативна 

економіка», що тісно пов’язана з використанням інтелектуальної власності та 

людського капіталу. Йдеться про рекламу, архітектуру, дизайн, музику, 

телебачення та радіо, модельний бізнес, інтерактивні розважальні програми, 

розвиток ремесел, програмного забезпечення, ІТ-сервісу та ін. Креативна 

економіка швидко розвивається у сфері послуг, охорони здоров'я, культури 

та освіти. С. Біла [6] вважає внаслідок прогресу «Індустрії 4.0» переважатиме 

орієнтація розвинутих країн світу та країн, що розвиваються (і прагнуть 

набути статусу розвинених країн), на активне залучення «людського 

капіталу», на підтримку «економіки знань» та розвиток освіти. Щодо 

креативного людського капіталу в інноваційній стратегії дослідницьких 

університетів світу відзначимо працю [116, с. 23]. 

На думку М. Меттьюса [170], сучасні дослідники вказують на те, що 

креативність не завжди враховує такий критично значимий фактор як 

інновації. Важливий аспект інновацій пов’язаний з цифровізацією. У новій 

економіці людина керує процесом інтелектуальної та творчої роботи. 

Оскільки об’єктом управління в новій економіці є не тільки виробничі 

витрати, а й зв’язок інформації з певною людиною, здатною її обробляти, 

нова економіка отримує назву «цифрова економіка».  

Важливу роль в генезі креативного імперативу реконфігурації 

глобальної економіки відіграє інноваційність. Ще Й. Шумпетер обґрунтував 

процес креативного руйнування (творчого руйнування, креативної 

деструкції, англ. creative destruction), що призводить до трансформаційних 

змін економіки на інноваційних засадах [300]. Управління креативним 

руйнуванням в контексті зміни техно-економічної парадигми отримало 

значне теоретико-методологічне обґрунтування, зокрема в рамках концепції 

«нової економіки» [278] та пошуку нових бізнес-моделей [212]. Цьому 
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питанню приділили увагу дослідники трансформаційних процесів у 

Центральній та Східній Європі [182].  

Розробниками концепції цифрової економіки можна вважати Д. Піазоло, 

М. Лейна та Х. Льонгвіста. Концепції економіки знань та цифрової економіки 

виникли у відповідь на багатоаспектний феномен, який привертав і 

продовжує привертати увагу багатьох як вітчизняних, так і іноземних 

дослідників. Оскільки нові знання можуть створюватися лише людськими 

здібностями та творчістю, тому для розвитку людської здатності створювати 

нові знання, для освіти та формування творчих здібностей використовується 

попередньо створена інформація, культурні надбання, що поступово 

сформувало передумови для виокремлення креативної економіки. 

Креативна економіка асоціюється з так званим «цифровим переворотом» 

(Digital Disruption), коли основні бізнес-процеси автоматизуються та 

здійснюються без участі працівника за допомогою ІКТ з широким 

застосуванням онлайн сервісів. Така цифрова бізнес-модель стрімко 

поширюється і стає умовою конкурентоспроможності, оскільки 

продуктивність відтепер не обмежується продуктивністю людини, а 

застосування оцифрованих бізнес-процесів дає змогу гнучко управляти та 

спільно використовувати активи, залучати активи партнерів (наприклад, 

Uber, Airbnb) або реалізовувати продукти, створені аутсорсинговими 

компаніями (наприклад, Apple, Google). Отже, сучасний етап глобалізації 

характеризується докорінними перетвореннями глобальної економіки, які 

відображені в назвах «інноваційна економіка», «цифрова економіка», 

«шерінгова економіка», «мережева економіка» і підкреслюють різні сторони 

прояву «нової економіки». «Креативна економіка», створюючи креативні 

бізнес-екосистеми, продукує креативні сенси та уособлює в собі всі згадані 

аспекти глобалізації, а не лише відображає креативну зайнятість. 

Нами креативний імператив розглядається в рамках креативної 

парадигми глобального розвитку, яка сформувалась внаслідок процесів 

інформатизації, інтелектуалізації, інноваційності, мережевізації, екологізації, 
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креативізації на заміну постіндустріальній парадигмі. Тобто йдеться про 

креативність у всіх проявах та видах господарювання, а не лише у межах 

креативної економіки, оскільки наразі термін «креативна економіка» 

охоплює зайнятість в креативних видах діяльності в межах і поза межами 

креативних індустрій.  

Цивілізаційні зміни нашого часу створили передумови для формування 

креативного імперативу глобальної економіки. Це передусім пов’язано з 

об’єктивними процесами розвитку економік, які досягли високого рівня 

інноваційності, мережевізації, інтелектуалізації доданої вартості, 

впровадження «Індустрії 4.0» та інтегрованості у світове господарство. 

Вбачається дискусійним запропоноване в працях [107, с.72-67; та ін.] 

підпорядкування і належність різних видів сучасної економіки, наше бачення 

представлене на рис. 1.1. В результаті впливу креативного імперативу 

відбувається реконфігурація глобальної економіки, що має прояв у різних 

аспектах, які, відтворюючи гетерогенність об’єкта дослідження, складають 

різноманітну сукупність та отримали власні назви, але їх перелік не 

вичерпується наведеним на рис. 1.1. 

Тематика конфігурації та реконфігурації глобальної економіки набула 

актуальності в суспільно-економічних дослідженнях. Сам термін 

«конфігурація» (лат. configuratio – надання форми) походить від лат. 

configuro – надаю правильної форми, тлумачиться у словнику іншомовних 

слів як: «1) загальний вигляд, зовнішній обрис. 2) Взаємне розташування 

предметів… 3) Характер та співвідношення елементів складного пристрою 

[94, с. 295]. 

Префікс «ре-» в економічних термінах-запозиченнях «означає зворотну 

або повторну дію». Зокрема, приєднання «до іменників із суфіксами -ацій-, -

ізацій- та -нн-: структуризація – реструктуризація, продукція – репродукція, 

монополізація – ремонополізація, експорт – реекспорт, приватизація – 

реприватизація» [57, с. 278]. У цьому ж ряду пара слів: іншомовне слово 

«конфігурація» та словотвірне від нього за допомогою префіксу «ре-» 
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«реконфігурація» (англ. reconfiguration). 

 

Рис. 1.1. Диспозиція креативного імперативу глобальної економіки  

Джерело: побудовано автором 

 

Отже, у загальному сенсі реконфігурація глобальної економіки означає 

зміну/повернення: форми, характеру, взаємного розташування, взаємодії та 

співвідношення складових глобальної економіки. Однак залишається 

відкритим питання про те, за якими структурними елементами та 

компонентами необхідно розглядати реконфігурацію глобальної економіки.  

Системність застосування наукової термінології дає змогу 
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одного з принципів синергетики на «загальнонауковому рівні методології в 

контексті геоекономічного розвитку» термін «гомеостаз» (який увійшов до 

наукової лексики у 1932 р. для опису фізіологічних процесів живого 

організму, але наразі застосовується у загальнонауковій термінології для 

опису явищ саморегуляції та врівноваженості відкритої системи) [112].  

Зазначимо, що низка термінів, які виникли в галузі математичних, 

технічних та комп’ютерних наук для визначення видів і методів 

реконфігурації, наприклад «часткова реконфігурація», «динамічна 

реконфігурація» (одним з методів якої є «часткова динамічна 

реконфігурація») або «самореконфігурація», можуть розширити понятійний 

апарат економічної науки. При «частковій реконфігурації» йдеться про зміни, 

які стосуються передусім окремого компонента загальної системи при сталій 

діяльності загальної системи без зміни загальносистемного функціоналу. При 

«динамічній реконфігурації» зміни відбуваються  впродовж певного часу і 

залежно від конфігурації системи стосуються стовпців, модулів (блоків) чи 

розділів. Зокрема, динамічна реконфігурація ґрунтується саме на 

застосуванні часткової реконфігурації (див. [37]), а самореконфігурація 

можлива в системах, налаштованих на динамічну реконфігурацію.  

Аналіз наукових праць з питань, пов’язаних із реконфігурацією 

глобальної економіки, дозволяє нам виокремити два основні підходи до її 

дослідження: 

– геоекономічний; 

– інституційний.  

Поширеним підходом до вивчення реконфігурації глобальної економіки 

є геоекономічний, який виник у відповідь на об’єктивні процеси розвитку 

глобальної економіки, коли економічні інтереси націй мають не лише 

внутрішній, а й зовнішній вимір; відбувається «економізація політики», а 

безпекові механізми та воєнні стратегії підпорядковуються 

зовнішньоекономічній доктрині (див., наприклад, обґрунтування зниження 

ролі геополітики на користь зростання геоекономіки [156]). 
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Вагомий внесок у створення теоретико-методологічних засад 

геоекономічних досліджень зроблено українськими науковцями. Як 

відзначалось вище, у фундаментальних працях А. Філіпенка поглиблено 

методологічний апарат геоекономіки (див, наприклад, [111; 112]) та 

глобальних трансформацій [114], геоекономічні виміри циклічного розвитку 

глобальної економіки, зокрема світової фінансової кризи [21, с. 65-74]; він 

також входив до колективу авторів і був редактором монографії, присвяченій 

геоекономічним сценаріям розвитку з розробленням пропозицій для України 

[21, с. 65-74].  

Підсумовуючи результати дослідження О. Вишневської, яка розглядає 

геоекономіку «як концепцію зовнішньоекономічної стратегії та формування 

зовнішньоекономічної доктрини», зазначимо, що дослідження геоекономіки 

передбачає три виміри: 1) світової економічної системи; 

2) внутрішньоекономічного регулювання; 3) зовнішньоекономічної 

макромоделі [18]. 

Виходячи з твердження А. Філіпенка, що «у конкретнонауковій 

методології геоекономічного розвитку значного поширення набули дві 

концепції: цивілізаційний підхід та світосистемний аналіз» [112], відзначимо 

низку неоліберальних парадигм в рамках інституційного підходу до 

дослідження реконфігурації глобальної економіки, зокрема Вашингтонський, 

пост-Вашингтонський та альтернативний їм Пекінський консенсуси.  

Згідно з цивілізаційним підходом, зараз відбуваються тектонічні зміни 

геоекономічного розвитку у зв’язку зі зміною домінуючих соціально-

економічних відносин і техніко-економічних укладів. Серед зарубіжних 

науковців – представників цього підходу найбільш відомими стали праці 

соціологів А. Тойнбі, О. Шпенглера, К. Ясперса, С. Гантінгтона, економістів 

В. Іноземцева, Ю. Яковця, політолога і економіста О. Неклесси, а серед 

українських − філософа Ю. Кримського, історика Ю. Павленка, політолога 

О. Зернецької, економістів-міжнародників Д. Лук’яненка, Є. Савельєва, 

В. Сіденка, А. Філіпенка, О. Шниркова, Ю. Пахомова та багатьох інших.  
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Так, О. Неклесса в праці «Реконфігурація світу» відмічає «декомпозицію 

попередньої цивілізаційної конструкції» періоду індустріальної епохи, яка 

характеризувалась горизонтальними зв’язками та прагненням до 

гомогенності по соціо-економічній вісі «Захід-Схід», на глобальний 

««вертикальний» соціоконструкт «Північ-Південь»» постіндустріальної 

епохи, коли світу притаманна гетерогенна ієрархічність і відбувається 

різноспрямований рух соціально розділеного світу [74]. Відзначимо науковий 

доробок С. Джіла (Stephen Gill), який здійснив критичний аналіз глобальних 

економічних процесів, перспективний аналіз міжнародних економічних 

відносин та глобального лідерства Півночі та Півдня на засадах 

міждисциплінарній методології, запропонував власний підхід до осмислення 

численних сучасних криз та глобальної кризи самостійно [213], у 

співавторстві [214] та як редактор колективної монографії [219]. 

Геоекономічну невизначеність у взаємовідносинах між Азією (а не лише 

Японією, як вважалось в індустріальну епоху), ЄС та США розглянуто у 

[304]. У цьому зв’язку все більшу увагу дослідників привертає 

реконфігурація афро-євро-азійської геоекономіки внаслідок реалізації 

глобальної ініціативи Китаю «Один пояс, один шлях» [205]. Ціла низка праць 

присвячена геоекономічній реконфігурації напівперіферії: це дослідження 

азійсько-тихоокеанських транскордонних субрегіонів, Латинської Америки, 

Східної Європи, Євразії, Африки у глобальній економіці системі (див. [146] 

та багато ін.).  

Теоретико-методологічні засади мультидисциплінарної концепції світ-

системного аналізу глобалізаційних тенденцій розроблені соціологом 

І. Уоллерстайном (Immanuel Wallerstein) більше 40 років тому, і він у 

подальшому працював над їх удосконаленням [11; 347; 348]. Світ-системна 

теорія отримала розвиток не тільки в працях соціологів, філософів, 

політологів (А. Г. Франк (Andre Gunder Frank), К. Ч. Данн (Christopher K. 

Chase-Dunn), а й економістів (С. Амір (Samir Amin), Д. Аррігі (Giovanni 

Arrighi), Т. Гопкінс (Terence Kilbourne Hopkins)). Вітчизняні науковці 
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активно долучились до розвитку цієї концепції. Виокремленням світ-системи 

глобалізму відзначив свій фундаментальний внесок у наукову думку академік 

О. Білорус [25], який здійснив аналіз глобальних проблем сьогодення та 

окреслив майбутні світові геоекономічні та геополітичні доктрини [5]. 

Розвідки у межах цієї концепції здійснили А. Гальчинський, який 

запропонував власне бачення та зробив внесок у «методологічні уточнення в 

наявні обґрунтування насамперед логіки історизму сучасної світосистеми» 

[20]; О. Гурбич, який розглядав методологічну площину світ-системного 

аналізу [22]; В. Копійка, який за результатам власного аналізу класиків світ-

системної теорії попри необхідність «формулювання та обґрунтування 

базових принципів і положень» відзначив її перспективність та адекватність 

у дослідженні та осмисленні глобальних політичних процесів [41]; 

Є. Ніколаєв, який займався проблемами методології аналізу світового 

господарства на засадах світ-системного аналізу [75]; Ю. Пахомов, який 

відзначав біфуркаційний стан світосистемного центру та пророкував зміну 

світових лідерів [78] та інші.  

Дослідження реконфігурації глобальної економіки на основі світ-

системного аналізу передбачає ідентифікацію світ-системи (як частини 

цілого) як світ-економіки або світ-імперії та виокремлення в ній ядра 

(центру), напівпериферії, периферії, а також визначення співвідношень та 

взаємозв’язків між ними та зовнішнім світом [7; 22; 25; 75]. Ця концепція 

сприяла активізації теоретичних досліджень анти- та альтерглобалізму як в 

розвинених країнах, так і в країнах з ринками, що формуються [309]. 

Найбільш цитованою працею наразі є дослідження антиглобалізації авторів 

Д. Гелда (David Held) та Е. Мак-Грю (Anthony McGrew) [229]. Аналіз цих 

концепцій міститься в працях таких вітчизняних науковців як Л. Бабушка [2], 

Р. Зварич, який дослідив теоретико-методологічні засади альтерглобалізації у 

цивілізаційному вимірі, визначивши її принципи [31], колектив авторів 

(Д. Лук’яненко, Я. Столярчук, А. Поручник), які аналізували тенденції 

глобального економічного розвитку [67].  
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Світ-системний аналіз, як важливий напрям дослідження впливу 

креативності на реконфігурацію глобальної економіки, пропонує власний 

інструментарій визначення місця і ролі окремих країн в світ-системі у 

контексті розроблення конкретних зовнішньоекономічних стратегій. 

Наприклад, О. Баталов вважає, що Україна наразі належить до периферії світ-

економіки, і розглядає перспективи її переходу до напівпериферії [3], 

А. Остапюк, аналізуючи геоекономічні інтереси в системі глобального 

управління, визначає можливі ареали геоекономічних інтересів України [77]. 

Інтеграцію України та Молдови в рамках Східного партнерства А. Крейн та 

А. Леві характеризують їх як хаотичне сусідство [158]. 

Зокрема, методологія дослідження згідно з концепцією світосистемного 

(або світ-системного) аналізу, за твердженням А. Філіпенка (2007 р.), 

спирається на Вестфальську (1648 р.) та Філадельфійську (1776 р.) структури, 

які, на думку цього автора, «мають епохальне значення і для геоекономічного 

розвитку» [112].  

Методологія світ-системного аналізу піддається критиці за націонал-

державницьку спрямованість і відсутність уваги до питань 

транснаціоналізації та наддержавного рівня глобального управління. Інший 

предмет для критики – нехтування культурним фактором та формуванням 

ідентичності при аналізі глобальних процесів.  

Актуальні дослідження реконфігурації глобальної економіки 

здійснюються в рамках інституційного підходу. Зокрема, А. Колот відзначає, 

що «постіндустріальний етап еволюції суспільства визначається 

формуванням нової конфігурації інститутів, трьох сил, які представлені 

державою, ринком та організаціями (бізнесом)» [40]. Прихильниками цього 

підходу є автори з різних країн, які вважають, що реконфігурація бізнес-

моделі на основі креативності в умовах інноваційності, інтернаціоналізація та 

мережевізацї глобальної економіки є шляхом досягнення глобальної 

конкурентоспроможності [143] та «адаптації бізнес-моделей до змін 

зовнішнього середовища» [145]. 
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В рамках інституційного підходу заслуговує на увагу дослідження Ван 

Апелдоорна Б., де Ґраафа Н., Овербеека Г. щодо реконфігурації глобального 

зв'язку між державою та капіталом [346]. У цьому ж контексті Г. Вебер, 

розглядаючи бідність та глобальні механізми її скорочення, звертає увагу на 

нав’язування глобальної архітектури розвитку світової економіки 

глобальними гравцями. Автор проводить розмежування між розвитком і 

зміною «глобальної архітектури розвитку, що тягне за собою нові моделі 

взаємозв'язків» у рамках пост-Вашингтонського консенсусу [350].  

Інституційний підхід передбачає розгляд причин реконфігурації 

глобальної економіки шляхом дослідження: 1) трансформацій в системі 

виробництва, які привели передові країни до реорганізації промислової 

діяльності (див. В. Сіденко [91]), а також до зміни бізнес-моделі на основі 

креативності; 2) структурної перебудови економіки (підвищення питомої 

ваги четвертинної сфери); 3) зміни вимог до робочої сили (зростання ролі 

індивідуалізації та навчання  впродовж життя); 4) зміни суспільних відносин 

з виокремленням нових класів (у тому числі провідної ролі креативного 

класу); 5) ролі урбанізації загалом та великих міст зокрема (див. [177]).  

Такі дослідження пов’язані з аналізом процесу креативного руйнування, 

реконфігурації класів (нова стратифікація середнього класу, поява 

креативного класу), проблеми національно-культурної ідентичності, 

впровадження ІКТ, ролі сучасних медіа та культурного виробництва в 

сучасній глобальній економічній системі та ін. [207; 276; 337]. Оскільки «в 

світі, поряд з процесом глобалізації … протікає інший, не менш ґрунтовний 

процес, який … привертає до себе менше уваги. Це процес індивідуалізації: 

становлення енергійної, поліфонічної особистості, або групи осіб, що 

володіють доступом до фінансових, організаційних, технічних, 

технологічних важелів індустріального і постіндустріального укладу, яких 

люди ніколи раніше не мали» [74]. 

Отже, у глобальній економіці з 1990-х рр. відбулись структурні зміни, 

пов’язані не лише з широким впровадженням Інтернету та інформатизації, а і 
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з появою нових та зростанням ролі існуючих культурних і креативних 

індустрій. Однак йдеться про те, що сьогодні існує об’єктивно обумовлена 

тенденція розвитку глобальної економіки на засадах креативності, коли 

головною суспільною цінністю стають не стільки людські ресурси, скільки 

здатність людини до творчості (креативності), що має прояв у всіх секторах і 

індустріях. Хоча це явище притаманне країнам з різним рівнем розвитку, 

його масштабність залежить від інституційного середовища, яке на відміну 

від середовища «економіки знань» має бути не лише інтелектуалізованим, 

цифровим і мережевим, а й демократичним і толерантним. Таке середовище 

наразі сформоване в деяких розвинених країнах (США, ЄС, Австралія), та з 

огляду на тенденції глобального розвитку можна стверджувати, що 

креативний імператив посів ключове місце у переліку імперативів розвитку 

глобальної економіки. 

 

1.2. Еволюція парадигми креативної економіки в умовах 

реконфігурації глобального економічного розвитку 

 

Сутність полісемічного терміна «парадигма» розглядається як «модель 

мислення, узагальнений зразок концептуалізації або теоретичного підходу», 

або як «формат наукових досліджень», що можна висловити як «первинну 

основа, що задає параметри для наслідування» [1, с. 256-257]. Водночас 

наукова парадигма має особливості, зокрема «вибудовує систему логічних 

зв'язків і категорій, а також обґрунтовує засоби зіставлень їх з економічною 

реальністю» [69, с. 12]. Разом із тим, наукові розвідки призводять до пошуку 

нових наукових парадигм, але зміна парадигм не завжди означає відмову від 

попередніх та їх послідовне заміщення: парадигмальні зміни відбуваються 

поступово і можуть співіснувати декілька наукових парадигм, які визнаються 

науковою спільнотою.  

Оскільки, як зазначає А. Філіпенко «методологічні погляди на 

економічну теорію дозволяють … пояснювати економічне життя у всіх його 
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вимірах – на мікро-,макро- та геоекономічному рівнях, встановлювати певні 

закономірності і тенденції» [113, c. 111], дослідження еволюції парадигми 

креативної економіки спрямоване на теоретико-методологічне обґрунтування 

як сучасних економічних процесів на різних рівнях економічної діяльності, 

так і сутнісної характеристики термінологічного апарату та структурних 

зв’язків креативної економіки. 

Проблематика трактування сутності креативної економіки залишається 

актуальною у сучасних наукових дослідженнях, що пов’язано з порівняно 

нетривалим існуванням цього терміна, відмінностями у його тлумаченні в 

різні періоди часу, а також співіснуванням різних його визначень. 

Тлумачення поняття «креативність» широко висвітлені у вітчизняній та 

зарубіжній науковій літературі. Термін «креативність» має латинське 

походження (від лат. creatio – створення), але його застосування до 

економіки, індустрій, соціально-економічних процесів пов’язано із 

запозиченням з англомовної літератури, де англ. creativity означає здатність 

створювати. Більшість вітчизняних авторів розглядає креативність як 

синонім творчості, що охоплює процес створення чогось нового; продукт 

цього процесу; його суб’єкт; обставини, в яких творчий процес відбувається; 

фактори, що його визначають [81, с. 83; 95, с. 157; 110, с. 57]. Однак 

англомовний термін «креативність», «креативна», набувши поширення в 

Україні, увійшов до наукового обігу, фактично замінивши українські аналоги 

– «творча економіка», «творчі індустрії». [81, с. 82]. Те ж саме 

спостерігається й на теренах тих пострадянських країн, де в науковому обігу 

застосовується російська мова. Зокрема, українські вчені Т. Поснова, 

О. Химрода, Н. Тершак вказують на існування наукових дискусій щодо 

розмежування цих понять [81, с. 83], але власних міркувань з цього приводу 

не наводять. В єдиній статті, яку цитують автори, твердження щодо 

відмінності між поняттями «креативність» і «творчість» видається 

недостатньо обґрунтованим, оскільки наведені аргументи про відмінність 

терміна «креативність» не переконливі, фактично дублюють усталене в 
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науковому обігу визначення терміна «творчість». У визначенні креативності, 

на яке посилаються автори, відмінність від творчості полягає у означеннях: 

«некопійованість» та «ефективність» (див. [96, с. 4-5]). Однак доречність цих 

означень викликає сумнів. Креативність як процес дійсно є унікальною і 

некопійованою, а результат креативності може бути копійованим, однак ці 

самі риси притаманні і творчості. Ще більше сумнівів викликає така ознака 

креативності як «ефективність», оскільки креативність (як і творчість), 

створюючи щось нове, не обов’язково прагне до ефективності, і, навпаки, є 

безліч прикладів того, що креативність може передбачати оригінальні, але 

неефективні творчі рішення. Також не тільки в науковій літературі, а й у 

нормативно-правових актах України застосовуються терміни «креативність» 

[30], «креативні організації» [105], «креативні індустрії» [29; 87]. Тому в цій 

роботі нами застосовуються терміни «креативність», «креативна економіка», 

«креативна індустрія». 

Стосовно засновників та часу виникнення терміна «креативна 

економіка» у науковому середовищі немає одностайності, хоча більшість 

вітчизняних і зарубіжних науковців згадують про його перше застосування у 

2000 р. Так, на думку Л. Федулової, це «поняття було вперше озвучено 

журналом Business Week в серпні 2000 р.» [110, с. 54]. А. Степанов, 

М. Савіна, датуючи виникнення терміна 2000 роком, віддають першість 

Дж. Хокінсу [96, с. 2] з посиланням на [115], хоча перше видання 

концептуальної праці Дж. Хокінса відбулось у 2001 р. (див. [236]). Першість 

Дж. Хоукінсу віддають і окремі західні дослідники креативної економіки, 

такі як А. Маркузен (A. Markusen) та ін. [178]. Відмітимо, що приблизно в 

цей самий період, у 2002 р. з’являється бестселлер Р. Флоріди (Richard 

Florida), в якому креативна економіка розглядається з точки зору креативного 

класу [202]. Тобто ідея креативної економіки у 2000-х рр. була на часі і тому 

знайшла відображення в працях різних науковців. 

З цього приводу зазначимо, що концептуалізація поняття «креативна 

економіка» відбувалась впродовж тривалого часу. Застосування терміна 
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«креативна економіка» політиками і урядовцями передувало його 

теоретичному обґрунтуванню науковцями. Так, цей термін було вжито в 

1994 р. в Австралії в контексті розроблення інституційно-регулятивних засад 

стимулювання економіки завдяки інвестиціям у культуру та креативність 

(творчість) в доповіді «Креативна нація: культурна політика Співдружності», 

де вперше було застосовано поняття «креативна економіка», визнано 

економічне значення креативних індустрій і культурної політики для 

інноваційного розвитку, зайнятості та зовнішньоекономічної діяльності 

Австралії, а також запропоновано стимулюючі заходи, зокрема передбачено 

значне додаткове фінансування культурних установ [169].  

З метою оновлення ідеологічних засад та ребрендингу британської 

лейбористської партії було запропоновано так званий «новий лейборизм». 

Партія лейбористів використала цей термін у своєму передвиборчому 

маніфесті у 1996 р. «Новий лейборизм, нове життя для Британії» (див. [328]). 

Після перемоги партії на виборах 1997, 2001 і 2005 рр. відбулось послідовне 

впровадження політик розвитку креативних індустрій, що охоплюють й інші 

області поза традиційною культурою, термін «креативна економіка» почав 

широко застосовуватись на міжнародному рівні, зокрема в документах 

ЮНЕСКО [331].  

Зазначимо, що еволюцію поняття «креативна економіка», яке є по суті 

міждисциплінарним, варто починати досліджувати з розгляду понять 

«культурна економіка», «культурні індустрії», що виникли задовго до 

вживання термінів «креативна економіка», «креативні індустрії». Є. Моор 

(Ieva Moore) наголошує, що «термін «креативна економіка» походить від 

терміна «креативні індустрії», які раніше називали культурними 

індустріями» [247, с. 2]. Термін «креативна індустрія» ґрунтується на 

результатах аналізу креативної діяльності людини, пов'язаної з вираженими 

цінностями − етичними, духовними, символічними та ін. [179; 148]. 

Наразі культурна індустрія, включаючи мистецтво, культуру та 

культурну спадщину, є частиною креативних індустрій і розглядається як 
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складова частина креативної економіки. Такого підходу дотримуються 

експерти ЮНКТАД [179; 316]. ЮНЕСКО звертає увагу на «Захист світової 

культурної та природної спадщини» [331]. 

В науковий обіг термін «культурна індустрія» увійшов завдяки праці 

класиків соціології М. Горкгеймера (Max Horkheimer) та Т. Адорно (Theodor 

Ludwig Wiesengrund Adorno) «Діалектика просвіти», написаної ще під час 

Другої світової війни та надрукованої у 1944 р., з наступними переробленими 

виданнями у 1947 та 1969 рр. Розділ книги з назвою «Культурна індустрія: 

Просвітництво як масове шахрайство» фактично присвячено критичному 

усвідомленню комерціалізації та монополізації сфери розваг та масової 

культури, передусім завдяки засобам масової інформації, мовленню, 

кіномистецтву, популярній музиці та видавничій справі [235]. Важливим є 

соціально-історичний контекст створення цієї наукової праці, написаної в 

США німецькими соціологами, емігрантами єврейського походження, які 

рятувались від нацистського режиму. При цьому один з авторів, Т. Адорно, 

відомий також своєю естетичною теорією, філософією музики, працями з 

музикознавства та музичної критики. Термін «культурна індустрія» вживався 

авторами монографії з відмінним від сучасного тлумаченням і втілював 

негативний підтекст замінника термінів «масова культура», «популярна 

культура» з акцентом на індустріалізації організаційних засад на ринку 

культурних благ, комерціалізації культури та її монополізації. Автори 

наголошували на тому, що культурний контент створюють не народні маси, а 

індустріалізовані корпорації зі значними інвестиціями, які нав’язують 

споживачу культурні стереотипи. Отже, ще в 40-х рр. двадцятого століття 

було закладено теоретико-методологічне підґрунтя трактування терміна 

«культурна індустрія», але з точки зору філософії та соціології. 

Поява соціально-економічного аспекту в трактуванні креативного 

сектору датується 70-ми рр. в зв’язку з розробленням шляхів удосконалення 

політики у сфері культури. У цьому контексті відмітимо публікацію доповіді 

ЮНЕСКО «Культурний розвиток» у 1972 р. авторства О. Жирара (Augustin 
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Girard) та Ж. Жентій (Geneviève Gentil) [218] з подальшим опрацюванням 

трактування термінів, пов’язаних з регулятивними заходами в економіці, в 

науковому доробку О. Жирара у 1973 р. [217].  

Виокремлення креативної економіки та креативних індустрій як фактора 

глобального економічного розвитку обумовило необхідність теоретичного 

обґрунтування парадигми креативної економіки. В західних публікаціях воно 

датується початком другого тисячоліття, а в сучасних працях вже йдеться 

про глобальну креативну парадигму (див., наприклад, [258]). Зокрема, в 

менеджменті запропоновано нову парадигму підприємства та 

підприємництва в умовах креативної руйнації, формування нових цінностей, 

нових способів ведення бізнесу, нових знань та їх комбінацій [212]. 

Відмітимо праці Р. Флоріди, Ш. Мелендер (Charlotta Mellander) та П. Адлер 

(Patrick Adler) стосовно парадигми креативного класу [203]. Розвідки щодо 

парадигми креативності, авторського права та креативних індустрій здійснив 

у 2010 р. Р. Тоузе (R. Towse) [337]). Дослідженню сутності, місця та ролі 

креативної економіки в парадигмі розвитку інновацій присвячено статтю 

М. Савіна та ін. (2015 р.) [191]. 

Окремим напрямом наукових досліджень є розроблення економічної 

парадигми креативного суспільства. Так, креативне суспільство трактується 

В. Журавлевим як нова парадигма розвитку країн в новому тисячолітті [26]. 

Б. Ревчун акцентує увагу на зміні «цільової парадигми – побудови 

креативного суспільства – представляється магістральним шляхом якщо не 

розв’язання, то суттєвого пом’якшення споконвічної проблеми «потреби – 

ресурси» [86; с.21]. М. Чорна та Бредіхін В. М. у 2016 р. дослідили креативну 

економіку на системних засадах з точки зору відтворення сучасних потреб 

суспільства [118]. 

Нами креативна парадигма глобального розвитку розглядається як 

еволюція постіндустріальної парадигми. Такий підхід застосовують 

більшість як зарубіжних [63; 96; 151; 260; 293], так і вітчизняних дослідників 

креативної економіки [81; 107; 110]. Суттєвий внесок у розроблення 
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парадигми креативної економіки зробили українські науковці. Зокрема, ще у 

2012 р. Д. Лук'яненко та О. Тітова виокремили інтелектуально-креативну 

парадигму в глобальному менеджменті, на засадах якої має сформуватись 

якісно новий соціум «із взаємодією інтелекту людини та ноосфери, 

органічною єдністю духовного та матеріального, домінуванням нового 

творчого типу людини – homocreator» [68; С. 48]; у 2013 р. В. Куриляк, 

М Живко та Б. Літовченко досліджували креативну економіку як нову 

парадигму постіндустріальної цивілізації [61]; у 2018 р. Ю. Ушкаренко, 

А. Чмут, К. Синякова, відзначивши велику чисельність теорій 

постіндустріального суспільства, підкреслили, що концепція креативної 

економіки є серед них однією з домінуючих [107, с. 68].  

Процес зміни індустріальної епохи на постіндустріальну в 80-х рр. 

минулого століття ознаменувався посиленням уваги науковців до ролі 

культурних індустрій в посткризовій та секторальній економічній політиці, 

взаємозв’язку урбанізації, економічного зростання міст та культурної 

політики. В Європі періоду 80-х рр. відмітимо низку наукових публікацій з 

цієї тематики Ф. Бьянкіні (Franco Bianchini), Н. Гернхема (Nicholas Garnham), 

Ч. Лендрі (Charles Landry), Б. Мьєжа (Bernard Miège), Дж. Монтгомері 

(John Montgomery), М. Паркінсона (Michael Parkinson), К. Уорпоула (Ken 

Worpole), М. Фішера (Mark Fisher) та інших. Британські науковці зробили 

вагомий внесок у теоретико-методологічне обґрунтування ролі мистецтв, 

урбанізації та міської культури у відродженні міст і регіонів розвинених 

європейських країн та Європи у цілому. Наголошена ними вагомість активної 

культурної політики у містах та на національному рівні (див. праці [139; 140; 

149]) була сприйнята політиками та суспільством і сприяла лідерству 

Великобританії в постіндустріальному розвитку та формуванні креативної 

економіки. З 1986 р. поширює концепцію «креативного міста» один із її 

засновників та розробників – Ч. Лендрі, який співпрацює з британською 

науковою школою культурної економіки та пізніше набуде всесвітнього 

визнання. Менш відомий спільник Ч. Лендрі з діяльності щодо просування 
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ідей «креативної економіки» Дж. Монтгомері наголошує на необхідності 

планування в культурній політиці міст [274]. Паралельно розглядає культурні 

індустрії в публічній політиці в контексті загальної концепції культури 

Н. Гернхем [21]. Логіку роботи в нових індустріях культури, з огляду на 

специфіку функціонування медіа, культури та суспільства у Франції та ЄС 

досліджував Б. Мьєж [272]. Водночас у розвинених країнах на 

американському континенті відбувались аналогічні дослідження, наприклад 

вивчалась роль мистецтва в економічному житті міста в США (див. 

Х. Перлоф (Harvey Perloff) [286; 287], О. Жирар (Augustin Girard) [216]), 

економічне значення індустрії мистецтва для регіону Нью-Йорк – Нью-

Джерсі ([279]), зв’язок між розміщенням креативних фірм, креативних 

регіонів і фірм, що здійснюють дослідження і розробки (Edward J. Malecki) 

[267], місце культурних індустрій у Канаді [131] та ін. В цей час широко 

застосовуються поняття «мистецькі індустрії», «мистецька економіка», 

«мистецтво-орієнтований бізнес».  

Однак суспільне визнання проблематика креативної економіки отримала 

пізніше − у 90-х рр., після того як у більшості розвинених країн було 

впроваджено економічну політику на ліберальних засадах впродовж 80-х рр., 

що призвело до зменшення державних витрат, стимулювання малого та 

середнього бізнесу, активізації перебудови старих промислових регіонів. Це 

призвело до пошуку нових джерел економічного зростання, яким стала 

креативність, що мала ширший зміст, ніж культура. Відтоді термін 

«культурні індустрії», «культурна економіка», «культурний кластер», 

«культурне місто» співіснує з поняттями «креативні індустрії», «креативна 

економіка», «креативний кластер», «креативне місто», які вводить в науковий 

дискурс нове покоління політиків та науковців. 

Сьогодні залишилась невизначеність у концептуальних засадах, а відтак 

і в термінологічному апараті, тому паралельно вживаються поняття 

«креативні індустрії» та «культурні індустрії». Так, в Ірландії, Іспанії, Італії, 

Німеччині, Португалії застосовується термін «культурні та креативні 
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індустрії» (cultural and creativity industries) [336, с. 40]. Частина дослідників 

цієї проблематики розглядає ці терміни як синонімічні [178; 275]; інші 

критикують і заперечують саму назву «креативна індустрія» як нісенітницю, 

зазначаючи, що не всі креативні індустрії культурні, тому потрібно вживати 

термін «культурні індустрії» [273]; дехто не визначився і констатує наявність 

обох підходів без конкретизації власної позиції [110, с. 57]. Більшість 

визначень креативної економіки та креативних індустрій стосуються 

культури та мистецтва і були розроблені в період їх інтенсивної 

комерціалізації. Впродовж багатьох років сектор культури як індустрії 

комерції та його роль у підтриманні зайнятості були недооцінені [352]. 

Відмітимо, що термін «креативна економіка» семантично має більше 

комерційне навантаження, ніж термін «культурна економіка». 

Багато дослідників, з якими автор цілком погоджується, стверджують, 

що «культурні індустрії, включаючи мистецтво, культуру та культурну 

спадщину, є частиною креативних індустрій, які вважаються підгрупою 

креативної економіки» [179]. Співвідношення між цими поняттями 

представлено на рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2. Співвідношення між поняттями «креативна економіка» і 

Креативна економіка 
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«культурні та мистецькі індустрії»  

Джерело: побудовано автором 

 

У звіті ЮНКТАД переконливо обґрунтовано відмінність названих 

термінів з підпорядкуванням поняття «культурні індустрії» більш широкому 

за змістом поняттю «креативні індустрії». Зазначимо, що поняття «мистецькі 

індустрії», «мистецьке місто», «мистецький кластер» вбачаються складовими 

«культурної індустрії» супідрядними до обох понять – «креативна індустрія» 

і «культурна індустрія». Разом із тим, у наукових та суспільно-політичних 

публікаціях для акцентування уваги на культурній складовій у конкретних 

випадках використовують термін «культурно-мистецька індустрія», 

«культурно-мистецький проект». Мистецьку складову виокремлюють при 

ідентифікації креативної економіки в Канаді, де виділяють сектор мистецтв і 

культурних індустрій (arts and cultural industries) [336, с. 40]. 

В наукових публікаціях зустрічається і термін «креативне мистецтво», 

хоча і не так часто (див. [174; 263]), який, на нашу думку, має дискусійний 

характер. Адже мистецтво за своєю сутністю не може бути нетворчим. 

Наприклад, в Законі України «Про культуру» (ст. 1, ч. 1, п. 12) 

мистецтво визначено як «творча художня діяльність», що здійснюється «у 

сферах: літератури, архітектури, скульптури, живопису, графіки, 

декоративно-вжиткового мистецтва, музики, танцю, театру, кіно та інші види 

діяльності людини, що подають дійсність у художніх образах» [29]. Тож 

вислів «творче мистецтво» вважаємо тавтологією. 

Актуальність сучасних досліджень з питань креативної економіки 

підтверджується тим, що праці на цю тему друкуються у наукових виданнях 

з економіки, державного управління, соціології, урбаністики, 

міждисциплінарних проблем. Існують  також спеціалізовані наукові фахові 

видання з цієї проблематики, в яких передбачена «культурно-креативна» 

рубрика: «Європейський журнал культурних досліджень» [238], «Креативна 

економіка» [16], «Міжнародний журнал культурних досліджень» [238], 
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«Міжнародний журнал культурних та креативних індустрій» [237], «Журнал 

креативних індустрій» [167], «Журнал культурної економіки» [307] та ін.  

Наразі визначення поняття «креативна економіка» перебуває у стані 

розроблення і уточнення. Так, згідно з доповіддю ЮНКТАД від 2008 р., 

креативна економіка – це «еволюційна концепція, орієнтована на динаміку 

креативних індустрій» [316], в звіті тієї ж організації від 2014 р. зазначено, 

що «креативна економіка» − це поняття, що розвивається» [259]. Наразі 

ЮНКТАД визначає креативну економіку як нову концепцію, що стосується 

взаємодії між креативністю, культурою, економікою та технологіями в 

сучасному світі, де домінують образи, звуки, тексти та символи [162]. 

Одним із перших авторів, який присвятив свої роботи креативній 

економіці, був Дж. Хоукінс (John Howkins). У 2000–2001 рр. він вперше 

сформулював цілісну концепцію креативної економіки [236]. Спочатку 

концепція креативної економіки Дж. Хоукінса знайшла відображення в 

успішному креативному бізнесі. Зрештою це призвело до становлення і 

розвитку нових креативних секторів, які породжують креативну економіку, 

основану на інтенсивному використанні креативних та інтелектуальних 

ресурсів [125]. 

Послідовниками цієї концепції можна вважати П. Л. Хіггса (Peter Lloyd 

Higgs) та С. Д. Каннігама (Stuart D. Cunningham), Т. Флю (Terry Flew) [232; 

173], які зробили значний внесок у створення методології статистичного 

вимірювання розміру креативної економіки та зайнятості в ній, зокрема у 

Великій Британії та Австралії. Характеристику креативної і культурної 

індустрії та її впливу на зростання національної економіки можна знайти в 

спільних публікаціях з попередніми та іншими авторами відомого 

австралійського економіста Дж. Поттса (Jason Potts) [291]. 

За участі К. Генрі (Colette Henry) та А. де Брюн (Anne de Bruin) зібрано 

статті та систематизовано підходи різних авторів до створення засад 

підприємництва у креативній економіці, розуміння креативних процесів і 

практик, їх динамічного взаємозв’язку та втілення в глобальні економічні 
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процеси [230]. Д. Парріш (David Parrish) є автором керівництва з креативного 

бізнесу, в якому визначено теоретичні та практичні основи його 

запровадження [85]. А. Пратт (Andy Pratt) у своїх роботах відобразив 

особливості проведення публічної політики стимулювання розвитку 

креативних індустрій (переважно в індустрії культури) [292].  

Інше тлумачення терміна «креативна економіка» пропонує Р. Флоріда. 

Він виявив специфіку креативної економіки за ознакою професії працівників 

у креативній індустрії, виокремивши «креативний клас» 2 . Зазначимо, що 

підхід Р. Флоріди набув всесвітньої відомості, але популярність мала 

наслідком здобуття не тільки чисельних послідовників і прихильників з 

числа науковців, політиків та державних діячів, а й гострих критиків. Це 

стосувалось і базових положень трактування «креативного класу», який у 

Р. Флоріди обмежується лише тими, хто отримав вищу освіту, незалежно від 

того, чи дійсно вони займаються творчою діяльністю; при цьому творчі 

працівники без вищої освіти не потрапляють до творчого класу, хоча за 

отриманим у результаті їх діяльності креативним продуктом їх сфера 

зайнятості підпадає під визначення «креативної індустрії» (див. А. Маркузен 

та ін. [178]). Під критику підпадає положення Р. Флоріди щодо 

територіального розподілу креативного класу (див. М. Штерн (Mark J. Stern) 

та С. Зайферт (Susan Seifert) [310] та ін.). Критичні висловлювання спонукали 

Р. Флориду відкорегувати свої ідеї та визнати хибність окремих положень 

[200; 201; 317].  

Еволюція парадигми креативної економіки знайшла відображення у 

визначенні Європейської комісії, яка спирається на попередні дослідження 

[232] та пропонує своє трактування зв'язку між креативним та культурним 

секторами. У звіті Європейської комісії підкреслюється залежність між 

технологічною, науковою та художньо-економічною творчістю [244]. 

Окремим блоком виступають урбаністичні дослідження. Так, експерт 

                                            
2 Флорида Р. Креативный класс: люди которые меняют будущее. Москва Издательський дом 

«КлассикаХХІ».2007. с.432 
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Світового банку, відомий урбаніст Ч. Лендрі, став популяризатором ідей 

креативного міста. Відзначимо низку його праць, присвячених створенню 

теоретичного підґрунтя «креативного міста» з точки зору цілісного розвитку 

[62;  255; 256; 319]. 

Зазначимо, що між країнами  існують значні розбіжності у застосуванні 

термінів, пов’язаних із креативною економікою. Наприклад, в США 

найбільш поширеним є термін «креативна економіка», який застосовується 

поряд із терміном «креативні індустрії». Підходи до тлумачення сутності 

креативної економіки відрізняються навіть у різних штатах США, тобто у 

межах однієї країни [232]. Для ідентифікації креативної економіки 

Європейська комісія поєднує «культурні та креативні індустрії» (мається на 

увазі: Європейська комісія визначає креативну економіку як поєднання 

«культурних і креативних індустрій») (Cultural and Creative Industries (CCIs)); 

в Ірландії, Іспанії, Італії, Німеччині, Португалії застосовується термін 

«культурні та креативні індустрії» (cultural and creativity industries) [336, 

с. 40]. У Великій Британії широко застосовують термін «креативні індустрії» 

(creative industries), визначаючи його як сукупність індустрій, що належать до 

креативної економіки. Зокрема, при уряді країни створили Раду креативних 

індустрій [164]. Разом із тим, в методологічних засадах Британського 

департаменту цифровізації, культури, медіа та спорту (Department for Digital, 

Culture, Media and Sport, UK DCMS, далі – ДКМС СК) визначено, що 

«креативна економіка включає внесок всіх тих, хто задіяний в творчих 

професіях поза креативними індустріями, а також всіх тих, хто працює в 

креативних індустріях» [165], тобто ширше, ніж в базовій концепції 

Р. Флоріди. В Кореї національна статистика креативної економіки охоплює 

лише сукупність індустрій медійної сфери (сектор електронної інформаційної 

продукції – content industries). В Індонезії обліковується «креативна 

економіка». У Гонконзі до «креативної економіки» включено азартні ігри, 

освіта, спорт, туризм та консалтингові послуги [336, с. 40]. Поняття 

«креативна економіка», прийняте у Фінляндії, включає парки атракціонів і 
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рекреаційну діяльність.  

У багатьох країнах креативні індустрії створюють велику кількість 

робочих місць. Їх позитивний вплив на сучасні суспільно-економічні процеси 

обумовлений тим, що ці робочі місця займає молодь, яка відіграє все більш 

важливу роль не тільки у розвитку культури, а й у соціально-економічному 

розвитку в цілому. ДКМС СК у визначенні «креативних індустрій» керується 

урядовим рішенням 2001 р., згідно з яким креативні індустрії – це такі, що 

походять від індивідуальної творчості, майстерності та таланту і здатні 

забезпечити добробут і робочі місця шляхом створення і використання 

інтелектуальної власності [165, с. 3]. Креативна індустрія визначається 

коротко – як «індивідуальна творчість, яка набуває форми інтелектуальної 

власності» [172]. ДКМС СК розглядає креативні індустрії як підгрупу 

креативної економіки і включає до них всіх тих, хто працює лише в самих 

креативних індустріях: як працівників творчих професій, так і інших, 

наприклад фінансистів, [165, c. 4] електриків, касирів, перекладачів та ін. 

Такий підхід поділяють науковці, які вважають, що «індустріальний підхід 

враховує всіх працівників у кожній індустрії, навіть якщо тільки меншість 

працівників фактично займається виробництвом культурного контенту» 

[178]. ДКМС СК виділяє тринадцять різних секторів, що належать до 

креативної економіки. Інший підхід до визначення розмірів креативної 

економіки ґрунтується на даних перепису, де визначаються професії та види 

діяльності людини. Зокрема, за даними перепису Великобританії, який 

відбувся в 2001 р., було визначено 26 креативних груп зайнятості. Вони 

включають, у тому числі, такі професії як містобудівники та графічні 

дизайнери; менеджери реклами та виробники меблів; актори та бібліотекари; 

журналісти та інженери-програмісти; архітектори та архіваріуси. Ці види 

діяльності та професії розвивалися впродовж багатьох років, а деякі з них 

були відсутні в переписі 1981 або 1991 рр. [232, c.3]. 

В Україні «креативні індустрії» визначено Законом України «Про 

культуру» як «види економічної діяльності, метою яких є створення доданої 
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вартості і робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне 

вираження, а їх продукти і послуги є результатом індивідуальної творчості» 

(ст. 1, п. 1, пп. 5)1 [29]. На нашу думку, таке визначення не повною мірою 

відображає сутність поняття, оскільки, по-перше, на відміну від прийнятого у 

таких країнах як Великобританія та Австралія, не містить згадки про 

інтелектуальну власність, по-друге, обмежує креативну індустрію 

«продуктами і послугами» як результатом «індивідуальної творчості». 

Натомість серед видів економічної діяльності, які згідно з Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України включено до креативних індустрій, є такі, що 

передбачають колективну творчість (наприклад, виробництво кінофільмів, 

театральна діяльність) [87], і результати такої діяльності в Україні 

передбачають захист прав на інтелектуальну власність (див. Закон України 

«Про авторське право та суміжні права» [27]). Разом із тим, у визначенні 

ДКМС СК наголошено, що продукція креативних індустрій «походить від» 

індивідуальної творчості. Тому пропонуємо таке визначення: «креативні 

індустрії – види економічної діяльності, створення доданої вартості та 

робочих місць у яких ґрунтується на вираження індивідуальної творчості, а їх 

продукти і послуги є результатом створення та використання прав 

інтелектуальної власності». 

За твердженням О. та В. Махаліних, у більшості випадків науковці 

розкривають сутність креативної економіки, використовуючи інтеграційний 

підхід [72]. Група організацій та дослідників Ради Нової Англії (New England 

Council, США), об’єднаних в асоціацію, пропонує розглядати креативну 

економіку з виділенням комерційного та некомерційного секторів у складі 

трьох компонентів: 1) креативний кластер, який охоплює підприємства та 

фізичних осіб, що безпосередньо та опосередковано виробляють культурну 

продукцію; 2) креативна робоча сила, яка охоплює як мислителів і 

виконавців, що пройшли підготовку з особливих культурних та мистецьких 

навичок, так і професійних працівників індустрії мистецтва та культури; 

3) креативна спільнота, яка визначається як географічна область з 
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концентрацією креативних працівників, креативних підприємств і 

культурних організацій (див. Б. Зігель (Beth Siegel) та ін. [305]). 

ЮНЕСКО визначає креативні індустрії згідно з їх метою, тобто 

«створення, виробництва і комерціалізація творчих (креативних) контекстів, 

які за природою є нематеріальними та належать до сфери культури. Такі 

контексти зазвичай захищені правом інтелектуальної власності і можуть 

набувати форми продукту чи послуги» [331]. Зокрема, один із розробників 

цієї концепції А. Скотт (Allen J. Scott) вважає, що креативна економіка як 

сукупність працівників, фірм, установ, інфраструктур, каналів зв'язку та 

інших активних інгредієнтів [301] у складі креативних міст, креативних 

індустрій є важливою частиною більш широкої економічної системи, що 

підтримує нову економіку.  

Л. Федулова розглядає креативну економіку як «подальше поглиблення 

економіки знань, оскільки в ній зростає значення інтелектуального капіталу 

та інвестицій в освіту і підготовку кадрів», та пропонує вважати креативним 

продукт, якщо його творча складова становить більше 50% його вартості 

[110, с. 53].  

Спільним в усіх визначеннях креативних індустрій є те, що вони 

охоплюють діяльність, яка ґрунтується на поєднанні і взаємопроникненні 

творчого і комерційного начал, культури та економіки, підприємництва і 

мистецтва, інноваційності та діджиталізації.  

Отже, у наведених визначеннях підкреслюється, що в основі 

креативного продукту лежить нематеріальна складова (ідея, зміст, творчий 

задум та його реалізація), яка тісно пов’язана із самим творцем або групою 

творців. Необхідною умовою матеріалізації креативного продукту і надання 

йому економічного змісту є права інтелектуальної власності, які мають 

захищати інтереси творця – виробника творчого продукту.  

Основні компоненти креативної економіки представлено на рис. 1.3. 

Нами запропоновано трактування креативної економіки як такої, що 

ґрунтується на застосуванні креативу у всіх видах діяльності на засадах 



 64 

інтелектуальної власності як фактора виробництва для створення креативних 

благ, матеріальних і нематеріальних креативних активів; має гнучку 

модульну структуру індивідуалізованого та/або корпоративного характеру із 

взаємодією двох основних компонентів: функціонального (креативний клас, 

креативний сектор, креативні індустрії) та просторового (креативна 

спільнота, креативний кластер, креативне місто) з розмиванням кордонів 

створення та поширення креативних благ внаслідок розвитку ІКТ.  

 

 

Рис. 1.3. Основні компоненти креативної економіки 

Джерело: побудовано автором 

 

Креативна економіка має низку інших характеристик як сфера людської 

діяльності та сектор економіки. Розглянемо їх докладніше. 
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В основі креативної економіки лежить індивідуальна творчість, яка 

спирається на індивідуальні знання, навички, таланти та здібності. На відміну 

від серійного виробництва, при створенні креативного продукту витрати 

праці є показником, що цілком залежить від особистих якостей виробника-

творця, рівня його кваліфікації, творчого задуму та інших факторів. Кожний 

витвір є ексклюзивним, тому його оцінювання або неможливе, або доволі 

суб’єктивне. Така особливість креативної економіки ускладнює оцінку 

цінності продукту та стандартизацію підходу до якості товару, який 

пропонується на ринку.  

Креативний сектор економіки створює об’єкти інтелектуальної 

власності, серед яких значну питому вагу складають нематеріальні активи, 

що обумовлює складність оцінки та обліку цих активів, їх балансової 

вартості, специфіку знецінення, розрахунок залишкової вартості тощо. 

Наприклад, ціна творів образотворчого мистецтва визначається не стільки 

собівартістю витратних матеріалів, скільки художньою цінністю, що має 

суб’єктивний характер, вартість таких творів не знецінюється з часом, а, 

навпаки, зростає. Тому економічний підхід до оцінювання їх вартості вимагає 

використання специфічних операцій обліку та формуванні звітності. 

За кількістю суб’єктів господарювання серед учасників креативної 

економіки переважають міні- та мікропідприємства, які співіснують з 

середніми підприємствами та могутніми конгломератами. Фактично, основні 

виробники працюють на засадах самозайнятості, хоча можлива зайнятість й 

інших осіб, пов’язаних зі створенням продукту і/або його ресурсної 

складової. Така особливість креативної економіки, з одного боку, є 

позитивним явищем, оскільки вона сприяє продуктивному використанню 

робочої сили і творчих здібностей працездатного населення. Слід особливо 

підкреслити значення креативної економіки в сприянні самозайнятості осіб з 

вадами здоров’я, молоді та осіб т. зв. «третього віку». Тут йдеться про 

креативізацію глобальної економіки [65]. Діяльність у сфері креативної 

економіки, як жоден інший вид діяльності, стимулює соціальну інклюзію та 
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зростання цінності людського капіталу. 

Водночас доволі важко проаналізувати, як ці людські ресурси 

використовуються при створенні нового креативного продукту, а також 

оцінити продуктивність праці та ефективність використання талантів і 

здібностей у креативному секторі економіки. 

Структурні взаємозв’язки в парадигмі креативної економіки 

представлено на рис. 1.4. 

Отже, еволюція постіндустріальної парадигми креативної економіки як 

фактора глобального економічного розвитку обумовила формування 

парадигми креативної економіки, яка на початкових етапах обмежувалась 

креативними видами діяльності як усередині креативних індустрій, так і поза 

ними. 

 
Рис. 1.4. Структурні взаємозв’язки в парадигмі креативної 

економіки  
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У сучасний період превалює парадигма креативної економіки, яка 

відображає новий підхід до теоретико-методологічного обґрунтування 

глобального економічного розвитку на засадах всеохоплюючої креативізації 

економіки включно з інноватизацією та інтелектуалізацію всіх видів 

діяльності, що виходить за межі креативного класу, креативного сектору та 

креативних індустрій; домінування креативних форм комерціалізації 

інтелектуальної власності; просторову організацію у формах креативної 

спільноти, креативних кластерів та міст; дуальність локального створення та 

інтернаціоналізацією реалізації матеріальних та нематеріальних креативних 

благ; поширення креативних бізнес-моделей та суспільно-політичних 

технологій; широке застосування самозайнятості та соціальної інклюзії. 

 

1.3. Моделі креативної економіки в методології дослідження 

 

В наукових працях 90-х рр. минулого століття йшлося про те, що до 

традиційних факторів виробництва (землі, праці, капіталу) додається 

четвертий – підприємницькі здібності, а в сучасних умовах ще одним 

фактором стає креативність. Креатив трактують і вимірюють як фактор 

виробництва з початку нового тисячоліття, хоча витвори мистецтва, 

сувеніри, дизайн, архітектурні споруди та інші креативні блага цінувались і 

були предметом обміну, торгівлі та зберігання впродовж усієї історії 

людства. Але поява національних і міжнародних вимірів креативних 

продуктів, трактування креативу як ресурсу економіки ознаменували 

виділення нового сектору економіки – креативної. Для науковців і практиків 

важливо визначити, які перспективи еволюції нового виду управлінської 

діяльності в координатах креативної економіки і як вони відобразяться в 

світовій архітектоніці. 

Для розроблення стратегії розвитку будь-якого сектору економіки 

необхідно чітко визначити його межі, особливості продуктів, які він 
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виробляє, механізми створення їх вартості та їх позиціювання на 

національному та міжнародному ринку. У науці та практиці вироблено 

значну кількість моделей визначення та вимірювання креативного сектору 

економіки. Але загальноприйнятними є кілька з них, основні положення яких 

викладено нижче. Зараз у більшості країн існують значні розбіжності щодо 

трактування креативної економіки, визначення її складових і підходів до її 

вимірювання, що обумовлює численність її моделей і відмінності в науково-

методичних підходах до їх побудови. Моделі креативних індустрій та 

пов’язані з ними концепції з’явилися до того як набув поширення термін 

«креативна економіка». 

Модель «економіки, основаної на ідеях» вперше була запропонована 

П. Коєм (Peter Coy). Він опублікував статтю в Business Week у 2000 р., 

присвячену корпораціям нового тисячоліття. П. Кой писав про корпорації, 

діяльність яких основана на ідеях і які можуть отримати доступ до значних 

капіталів. Такі корпорації, як прирікав автор, стають авангардом підприємств 

ХХІ століття [157].  

Роком пізніше Дж. Хоукінс написав роботу під назвою «Креативна 

економіка: Як люди роблять гроші з ідей». Основні положення його 

концепції полягають у тому, що економіка, яка продукує та просуває ідеї, 

сприяє зростанню економічної активності. Зазначимо, що цей підхід суттєво 

вплинув на формування інших концепцій і моделей, однак його прихильники 

не пропонували методологію обчислення розміру креативного сектору.  

У 2001 р. ДКМС СК була запропонована секторальна модель, яка 

охоплювала територію Великої Британії. Креативні індустрії згідно з цим 

підходом трактуються як сектор економіки з притаманним йому ланцюгом 

вартості і значним впливом на стан соціально-економічного розвитку країни. 

Країни, що дотримуються такого підходу, включають Австралію, 

Великобританію, Канаду та Німеччину. Виявлення особливостей сектору 

дозволяє відносно легко визначати та вимірювати його складові елементи 

[336, c. 33]. Ускладнює реалізацію цього підходу стирання меж між 



 69 

креативними індустріями та іншими секторам економіки внаслідок 

креативізації. 

На практиці набула поширення модель концентричних кіл. Вона вперше 

була сформульована Д. Тросбі в 2001 р., а потім розвинута як ним самим, так 

і низкою інших організацій, зокрема КЕА та Робочою фундацією (The Work 

Foundation) в 2003 р. Культура, за Д. Тросбі, є таким видом діяльності, який 

спирається на просвіту та виховання розуму, а не на здобуття суто технічних 

чи професійних навичок [102, с. 20]. Отже, її економічна оцінка можлива 

через вимірювання «експресивних цінностей», які вона породжує. 

Економічний погляд на культуру, як пише далі науковець, «приймає в якості 

дескриптивного факту те, що виробництво та споживання культурних благ и 

послуг всередині економічної системи зазвичай має на увазі економічні 

трансакції, а також те, що така діяльність може бути деяким чином описана, і 

що виявиться всередині цього опису – може бути названо індустрією і 

відповідним чином проаналізовано» [102, с.32].  

Креативні ідеї зароджувались у середовищі «базових креативних 

мистецтв» (core creative arts), які розширювалися назовні до «граничних» 

(border line) та периферійних (peripheral) культурних індустрій. З погляду та 

це Д. Тросбі виділяє чотири концентричні кола, які охоплюють категорії й 

основні індустрії, включені до цієї категорії [334, c.149]. Такий підхід був 

підкріплений роботами KEA European Affairs – дослідницького центру, 

створеного у 1999 р. в Бельгії. Це була перша наукова установа, яка почала 

спеціалізуватися на дослідженнях культурної та креативної індустрії. Ця 

модель в інтерпретації КЕА виділяє такі концентричні кола: базові 

мистецтва, коло 1 – культурні індустрії; коло 2 – креативні індустрії та 

діяльності; коло 3 – суміжні індустрії [321, c. 2]. 

Цей підхід, який спочатку застосовувався науковцями, зараз поширений 

також серед політиків і практиків. Безперечною його перевагою є 

декомпозиція індустрій, що входять до креативної економіки, обґрунтування 

їх структуризації та взаємозв’язків, визначення креативного контенту. Однак 
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зауважимо, що ціннісний підхід (т. зв. «експресивна цінність»), який 

запропоновано для вимірювання різної креативної діяльності, може 

породжувати суб’єктивізм і проблему адекватного визначення цієї цінності. 

 

Таблиця 1.1 

Модель концентричних кіл (Д. Тросбі) 

Кола Види діяльності 

Коло перше, ядро. Основні 

креативні індустрії 

 

– література; 

– музика; 

– виконавські види мистецтва; 

– візуальні мистецтва 

Коло друге. Інші основні 

культурні індустрії  

 

– музеї, галереї, бібліотеки;  

– кінематографія; 

– фотографія 

Коло третє. Більш широкий зріз 

культурних індустрій 

– послуги, пов’язані з культурною 

та історичною спадщиною; 

– видавництво та друковані ЗМІ; 

– звукозапис; 

– телебачення та радіо; 

– відео та комп’ютерні ігри 

Коло четверте. Суміжні 

індустрії: 

 

– рекламування; 

– архітектура; 

– дизайн;  

– мода 

Джерело: складено автором  за [334]. 

 

Модель символічних текстів виведена з культурних студій, в яких 

креативні індустрії розглядаються як постачальники символічних текстів 

[231]. Даний підхід полягає в тому, що індустрії культури суттєво впливають 

на економіку та соціум через породження текстів (символів) та сприяння їх 

циркуляції. Як зазначав Девід Хезмондалш, «терміни «створювач символів» 

та «символічна креативність» винайдені для того, щоб описати роботу 

акторів, письменників, комедіантів, музикантів, художників, фотографів, 

режисерів, операторів, скульпторів і танцюристів … директорів, продюсерів, 

дизайнерів» [231, c. 6].  

Цей підхід здебільшого використовується в науковому середовищі. Він 

охоплює настільки широке коло креативних одиниць, що деякі його функції 
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знаходяться поза межами безпосередньо індустрій культури, тому це 

розширює межі креативного сектору поза логічно обґрунтовані. 

Модель інтелектуальної власності та копірайту була запропонована в 

2003 р. ВОІВ, яка опублікувала «Довідник щодо огляду економічного внеску 

індустрій, орієнтованих на захист авторських прав» (a Guide on Surveying the 

Economic Contribution of the Copyright-Based Industries). Цей документ заклав 

методологічну базу для здійснення національних оглядів креативного 

сектору. До 2014 р. методологія була апробована в понад 40 країнах різного 

рівня розвитку, і на її основі оцінено внесок індустрій, захищених правами 

інтелектуальної власності, в національну економіку за показниками доданої 

вартості, рівня зайнятості та торгівлі [222, с. 7].  

ВОІВ виділила чотири групи об’єктів інтелектуальної власності: 

– базові (core) – які беруть безпосередню участь у створенні, виробленні, 

поширенні та продажу робіт, захищених копірайтом або правами 

інтелектуальної власності, та мають значні обсяги діяльності, захищеної 

копірайтом; 

– взаємозалежні (interdependent) з  предметом копірайту,  які беруть 

участь у процесах, спрямованих на підтримку створення робіт, захищених 

копірайтом та іншими видами захисту предметів інтелектуальної власності;  

– часткові (partial) – діяльність, яка має стосунок до копірайту через 

вироблення, представлення, виставлення, поширення, комунікації чи 

дистрибуцію та продажі відповідних благ; 

– не виділені (non-dedicated) – види діяльності, які мають стосунок до 

поширення, комунікацій, дистрибуції та продажам, що захищені правами 

інтелектуальної власності, але які не включено в основні індустрії, що 

підпорядковані копірайту [320, c. 8–9]. 

Цей підхід дозволяє розраховувати вартість продажу виробів, захищених 

правами інтелектуальної власності. Але оскільки не всі креативні індустрії 

виробляють продукти, захищені правом інтелектуальної власності, його 

застосування для вивчення та вимірювання креативної економіки є 
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обмеженим. 

«Орієнтована на торгівлю» модель, що запропонована Інститутом 

статистики ЮНЕСКО, спрямована на визначення обсягів торгівлі товарами, 

що виробляються в межах креативної економіки. Застосовується при 

обчисленні обсягу експорту креативних продуктів. Підхід відрізняється 

простим і зрозумілим рішенням щодо визначення експорту креативних 

товарів і послуг при реалізації експортної політики. Але він не забезпечує 

повне охоплення обсягу креативного сектору, оскільки не всі креативні 

товари експортуються [336, с. 33–34].  

Серед інших моделей, які були розроблені науковцями й практиками та 

застосовані для аналізу окремих регіонів та/або індустрій, заслуговують на 

увагу такі: модель «американці для мистецтв» (Americans for the Arts model); 

модель «експериментальної економіки» (experience economy model); модель 

«соціальної мережі» (social network model); модель, що побудована на 

зайнятості (employment-based model), модель «креативних доменів» (creative 

domains model); модель «креативних талантів» (creative talent model) [336, 

c. 34]. Частина з них застосовується окремими організаціями при 

розрахунках обсягів креативної економіки.  

Відзначимо об’єктивну відмінність у напрямах сучасного розвитку 

управлінської культури в креативному та некреативному секторах. Так, зміни 

в управлінській діяльності, техніці та технології менеджменту, які 

призводять до позитивних результатів у некреативних індустріях, не завжди 

матимуть такий ефект у креативній економіці. Це може стимулювати появу 

нових напрямів і видів менеджменту, зокрема креативного менеджменту, 

управління креативом персоналу тощо. Характер управлінської діяльності 

кардинально змінюється, і замість побудови вертикалі владних повноважень 

у колективі формується модель стимулювання командної роботи, 

креативності, тісних взаємовідносин між самодостатніми індивідами. 

Водночас зауважимо, що управління групою креативних особистостей має 

свої труднощі. Зокрема, практично неможливо зобов’язувати людей 
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виконувати регулярні дії щодо створення креативного продукту. Такі 

функції, як прогнозування, планування та контроль, набувають інших рис і 

потребують інших технологій.  

Зазначимо також, що креативна економіка стирає кордони між 

державами, сприяє такому обміну ідеями, інноваціями та рішеннями, який 

піднімає загальний рівень її розвитку, розширює кордони та стимулює появу 

нових видів і форм креативної економіки. Це стимулює міждержавні 

взаємозв’язки та міжнародне співробітництво. ЮНКТАД відзначає, що 

«креативна економіка стає національною перевагою для економічного 

розвитку в країнах зі значним культурним розмаїттям, зокрема для країн, що 

розвиваються» [259].  

Креативна економіка має низку інших характеристик як сфера людської 

діяльності та сектор економіки. В основі креативної економіки лежить 

індивідуальна творчість, яка спирається на індивідуальні знання, навички, 

таланти та здібності. На відміну від серійного виробництва, при створенні 

креативного продукту витрати праці є показником, що цілком залежить від 

особистих якостей виробника-творця, рівня його кваліфікації, творчого 

задуму та інших факторів. Кожний витвір є ексклюзивним, тому його 

оцінювання або неможливе, або надто суб’єктивне. Така особливість 

креативної економіки ускладнює оцінку цінності продукту та стандартизацію 

підходу до якості товару, який пропонується на ринку. Однак, враховуючи 

суб’єктивізм оцінки цінності креативного продукту, в деяких країнах певні 

витвори мистецтв переоцінюються, а в інших – недооцінюються. Тому 

розробники концепції креативної економіки та авторитетні міжнародні 

організації для міжкраїнового співставлення застосовують інтегральні 

індекси та показники.   

Визначення та вимірювання креативної економіки значно відрізняються 

між країнами та регіонами за структурою індустрій, що входять у поняття 

«креативна економіка»; ланцюгом вартості; важелем впливу на всю 

економіку. Водночас динаміка змін, що відбуваються у сфері культури, 
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цифрових технологій, науці та реалізації креативних підходів, неодмінно 

породжуватиме нові теоретичні конструкти та моделі креативної економіки. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Креативний імператив сформувався на основі пріоритету 

індивідуалізації та розвитку людського капіталу в процесі впливу 

креативності, інтернаціоналізації, діджиталізації, мережевізації та 

інноватизації, впровадження індустрії 4.0, що зумовлює динамічну 

реконфігурацію глобальної економіки, з одного боку, а з іншого − концепцій 

інформаційного суспільства, нової економіки, економіки ідей, знань, 

вражень, сталого розвитку та спільного користування (шерінгової 

економіки), які визначають етику міжнародних економічних відносин. 

Ґенезою креативного імперативу економіки на засадах інтеграційного 

підходу стали концепції постіндустріального суспільства (Д. Белл, 

Дж. К. Гелбрейт, Е. Тофлер), інформаційного суспільства (Н. Луман, М. Мак-

Люен, Д. Масуда), мережевого суспільства (М. Кастельс), мережевої 

економіки (К. Келлі, Д. Аджемоглу, П. Глур, К. Чеймайнейд) економіки 

знань (Ф. Махлуп, Т. Сакайя, Е. фон Вайцзеккер, У. Дайзарад, П. Пільцер), 

нової економіки (В. Ратенау, Р. Флемінг, Г. Мінз, У. Демінг, Х. Зіберт), 

цифрової економіки (Д. Піазоло, М. Лейн та Х. Льонгвіст). Креативна 

економіка (засновниками концептуальних засад якої були Дж. Гілмор, С. 

Каннінгейм, Ч. Лендрі, Б. Дж. Пайн, Д. Тросбі, К. Харріс, Д. Хезмондалш, 

Дж. Хоукінс, Р. Флоріда та інші) стає однією з головних форм розвитку 

глобальної економіки.  

В результаті еволюції постіндустріальної парадигми відбулось 

виокремлення парадигми креативної економіки, яка на початкових етапах 

обмежувалась креативними видами діяльності як в межах креативних 

індустрій, так і поза ними, але наразі йдеться про становлення креативного 

імперативу глобального економічного розвитку, що обумовило новий підхід 

до теоретико-методологічного обґрунтування глобального економічного 
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розвитку на засадах всеохоплюючої креативізації включно з «рутинними» 

видами зайнятості, що виходить за межі креативного класу, креативного 

сектору та креативних індустрій; інтелектуалізацію всіх видів діяльності; 

просторову організацію у формах креативної спільноти, креативних 

кластерів та міст; дуальність локального створення креативного продукту та 

інтернаціоналізацією його реалізації; зростання ролі вищої освіти, науки та 

креативних форм комерціалізації інтелектуальної власності; поширення 

креативних бізнес-моделей та суспільно-політичних технологій; широке 

застосування самозайнятості та соціальній інклюзії. 

Авторське визначення креативних індустрій – «види економічної 

діяльності, створення доданої вартості та робочих місць в яких ґрунтується 

на вираженні індивідуальної творчості, а їх продукти і послуги є результатом 

створення та використання прав інтелектуальної власності» – на відміну від 

визначення, наданого в Законі України «Про культуру», відображає той факт, 

що креативні індустрії визначаються у світі за ознакою інтелектуальної 

власності, та уточнює, що продукти і послуги креативних індустрій є не 

тільки результатом індивідуальної творчості, а й вираженням індивідуальної 

творчості, яка є основою і результатом колективної творчості.  

Основними підходами до трактування сутності креативної економіки 

визначено такі:  

– секторальний − певні сектори складають низку креативних індустрій, 

які за своєю сутністю відрізняються від інших індустрій економіки 

(Д. Хоукінс, Д. Поттс, С. Канінгам);  

– професійної належності – креативна економіка розглядається як 

група креативних професій (концепція «креативного класу» Р. Флоріди); 

– прав інтелектуальної власності – ідентифікація креативних сфер 

діяльності за результатами створення та користування правами 

інтелектуальної власності (ВОІВ); 

– урбаністичний – концепція «креативного міста» передбачає цілісний 

розвиток міста на основі політики стимулювання креативної та культурно-
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мистецької діяльності (Ч. Лендрі). 

– інноваційний – креативна економіка розглядається як важлива 

частина більш широкої економічної системи в рамках нової економіки, 

економіки знань на засадах інноваційності (А. Скотт, Л. Федулова). 

Реконфігурація глобальної економіки розглядається в дисертації на 

засадах геоекономічного (в рамках цивілізаційного та світсистемного 

аналізу) та інституційного підходів (стосовно: 1) трансформації в системі 

виробництва, які привели передові країни до реорганізації промислової 

діяльності та впровадження креативних бізнес-моделей; 2) структурної 

перебудови економіки; 3) зміни вимог до робочої сили (зростання ролі 

індивідуалізації та навчання впродовж життя); 4) зміни суспільних відносин з 

виокремленням нових класів з провідною роллю креативного класу; 5) ролі 

урбанізації загалом та великих міст зокрема). 

До основних моделей креативної економіки в методології дослідження 

належать: «економіка, основаної на ідеях»; секторальна; «концентричних 

кіл»; «символічних текстів»; інтелектуальної власності та копірайту; 

«орієнтована на торгівлю». Структурні зміни, тенденції в сфері культури, 

науки, мовлення мають бути відображені при визначенні складу креативної 

економіки, що сприятиме виникненню нових підходів і моделей креативної 

економіки. Вимір та аналіз впливу креативізації на реконфігурацію 

глобальної економіки ускладнений не тільки у зв’язку з відсутністю визнаної 

та запровадженої більшістю країн світу єдиної методології статистичного 

обліку креативної економіки, але з неможливостю виміру всеохопної 

креативізації економічних процесів, поширення креативних бізнес-моделей 

та суспільно-політичних технологій, що обумовлює використання 

інтегральних індексів для міжкраїнового співставлення.   

Основні результати розділу 1 опубліковані в роботах: [44; 46; 47; 51; 

71]. 
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РОЗДІЛ 2. 

РЕКОНФІГУРАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В МОДЕЛІ 

КРЕАТИВНОГО РОЗВИТКУ 

 

2.1. Динамічна диспозиція креативного сектору в глобальній 

економіці 

 

Від часу виникнення категорії «креативні індустрії» у структурі 

економічної діяльності і до сьогодні відбулись суттєві трансформації 

глобального економічного середовища, обумовлені в тому числі змінами у 

масштабах, пропорціях і тенденціях креативного сектору. 

Як зазначають Т. Поснова, О. Химрода, Н. Тершак, «креативна 

економіка … стала могутньою перетворюючою силою в сучасному світі» 

[81]. Нова модель глобальної економіки, на думку цих авторів, ґрунтується 

на «розвитку людського капіталу, що формується на основі процесів 

інтернаціоналізації, інтелектуалізації та креативізації науково-технологічної, 

соціально-економічної, культурної сфер діяльності суспільства» [81, с. 82]. 

Масштаби і структурна динаміка креативного сектору глобальної 

економіки визначаються багатьма факторами. Дослідження структурної 

динаміки креативного сектору економіки передбачає виокремлення його 

складових у відповідності до методології їх вимірювання, яка може бути 

застосована як з точки зору міжкраїнової зіставності наявного 

фактологічного та статистичного матеріалу. Тому для оцінювання динаміки 

змін у креативному секторі економіки доцільно використовувати як 

методичні засади, які вже опробовано міжнародними організаціями, так і 

обгрунтовані авторські конструкції. Креативний сектор глобальної економіки 

розглядається нами в цьому дослідженні за методикою ЮНКТАД, згідно з 

якою виокремлено: креативні товари (художні ремесла, аудіовізуальні 

засоби, дизайн, нові медіа, виконавські види мистецтва, видавництво, 

образотворче мистецтво); креативні послуги (реклама, дослідження ринку та 
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опитування громадської думки, архітектурні, інженерні та інші технічні 

послуги, дослідження і розробки, особисті, культурні та рекреаційні послуги, 

аудіовізуальні та супутні послуги, інші особисті, культурні та рекреаційні 

послуги); товари суміжних креативних індустрій (креативні індустрії, 

пов'язані з експортом та імпортом товарів). Види креативних продуктів та 

продуктів суміжних індустрій представлено в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Види креативних продуктів та продуктів суміжних індустрій 

  

Категорія Види 

 Всі креативні продукти Продукти суміжних індустрій 

(креативні індустрії, пов'язані з 

експортом та імпортом товарів) 

Художні ремесла Святкування 

Інші художні промисли 

Посуд 

Плетені вироби 

Пряжа 

Килими 

 

Аудіовізуальні 

засоби 

Фільми 

CD, DVD, касети  

Фільми 

Електронне мовлення 

Звукове виробництво 

Дизайн Архітектура 

Мода 

Вироби зі скла 

Інтер'єр 

Ювелірні вироби 

Іграшки 

Архітектура 

Мода 

Інтер'єр 

Ювелірні вироби 

Нові медіа Відео ігри Комп'ютерне обладнання 

Виконавські види 

мистецтва 

Музичні інструменти 

Друковані музичні твори 

Музичні інструменти 

Святкування 

Видавництво Книги 

Газети 

Інша друкована продукція 

Інші друковані матеріали 

Образотворче 

мистецтво 

Антикваріат 

Живопис 

Фотографія 

Скульптура 

Живопис 

Фотографія 

Цифрове 

виготовлення: 

 

 3d-принтери 

3d-сканери 

Лазерні різці 

Фрезерування з ЧПУ 

Магазинні ЧПУ 

Пульти керування 

Джерело: складено автором за [162]. 
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Методика комплексного оцінювання масштабу і структурної динаміки 

креативної економіки для 93 країн світу, окремих груп країн світу, 

макрорегіональних об’єднань, груп країн з різним рівнем розвитку включає 

компаративний аналіз рівня прибутковості, доходності, вартості експорту 

креативних благ, вартості активів, зайнятості в креативних індустріях, 

питомої ваги креативних індустрій у ВВП.  

Завдяки глобалізації та інформаційним технологіям доступ до 

культурних та креативних благ розширився, що обумовило зростання 

масштабів креативної економіки в усьому світі. Оскільки облік креативних 

індустрій та креативної економіки в різних країнах світу відрізняється і 

єдиної методології збирання та систематизації статистичних спостережень 

наразі не існує, релевантними для дослідження глобальної економіки даними 

може бути статистика авторитетних міжнародних організацій, 

консалтингових агенцій, однак недоліком цієї статистики є обмежений 

перелік показників і значне запізнення з їх публікацією. Так, дані ЮНКТАД 

щодо зовнішньої торгівлі креативними товарами та послугами доступні за 

2003–2015 рр., а дані щодо зовнішньої торгівлі креативними послугами та 

продуктами суміжних індустрій – лише за 2001–2012 рр. Щодо окремих 

видів креативних товарів і послуг є систематизовані дані Центру міжнародної 

торгівлі ЮНКТАД / СОТ (International Trade Centre, ITC) до 2018 р. включно, 

але дані не для всіх країн світу. 

Статистика ЮНКТАД демонструє більшу стійкість та вищі темпи 

приросту креативної економіки порівняно з іншими видами діяльності у 

глобальній економіці за період 2003–2015 рр. Це є свідченням її вищої 

стійкості та темпів приросту порівняно з іншими видами діяльності та впливу 

на реконфігурацію глобальної економіки. Так, за період 2003-2015 рр. 

середній темп приросту експорту креативних товарів у світі становив 7,34%, 

що в абсолютних показниках засвідчує зростання більш ніж удвічі (з 208,49 

млрд дол. до 509,75 млрд дол.). Світовий імпорт креативних товарів у цей 

період зріс на 5,1%, або з 227 млрд дол. до 454 млрд дол.  
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Наслідком світової фінансово-економічної кризи 2007–2008 рр. було 

уповільнення динаміки середнього зростання експорту у 2007–2011 рр., яке 

проте не набуло від’ємних значень. Однак у наступний за післякризовим 

період (2012–2015 рр.) відбулось суттєве скорочення темпу приросту як 

експорту (0,23%), так і імпорту (-0,25%). Це можна частково пояснити 

зниженням попиту в розвинених країнах, зростанням торговельно-

економічних дисбалансів, що спричиняє запровадження протекціоністської 

політики. 

Креативна економіка продовжує робити значний внесок у світову 

торгівлю за різними видами продукції. Так, згідно з даними табл. 2.2, 

структура експорту креативними товарами визначалась переважними 

темпами приросту дизайну (8,58%), образотворчого мистецтва (7,96%) та 

художніх ремесел (4,42%) (табл. 2.2 та [160]). 

Таблиця 2.2 

Темп приросту креативної економіки за видами продукції/послуг, 

2003–2015 рр., % 

Період 2003–2015 2007–2011 2012–2015 

 Експорт Імпорт Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

Всі креативні товари 7,34 5,10 3,71 0,58 0,23 -0,25 

Художні ремесла 4,42 2,13 2,50 -0,53 -0,27 -1,44 

Аудіовізуальні засоби . . . . . . 

Дизайн 8,58 5,48 6,96 2,64 0,42 -0,88 

Нові медіа . . . . . . 

Виконавські види 

мистецтва 3,26 2,51 1,55 0,50 -5,08 -3,69 

Видавництво -0,05 -0,63 -2,86 -3,42 -5,36 -7,09 

Образотворче 

мистецтво 7,96 6,39 0,18 -2,52 9,96 17,84 

Джерело: [162]. 

 

В структурі імпорту першість за темпами приросту має образотворче 

мистецтво (6,39%), дизайн на другому місці з показником 5,48%, на 

третьому – виконавські види мистецтва [162]. За даними аналітичного звіту 

EY за 2015 р., найбільш прибутковими креативними галузями були 

телебачення, образотворчі мистецтва, газети і журнали, а найменш 
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прибутковими − кінематограф, музика і радіо. Відзначимо, що креативна 

економіка має дедалі більший вплив на працевлаштування. Креативними 

індустріями, що забезпечують найбільшу чисельність робочих місць, є 

образотворчі мистецтва (перше місце), музика (друге місце) і книги (третє 

місце). Аутсайдером за показниками прибутковості та зайнятості у 2015 р. 

була індустрія радіо. Сумарно креативний сектор забезпечив 29,5 млн 

робочих місць та 2253 млрд дол. США (3% світового ВВП) прибутку 

(табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Світовий рейтинг креативних індустрій за прибутковістю і зайнятістю, 

2015 р. 

Галузь Прибутковість, 

млрд дол. 

Рейтинг за 

прибутковістю 

Кількість 

зайнятих 

Рейтинг за 

величиною 

анятості 

Телебачення 477 1 3 527 000 5 

Образотворчі 

мистецтва 391 2 6 732 000 1 

Газети і 

журнали 354 3 2 865 000 6 

Реклама 285 4 1 953 000 8 

Архітектура 222 5 1 668 000 9 

Книги 143 6 3 670 000 3 

Виконавчі види 

мистецтва 
127 7 3 538 000 4 

Ігри 99 8 605 000 10 

Кінематограф 77 9 2 484 000 7 

Музика 65 10 3 979 000 2 

Радіо 46 11 502 000 11 

Разом 2253 - 29 507 000 - 

Джерело: [196]. 

 

При цьому потрібно брати до уваги, що зайнятість у креативному 

секторі забезпечується переважно мікро-, малими та середніми 

підприємствами з широким використанням неповної та тимчасової форм 

зайнятості.  

Аналіз темпів приросту зовнішньої торгівлі креативними товарами в 
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світі за видами (2003–2015 рр.) показує, що найвищі темпи зростання як 

експорту, так і імпорту мали дизайн (8,6 та 5,5%) та образотворче мистецтво 

(8 та 6,4 %), а найнижчі – видавництво (-0,1 та -0,6%) та виконавські види 

мистецтва (3,3% та 2,5%) відповідно (рис. 2.1).  

 

 

Рис. 2.1. Темп приросту зовнішньої торгівлі креативними товарами 

за видами у світі, 2002–2015 рр. 

Джерело: побудовано автором  за даними ЮНКТАД [329]. 

 

Відмітимо, що стосовно нових ЗМІ та аудовізуальних видів креативних 

товарів відсутні загально світові дані темпів щорічного приросту за вказаний 

період. 

Індекс концентрації креативних товарів за видами, розрахунок якого 

ґрунтується на нормованому індексі Герфіндаля – Гіршмана, представлено на 

рис. 2.2. Як засвідчують дані рис. 2.2, вподовж 2002–2015 рр. найвищу 

концентрацію в імпорті мали вироби образотворчого мистецтва, в експорті – 
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художні ремесла та дизайн. 

 

 

Рис. 2.2. Індекс концентрації креативних товарів у світі за видами (на 

основі нормованого індексу Герфіндаля – Гіршмана, 2002–2015 рр.) 

Джерело: побудовано автором  за даними ЮНКТАД [329]. 

 

Аналіз темпів приросту зовнішньої торгівлі креативними послугами в 

світі за видами (2003–2012 рр.) показує, що найвищі темпи зростання 

експорту мали франшизи, комп’ютерні та комп’ютерно-інформаційні 

послуги (17,5 та 17,1%), а найнижчі – інформаційні та інші інформаційні 

послуги (5,4 та -20%). Що стосується імпорту, то найвищі темпи його 

приросту мали інші інформаційні послуги (19,8%); високі темпи були 

притаманні цілій низці креативних послуг: інформаційні (18,4%), 

комп’ютерні (18,2%), інші особисті, культурні та рекреаційні (18,1%) (рис. 

2.3). 
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Рис. 2.3. Темп приросту зовнішньої торгівлі креативними 

послугами в світі за видами, 2003–2012 рр., % 

Джерело: побудовано автором за даними ЮНКТАД [221]. 

 

За макрорегіональною структурою креативного сектору світової 

економіки лідером є країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) (за 

даними табл. 2.4). Найвища частка креативного сектору у ВВП припадає на 

країни АТР, що відповідає 743 млрд дол. та еквівалентно 3,3% регіонального 

ВВП. Він створює понад 12,7 млн робочих місць. Друге місце за масштабом 

креативного сектору економіки посідає Європа: 709 млрд дол. і 7,7 млн 

робочих місць. Третім за величиною є північноамериканський креативний 

сектор: 620 млрд дол. і 4,3 млн робочих місць. На четвертому місці – 

Латинська Америка та Карибський басейн з 124 млрд дол. (2,2% ВРП) та 1,9 

млн робочих місць, далі – країни Африки та Близького Сходу з 58,5 млрд 

дол. США (1,1% ВРП) та 2,4 млн робочих місць.  
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Що стосується зайнятості у креативному секторі, то найвищий її 

показник, як ми зазначали, – в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а 

найнижчий – в Латинській Америці та Карибському басейні (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 

Макрорегіональна структура розвитку креативної економіки 

Регіони світу Обсяг 

капіталу,  

млрд дол.  

Частка у 

ВВП, % 

Зайнятих у 

креативній 

економіці, млн 

осіб 

Азія і 

Тихоокеанський 

регіон 

743,0 3,0 12,7 

Європа 709,0 3,0 7,7 

Північна Америка 620,0 3,3 4,3 

Латинська Америка 

та Кариби 

124,0 2,2 1,9 

Африка та Близький 

Схід 

58,5 1,1 2,4 

Джерело: [196]. 

Компаративний аналіз світового ринку креативних товарів за групами 

країн свідчить про зміну його структури впродовж 2002–2015 рр. на користь 

країн, з ринками, що формуються. Питома вага країн, з ринками, що 

формуються, в світовому експорті торгівлі креативними товарами у 2015 р. 

перевищила відповідний показник розвинутих країн. Відмітимо, що 

всередині країн з ринками, що формуються, спостерігається суттєва 

диференціація. Участь країн з перехідною економікою в зовнішній торгівлі 

креативними товарами впродовж усього періоду 2002–2015 рр. була низькою 

і майже незмінною. Їх частка у сукупній торгівлі залишалась у цей період на 

рівні 6%, незважаючи на зростання вартісного показника експорту в понад 

2,5 раза. Серед цієї групи країн Топ-5 складають Росія, Україна, Білорусь, 

Сербія, Боснія та Герцеговина, з різницею між Росією та Боснією та 

Герцеговиною більш ніж у 10 разів. Частка найменш розвинених країн у 

сукупній торгівля цією групою товарів була нижче 1% (розраховано за 
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даними [162]). Натомість експорт креативних товарів інших країн, що 

розвиваються, зріс у цей перод втричі (з 84,365 млрд дол.  до у 2002 р. до 

265,081 млрд дол. у 2015 р.) (див. рис. 2.4).  

 

 

Рис. 2.4. Структура експорту креативними товарами за групами 

країн з різним рівнем розвитку, 2002, 2015 рр., млрд дол., % 

Джерело: розраховано автором  та побудовано за даними [160]. 

Таке випередження за темпами приросту обумовило стійке лідерство 

цієї групи країн на світовому ринку та обумовило зростання ролі креативного 

сектору у макроекономічному розвитку, оскільки п'ята частина загального 

експорту з країн, що розвиваються, припадає на креативні товари. У складі 

експорту креативних товарів в цій групі країн переважають дизайнерські 

товари (70%), менша питома вага припадає на художні промисли та нові 

засоби масової інформації.  

З огляду на значну чисельність країн, що розвиваються, відзначимо, що 

величезний внесок у світовий експорт креативних товарів роблять Китай, 

Індія, окремі країни Південно-Східної Азії, серед яких Сінгапур, Малайзія, 

Таїланд. Території, які входять до Великого Китаю (Гонконг, Тайвань) також 

увійшли до топ-10 країн, що розвиваються, за величиною експорту 

креативних товарів. Так, Китай є беззаперечним світовим лідером за 
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показником креативного експорту (168,507 млрд дол.), яка більш ніж в 

чотири рази випереджає найближчого конкурента – США. При цьому Китай 

демонструє стабільний позитивний баланс торгівлі цією групою товарів з 

найвищими загальносвітовими значеннями. Натомість у США впродовж 

досліджуваного періоду баланс торгівлі креативними товарами змінився на 

користь імпорту, і в 2015 р. мав місце  значний торговельний дефіцит (52 

млрд дол.) (за даними [340]).  

Питома вага розвинених країн в експорті креативних товарів 

зменшилась на 11,5% з 59% у 2002 р. до 47,4% у 2015 р. [340]. При цьому 

креативні товари складають 16,5% загального експорту з розвинених країн у 

2015 р. [340]. В цій групі країн за макрорегіональною з відривом у більше ніж 

втричі лідирує Європа, на другому місці – країни Північної Америки, на 

треьому –  Азії. У розрізі окремих країн першість за США (4,504 млрд дол.), 

на другому місці – Франція (34,446 млрд дол.), потім з невеликою різницею – 

Італія, Великобританя та Німеччина (відповідно, 26,672, 25,926 та 25,882 

млрд дол. США), на шостому – Швейцарія (14,98). Решта розвинених країн 

(у тому числі Канада та Японія) мають вартість експорту креативних товарів 

нижче 10 млрд дол. США (рис. 2.5). 

 

 

Рис. 2.5. Топ-20 розвинених країн світу за величиною експорту 

креативних товарів, 2015 р., млрд дол.  
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Джерело: побудовано автором за даними [160]. 

В товарній структурі експорту в 2015 р. більше половини припадало на 

дизайнерські товари (54%), на другому місці образотворче мистецтво (17%), 

включаючи антикваріат, картини та фотографії, включаючи книги, газети та 

нові засоби масової інформації [160]  

В останньому доступному звіті «Глобальний індекс креативності 2015» 

цей індекс розраховано для 139 країн на основі трьох вимірів «3Т»: таланту, 

технологій та толерантності: 1. Технологія – в індексіній формі враховує 

суму показника частки інвестицій в дослідження і розробки у ВВП та рівня 

інновацій, що визначається як кількість патентів кожної країни. 2. Талант – 

частка дорослих з вищою освітою та робочою силою в креативному класі з 

окремим розрахунком креативного класу. 3. Толерантність – показники 

лікування іммігрантів, расових та етнічних меншин, геїв та лесбіянок [204].  

Нами розглянуто країни G20 для відображення креативності країн з 

різним рівнем розвитку в порівнянні з Україною. Перші місця в рейтингу 

посідають розвинені країни з високим рівнем розвитку ринкових інститутів 

та громадянського суспільства (Австралія, США, Канада, Великобританія), а 

країни з ринками, що формуються, незважаючи на загальноекономічні 

показники та високий доход на душу населення, значно їм поступаються 

(табл. 2.5). 

Згідно з даними ЮНКТАД, Україна знаходиться на досить високому 

місці за індексом таланту – 24 (з 134), що вище багатьох країн з ринками, що 

формуються, таких як Китай, Мексика, Індія, Саудівська Аравія, Туреччина, 

Індонезія. Таке місце визначається високими показниками частки робочої 

сили в креативному класі (29,75% населення) – 40 місце, і працівників з 

вищою освітою – 11 місце, що вище, ніж у Росії, яка посідає за цим 

показником 15 місце в світі. Тобто можна стверджувати про наявні асиметрії 

в рівні та динаміці розвитку креативної економіки. Разом із тим, в країнах, 

що розвиваються, (Індія, Індонезія, Китай та інші), креативні індустрії 

використовуються як драйвер економічного зростання.  
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Таблиця 2.5 

Глобальний креативний індекс країн G20* та України, 2015 

Рейтинг 

загальний  

Країна Рейтинг за субіндексами Глобальний індекс 

креативності Країна Технологія Талант Толерантність 

1 Австралія 7 1 4 0,970 

2 США 4 3 11 0,950 

4 Канада 13 14 1 0,920 

12 Великобританія 15 20 5 0,881 

14 Німеччина 7 28 18 0,837 

16 Франція 16 26 16 0,822 

21 Італія 25 31 38 0,715 

24 Японія 2 58 39 0,708 

27 Аргентина 48 35 19 0,681 

29 Бразилія 27 68 15 0,667 

31 Південна Корея 1 50 70 0,660 

38 Росія 22 15 123 0,579 

39 ПАР 30 62 57 0,564 

45 Україна 43 24 105 0,518 

62 Китай 14 87 96 0,462 

73 Мексика 54 94 56 0,407 

83 
Саудівська 

Аравія 
50 59 122 0,362 

88 Туреччина 58 53 123 0,348 

99 Індія 52 92 108 0,292 

115 Індонезія 67 108 115 0,202 
* без колективного члена - Європейського Союзу 

Джерело: складено автором  за даними [204]. 

 

Показник таланту країни складається з частки зайнятих у 

креативному класі та зайнятих у вищій освіті. Окремо пропонується суб-

індекс «креативний клас», який охоплює зайнятих в дослідженнях і 

розробках; мистецтві, культурі, розвагах і телебаченні; бізнесі та 

менеджменті; освіті, охорони здоров'я та праві. Індекс толерантності 

вимірюється як ставлення в країні до етнічних і расових меншин та ЛГБТ 

спільноти. За показником креативного класу лідирують Люксембург (54%), 

Бермуди (48%), Сінгапур (47%). До топ-10 за рейтингом креативного класу 
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увійшли Австралія (45%), Швеція (45%), Нідерланди (44%), Канада (44%) і 

Великобританія (44%), США (33%) [204]. Особливу увагу розвитку 

креативного сектору приділяють країни, з ринками, що формуються.  

На думку М. Хендерсон, керівника Програми креативної економіки 

ЮНКТАД «Креативні індустрії є потужною силою не тільки для 

економічного розвитку, а й для соціальних і культурних змін. Для досягнення 

цілей сталого розвитку нам потрібні глибокі культурні зміни в масовому 

масштабі. Креативні індустрії можуть допомогти нам досягти цього» [162]. 

Всесвітня конференція з креативної економіки (WCCE) є першою 

міжнародною конференцією з цієї проблематики на високому та найвищому 

рівні. Захід, що відбувся 6–8 листопада 2018 р. в Балі (BNDCC), об’єднав 

понад 1400 учасників з понад 30 країн. На цій конференції з тематики 

«Інклюзивно креативно», розглянуто п'ять основних питань, а саме: 

соціальну згуртованість, регулювання, маркетинг, екосистеми та 

фінансування креативної індустрії. За результатами конференції WCCE було 

також сформульовано Балійську програму, яка запропонована Генеральній 

Асамблеї ООН. Очікується, що в світі, який увійшов у нову епоху, це 

сприятиме подальшому зміцненню екосистеми та підтримці розвитку 

світової креативної економіки) [332]. 

Реконфігурація глобальної економіки має прояв і у темпах і структурі 

експорту креативних послуг (рис. 2.6).  

Так,  впродовж 2003–2011 рр. (2011 р. – це останні статистичні дані на 

сайті ЮНКТАД), країни, що розвиваються, демонстрували суттєво вищі 

темпи зростання експорту порівняно з розвиненими країнами в більшості 

видів креативних послуг (роялті та ліцензійні внески, інформаційні, інші 

інформаційні, комп’ютерні та комп’ютерно-інформаційні, архітектурні, 

інженерні, дослідження і розробки, реклама, дослідження ринку). 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=https://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Creative-Economy-Programme.aspx&xid=17259,15700021,15700124,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhi9qKl2TtfrpQV2WYdd5taZsuwbbA
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Рис. 2.6. Темп приросту експорту креативних послуг розвинених 

країн, країн, що розвиваються та транзитивних країн, 2003–2011 р., % 

Джерело: побудовано автором  за даними ЮНКТАД [221]. 

 

Розвинені країни мали вищі темпи приросту за такими видами експорту 

креативних послуг: франшизи, особисті, культурні та рекреаційні, 

аудовізуальні та супутні послуги. Реконфігурація глобальної економіки має 

прояв і у темпах та структурі імпорту креативних послуг (рис. 2.7).  

Аналогічною є ситуація з імпортом креативних послуг, де країни, що 

розвиваються, впродовж 2003–2011 рр. мали суттєво вищі темпи зростання 

порівняно з розвиненими країнами  в більшості видів креативних послуг 

(інші інформаційні, комп’ютерно-інформаційні, архітектурні, інженерні, 

дослідження і розробки, реклама, дослідження ринку, франшизи, особисті, 

культурні та рекреаційні, аудовізуальні та супутні послуги). Розвинені країни 
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мали вищі темпи приросту за такими видами імпорту креативних послуг: 

роялті та ліцензійні внески, інформаційні та комп’ютерні послуги. 

 

 

 

Рис. 2.7. Темп приросту імпорту креативних послуг, розвинених 

країн та країн, що розвиваються, 2003-2011 р., % 

Джерело: побудовано автором за даними ЮНКТАД [221]. 

 

Втім, більш високі темпи приросту зовнішньої торгівлі креативними 

послугами демонструють країни, що розвиваються. Значення цього 

показника в структурі креативних послуг таких країн найвище щодо ДіР 

(24%) та комп’ютерних послуг (23%), архітектурних, інженірингових та 

технічних послуг (21,5%) та реклами, дослідження ринку та опитування 

громадської думки (21%) (за даними ЮНКТАД 2002-2011  рр. [239], 

статистика яких в подальші роки не продовжувалась). 

Дані табл. 2.6 свідчать про вплив креативізації на реконфігурацію 



 93 

глобальної економіки за регіональною структурою ринкової частки та темпів 

приросту експорту  й імпорту креативних товарів  впродовж 2002-2015 рр. 

(табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Регіональна структура експорту та імпорту креативних товарів, 

 2002-2015 рр. 

Регіони 

Ринкова частка, % Темп приросту, 

% експорту імпорту експорт імпорт 

2002 2015 200

2 

2015 2003-2015 

Світ 100,0 100,0 100,

0 

100,0 7,3 5,1 

Америка 15,5 10,6 36,8 29,8 3,6 2,9 

за рівнем розвитку 

Америка (розвинені країни) 12,7 9,2 33,6 26,2 3,0 18,1 

Америка (країни, що розвиваються) 2,8 1,5 3,2 3,5 1,7 8,1 

за регіонами 

Латинська Америка 2,6 1,5 2,9 3,4 2,5 8,7 

Центральна Америка 1,8 1,1 1,9 1,9 41,8 20,5 

Південна Америка 0,7 0,3 1,0 1,6 -9,1 20,5 

Європа 43,5 36,6 40,9 43,8 4,5 4,5 

Єврозона 29,3 23,9 23,6 26,3 4,0 4,2 

ЄС 28 40,9 33,6 36,2 37,5 4,1 3,8 

Азія 39,5 51,7 19,5 23,2 10,7 8,8 

за рівнем розвитку 

Азія (розвинені країни) 2,3 1,4 5,6 4,3 3,5 3,5 

Азія (країни, що розвиваються) 37,1 50,3 13,8 18,7 0,3 6,1 

Азія (країни з ринками, що формуються) 36,2 50,0 13,0 17,9 11,2 10,5 

Найменш розвинені країни Азії 0,02 0,02 0,1 0,02 2,9 1,3 

за регіонами 

Східна Азія 29,4 40,3 9,9 11,9 10,9 8,6 

ПСА 4,5 4,6 2,0 3,2 9,8 12,0 

Африка 0,5 0,3 1,0 1,2 8,0 7,7 

за рівнем розвитку 

Африка (країни, що розвиваються) 0,5 0,3 1,0 1,2 8,0 7,7 

Африка (країни з ринками, що формуються) 0,2 0,1 0,4 0,3 11,6 7,8 

Найменш розвинені країни Африки 0,02 0,04 0,1 0,3 12,6 9,3 

за регіонами 

Північна Африка 0,2 0,1 0,4 0,5 11,8 8,6 

Субcах. Африка без ПАР 0,1 0,1 0,4 0,4 3,9 6,8 

Океанія 0,5 0,3 1,8 2,1 1,6 5,8 

за рівнем розвитку 

Океанія (розвинені країни) 0,5 0,3 1,7 2,1 1,7 6,0 

Океанія (країни, що розвиваються) 0,0 0,0 0,1 0,0 -8,9 -2,3 

за рівнем розвитку 

Азія та Океанія (розвинені країни) 2,8 1,7 7,3 6,4 3,1 4,2 

Азія та Океанія (країни, що розвиваються) 37,1 50,3 13,9 18,7 11,0 10,3 

Джерело: складено та розраховано за даними [329] 
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Як  свідчать дані у досліджуваному періоді за величиною ринкової 

частки експорту креативних товарів від світового значення у 2002 р. 

лідирувала Європа (43,5%), а у 2015 р. – Азія (51,7%). При цьому у 2015 р. 

порівняно з 2002 р. зменшились  ринкові частки Європи на 6,9%, Америки на 

4,9%, Африки та Океанії на 0,2% кожна. Тоді як ринкова частка Азії зросла 

відповідно на 12,2%. Однак, якщо  в Америці та Європі зазначена тенденція 

простежується стосовно країн з різним рівнем розвитку, то в Азії та Африці 

ринкові пропорції у загальному по континенту мають суттєві відмінності 

залежно від рівня розвитку країн та у межах макрорегіонів. Так, ринкова 

частка розвиненх країн Азії зменшилась, а країн, що розвиваються та країн з 

риками, що формуються – суттєво зросла, а в найменш розвинених країнах 

континенту – залишилась без змін. Серед макрорегіонів Азії в даній таблиці 

відображено регіони, які мають найсуттєвіші зміни в економічному розвитку 

в зазначений період – це Східна Азія та Південно-Східна Азія (ПСА), 

ринкова частка експорту креативних товарів яких зросла але в різній  мірі 

(10,9% та 0,1% відповідно). В Африці скорочення ринкової частки експорту 

креативних товарів характерно і для розвинених країн, і для країн, що 

розвиваються. Тоді як ринкова частка найменш розвинених країн  

зазначеного континенту має дуже мале значення (менше 0,1%), але 

збільшилась удвічі (з 0,02% до 0,04%). 

Інша ситуація стосовно співвідношення ринкової частки імпорту 

креативних товарів у 2002 та 2015 рр між країнами Півночі та Півдня. Так, у 

досліджуваному періоді за величиною ринкової частки імпорту креативних 

товарів від світового значення Європа була і залишається лідером (40,9% та 

43,8% у відповідні роки).  

Європейський регіон визначається стабільним розвитком торгівлі 

креативними товарами. Наприклад в Єврозоні за період 2002-2015 рр. 

експорт креативних товарів збільшився майже удвічі (61180,9 та 122016,8 

млн дол. США). У структурі експорту креативних товарів переважає дизайн 

59% та образотворче мистецтво 9% від його загальної вартості. Найменшу 
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питому вагу складають виконавські види мистецтва – 1% [162]. Обсяг 

ескпорту креативних товарів ЄС-28 поза Єврозоною складає меншу частку 

(28% у 2002 р. та 29% у 2015 р.). Відмітимо вищі темпи приросту зовнішньої 

торгівлі як креативними послугами країн поза Єврозоною порівняно з 

країнами Євроозони. При цьому щодо зовнішньої торгівлі креативними 

товарами інша ситуація – темпи приросту експорту креативнми товарами в 

країнах поза Єврозоною вищі, а імпорту – нижчі, ніж в країнах Єврозони. 

Зовнішня торгівля креативними товарами загалом підтримується та 

стимулюється наднаціональними та національними органами ЄС. В ЄС 

реалізується програма «Креативна Європа», здійснюється низка ініціатив, 

пов’язаних з креативною економікою та культурою. Зокрема, в період 2015–

2018 рр. впроваджується Робочий план з культури (Work Plan for Culture), 

прийнятий в грудні 2014 р. міністрами культури країн-членів ЄС. Цим 

документом визначено основні пріоритети європейської співпраці в галузі 

формування культурної політики: досягнення всеохоплюючої та доступної 

культури; пропаганда культурної спадщини; підтримка розквіту культурних і 

креативних секторів; сприяння культурному розмаїттю в зовнішніх 

відносинах ЄС. Важливою частиною реалізації Робочого плану є ведення 

такої статистики культурної сфери, яка даватиме можливість порівнювати 

дані між країнами, буде надійною та сучасною базою для імплементації 

культурної політики [170]. Для координації діяльності у сфері креативних 

економік створено посаду координатора Європейської комісії з питань 

взаємодії креативних індустрій в ЄС.  

 Згідно даних, повідомлених на Міжнародному форумі «Креативна 

економіка – український start-up» у вересні 2015 р., в Європі креативна 

економіка забезпечує робочими місцями близько 8,5 млн осіб і складає 4,5% 

ВВП ЄС [70].  

Іншу динаміку та тенденції розвитку має екпорт креативних товарів 

країн Америки, де обсяг експорту  сягає найвищого значення у 2013 р. (2,88 

млрд дол. США), що в 1,2 рази більше ніж у 2015 р. Суттєво відрізняється від 
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Європи галузева структура експорту креативних товарів країн Америки. Так, 

найвищу питому вагу  зазначених країн у 2015 р. займають аудиовізуальні 

товари (58%) та виконавське мистецтво (10%). У той же час образотворче 

мистецтво  складає мізерні значення у 85,6 млн дол. США, віжповідно 

питома вага  наближається до 0%. Аналогічна ситуація з новими медіа (88,8 

млн дол. США та 0,3% відповідно). 

Зменшились ринкові частки імпорту креативних товарів розвинених 

країн Америки на 7,4%, Азії на 1,3% та у сукупному вимірі розвинених країн 

Азії та Океанії на 0,9%, країн, що розвиваються Океанії на 0,1%, найменш 

розвинених країн Азії на 0,08%. Африки та Океанії на 0,2% кожна. Тоді як 

ринкова частка імпорту креативних товарів країн, що розвиваються, Америки 

зросла на 0,3%, Азії – на 4,9%, Африки – на 0,2%, Африки та Океанії – на 

4,8%. За регіональною ознакою зросла ринкова частка Південної Америки на 

0,6%, Єврозони на 2,7%, Східної Азії на 2% та ПСА на 1,2%, Північної 

Африки – на 0,1%. 

Найвищі темпи приросту зовнішньої торгівлі креативних товарів в 

розрізі континентів демонструють Азія та Африка (10,7% та 8% відповідно 

щодо експорту та 8,8% та 7,7% відповідно щодо імпорту), найнижчі щодо 

експорту Океанія – 1,6%, а щодо імпорту Америка – 2,9%. Аналіз темпів 

приросту експорту креативних товарів за рівнем розвитку дає змогу 

зазначити, що найвищі темпи демонструють найменш розвинені країни 

Африки. Цей факт обумовлений реалізацією проектів міжнародних 

організацій з удосконалення інституційних засад розвитку креативної 

економіки в даних країнах та низьким базовим рівнем. 

За регіональним розрізом найвищі темпи приросту експорту та імпорту 

креативних товарів демонструють країни Центральної Америки (41,8% та 

20,5%). Це обумовлено низькими обсягами експорту креативних товарів  

означеного регону у базовому періоді.  Тоді як Південна Америка має 

від’ємне значення темпів змін експорту (-9,1%), але високі темпи приросту 

імпорту креативних товарів (20,5%) (табл. 2.6). 
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Темпи зростання експорту товарів, пов'язаних з креативними галузями 

у 2003-2015 рр., становили 1,04%. Серед видів супутніх товарів найвищі 

темпи приросту в експорті та імпорті демонструють ті, які пов’язані з новими 

медіа (7,4% та 6,7%) та виконавськими видами мистецтва (3,5% та 3,1%) 

Зазначимо, що темпи зростання в останні три роки досліджуваного періоду 

(2011-2015 рр.) суттєво уповільнились. Велика відмінність спостерігається 

між темпами зростання зовнішньої торгівлі супутніми до креативних товарів  

залежно від рівня розвитку країни. Так, в розвинених країнах темпи 

щорічних змін як експорту, так і імпорту супутніх до креативних товарів в 

кілька разів нижчі, ніж темпи приросту в країнах, що розвиваються, та у 

цілому по всіх супутніх товарах мають від’ємні значення (-1,3% щодо 

експорту та -0,7 щодо імпорту). Тоді як у країнах, що розвиваються, темп 

приросту у даний період становить 2,9% щодо експорту та 2,5% щодо 

імпорту. Суттєво відрізняються також темпи щорічних змін за окремими 

видами супутніх до креативних товарів у країнах з різним рівнем розвитку. 

Зокрема, в розвинених країнах найвищі темпи щодо експорту демонструють 

товари супутні до виконавських видів мистецтва (3,1%), а щодо імпорту – 

супутні до нових медіа (5%). В країнах, що розвиваються темпи приросту 

порівняно з цими показниками в розвинених країнах вищі як щодо експорту, 

так і імпорту креативних товарів. При цьому найвищі значення темпів 

приросту демонструють супутні товари до нових медіа (10,5% та 10,7%). 

Відмітимо високі темпи приросту експорту та імпорту супутніх до 

креативних товарів у Африці (9,8% та 3,%%) з найвищими темпами приросту 

щодо нових медіа (17,6% та 10,7% відповідно). А от країни, що розвиваються 

Південної Америки за темпами приросту експорту та імпорту супутніх до 

креатвиних товарів значно поступаються (0,3% та 3,4%) з найвищими 

темпами щодо імпорту супутніх товарів до виконавських видів мистецтва 

(3,2% та 14,8%). Щорічні темпи змін експорту та імпорту супутніх до 

кеативних товарів у розвинених країнах Азії мають від’ємні значення (-3,5% 

та -2,2% відповідно). В означених країнах найвищі темпи приросту 
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прослідковуються щодо імпорту супутніх товарів до нових медіа, а щодо 

експорту темп додатній, але дуже низький (0,1%). В азійських країнах, що 

розвиваються, (2,8% та 2,6%) з найвищими значеннями щодо експорту та 

імпорту супутніх товарів до нових медіа (10,7% та 10,6% відповідно). 

Розвинені країни Океанії за показником середніх темпів приросту експорту 

та імпорту супутніх до креативнх товарів мають порівняно високі значення  

(9,2% та 1,5%). В країнах Центральної Америки темпи приросту супутніх до 

креативних товарів у середньому становлять 0,5% та 1,1% з найвищими 

темпами щодо нових медіа (9,1% та 10,8%) (за даними ЮНКТАД [162]).  

Аналіз масштабу і структурної динаміки креативного сектору 

глобальної економіки дає змогу виявити галузеві тенденції. Найбільш 

прибутковими креативними галузями стали телебачення, образотворчі 

мистецтва, газети і журнали, а найменш прибутковими − кінематограф, 

музика і радіо. Найбільшу чисельність робочих місць забезпечують 

образотворчі мистецтва (перше місце), музика (друге місце) і книги (третє 

місце). Характерною рисою зайнятості в креативному секторі є неповна та 

тимчасова зайнятість, яку забезпечують переважно мікро-, малі та середні 

підприємства. Спостерігається суттєва відмінність між темпами розвитку 

креативних товарів та послуг, а також супутніх до креативних товарів в 

країнах з різним рівнем розвитку та у регіональному розрізі. 

Динамічна диспозиція креативного сектору в глобальній економіці 

характеризується змінами  впродовж досліджуваного періоду щодо 

структури креативної економіки та темпів зростання креативних видів 

діяльності у розрізі континентів, макрорегіонів країн, з різним рівнем 

розвитку. Глобалізація та інформаційні технології розширили доступ до 

культурних і креативних благ, що зумовило зростання масштабів креативної 

економіки в усьому світі. Емпіричні дослідження підтвердили гіпотезу щодо 

динамічної реконфігурації глобальної економіки в процесі креативізації в 

напрямі від домінування горизонтальних зв’язків та певної гомогенності 

глобального соціоконструкту «Захід–Схід» до переважання вертикального 
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гетерогенного соціоконструкту «Північ–Південь»» та посилення ролі 

соціоконструкту «Південь–Південь». 

 

2.2. Креативні детермінанти реконфігурації глобальної економіки 

 

Важливість креативних засад розвитку глобальної економіки обумовила 

їх відображення в численних індексах і показниках, які розраховують 

авторитетні міжнародні організації, що дає змогу здійснити міжкраїнові 

порівняння та виокремити тенденції щодо якості середовища для 

інноваційної, технологічної, інформаційно-комунікаційної, знаннєвої, 

громадської, безпекової та мережевої складових креативної економіки, 

розвитку та залученості в економіку талантів тощо. Показники сталого 

розвитку бізнесу в креативній економіці, згідно з Д. Д. Хартоно і 

М. Каджіаді, включають виробництво, ринки та маркетинг, управління та 

фінанси, державну політику та ділові партнерства [227]. На нашу думку, такі 

показники мають включати також рівень залучення талантів, рівень захисту 

прав і комерціалізації інтелектуальної власності. «Національні закони, 

глобальні договори, торговельні угоди та Загальна декларація прав людини 

визнають право і цінність захисту творців і їхніх творів» [327; с. 3]. Тому 

інтегративною креативною детермінантою реконфігурації глобальної 

економіки є створення креативного середовища, що обумовлює інноваційно-

технологічну конкурентоспроможність на всіх рівнях (індивідуальному, 

локальному, регіональному, національному та міжнародному). Вітчизняні 

науковці використовують синонімічний термін «інноваційно-креативне 

середовище» [10; 56], підкреслюючи в такий спосіб взаємозв’язок 

креативності та інновативності. Вважаючи, що таке середовище «орієнтує всі 

сторони їх діяльності на безперервне створення і комерціалізацію інновацій» 

[10]. 

Іншими креативними детермінантами реконфігурації глобальної 

економіки вважаються такі: всебічний розвиток талантів; формування нових 
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суспільних цінностей (висока толерантність, ідеологія сталого розвитку, 

інформаційне суспільство, формування глобального громадянського 

суспільства на противагу національним обмеженням, спільне використання 

ресурсів, активів, так звана економіка спільної участі або шерінгова 

економіка (англ. sharinge conomy), що передбачає спільне споживання 

(collaborative consumption) та ін.); створення креативної інфраструктури 

(діджиталізація та інформаційно-комунікаційна інфраструктура, інноваційні 

системи на всіх рівнях); залученість до інноваційних мереж (у т. ч. 

міжнародних та глобальних) у  так званій мережевій економіці; креативно-

інноваційна кластерізація; доступність фінансування (венчурне інвестування; 

стартапи, безпосереднє державне фінансування); поширення державно-

приватного партнерства; захист та комерціалізація інтелектуальної власності. 

Сучасним мейнстрімом стає панування в суспільстві «мотивації до 

генерування нових ідей та формування творчого стилю поведінки» [10, 

с. 625] та створення «соціального середовища, основаного на співробітництві 

та повазі до інтелектуально-творчої діяльності» [90, с. 154].  

Існує значний масив емпіричних досліджень щодо позитивного ефекту 

для місцевої та національної економіки від розроблення та впровадження 

інституційних засад розвитку креативної економіки [268]. Серед таких засад 

дослідники акцентують увагу на завданні уряду, щодо сприяння суб'єктам 

господарювання у збільшенні їхнього капіталу, шляхом надання доступу до 

фінансування для отримання кредиту для бізнесу, а також запроваджувати 

програми пільгового кредитування та державного фінансування. На нашу 

думку, з огляду на корупційні ризики запровадження пільгового 

кредитування та прямого державного фінансування мають поєднуватись з 

прозорістю тендерної системи закупівель, що особливо актуально для країн з 

риками, що формуються та країн, що розвиваються.  

Інтегральні індекси, розраховані авторитетними міжнародними 

інституціями, широко використовуються в наукових дослідженнях і для 

вироблення публічної політики різного спрямування. До таких індексів 
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належать Глобальний індекс інновацій (Global Innovation Index) спільно 

розрахований ВОІВ, Корнельським університетом та школою бізнесу 

INSEAD; Інноваційний індекс Європейського інноваційного табло 

(Innovation Union Scoreboard); Глобальний індекс інноваційної політики (The 

Global Innovation Policy Index, GIPI), який розраховує Фонд інформаційних 

технологій і інновацій США (Information Technology and Innovation 

Foundation, ITIF); Інноваційний індекс міжнародного рейтингового агентства 

Блумберг (Bloomberg Innovation Index), Глобальний індекс 

конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index); Індекс мережевої 

готовності, (The Networked Readiness Index, NRI), які разраховує Всесвітній 

економічний форум; Індекс економіки знань (Knowledge Economy Index, 

KEI), який розраховує Всесвітній банк, та багато інших.  

Для аналізу умов, чинників і напрямів створення креативного 

середовища нами використано Глобальний індекс конкурентоспроможності 

талантів (англ. Global Talent Competitiveness Index, далі – ГІКТ), який спільно 

розробляють Міжнародна бізнес-школа INSEAD, Adecco Group та Інститут 

лідерства людського капіталу, Сінгапур (HCLI), та Міжнародний індекс 

інтелектуальної власності Торгово-промислової Палати США (The U.S. 

Chamber International IP Index, GIPC_IP, далі – ГІІВ) (див. Додаток Г).  

Індекси глобальної конкурентоспроможності талантів країн з різним 

рівнем доходу та їх рейтинги в регіоні та світі представлено в табл. 2.7–2.13.  

ГІКТ розраховується для визначення спроможності національних урядів 

та бізнесу створити умови для реалізації креативних особистостей завдяки 

створенню засад для опанування компетентностей у роботі з новими 

технологіями, впроваджувати глобальні знання, вміння проявляти глобальні 

навички соціальної адаптації та крос-культурної комунікації, бути здатним 

гнучко реагувати на швидкоплинні зміни зовнішнього середовища, а для 

роботодавців – залучати та утримувати кваліфіковані кадри. До складу ГІКТ 

входять шість субіндексів: ринкові та інституційні умови на ринку праці; 

здатність роботодавців залучати таланти з усього світу (заохочення талантів); 
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можливості кар'єрного зростання; спроможність утримувати кваліфікований 

персонал (утримання талантів); рівень виробничих навичок співробітників і 

рівень опанування співробітниками глобальних знань (див. Додаток Г, табл. 

Г.2).  

За результатами ранжування 125 країн світу з різним рівнем розвитку за 

величиною ГІКТ перше місце належить Швейцарії (81,82), друге із значним 

відривом від лідера − Сінгапуру (77,27), на третьому місці − США (76,64), 

далі країни Північної Європи (на четвертому − Норвегія (74,67), Данія 

(73,85), Фінляндія (73,78), Швеція (73,53), а також Нідерланди (73,02), 

Великобританія (71,44) та Люксембург (71,18) (за [324]). 

Згідно даним табл. 2.7, 37 європейських країн розташовані в 

регіональному рейтингу переважно у відповідності до величини доходу. 

Емпіричне дослідження креативної економіки Франції, Великобританії, Італії 

та Іспанії на засадах компаративного аналізу дало підстави стверджувати про  

відмінність цих «країн за профілями спеціалізації та ролі, яку відіграють 

політики» [154]. Підвищенню конкурентоспроможності талантів у ЄС 

сприятиме інтеграція різних видів політик: конкурентоспроможності, 

інновацій та згуртованості в ЄС. Творчі галузі можуть бути використані для 

стимулювання інновацій та креативності місцевостей у відповідності до 

розумної спеціалізації та для їх широкого спектру місцевих ініціатив. 

Таблиця 2.7 

Індекс глобальної конкурентоспроможності  

талантів (ГІКТ) країн Європи, 2019 р. 

Ранг 

регіональний 
Країна Оцінка 

Ранг 

ГІКТ 
Рівень доходу 

1 Швейцарія 81,82 1 Високий доход 

2 Норвегія 74,67 4 Високий доход 

3 Данія 73,85 5 Високий доход 

4 Фінляндія 73,78 6 Високий доход 

5 Швеція 73,53 7 Високий доход 

6 Нідерланди 73,02 8 Високий доход 

7 Великобританія 71,44 9 Високий доход 

8 Люксембург 71,18 10 Високий доход 

9 Ісландія 71,03 13 Високий доход 

10 Німеччина 70,72 14 Високий доход 
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Продовження Таблиці 2.7 

11 Ірландія 70,15 16 Високий доход 

12 Бельгія 68,48 17 Високий доход 

13 Австрія 68,31 18 Високий доход 

14 Франція 61,82 21 Високий доход 

15 Естонія 60,74 23 Високий доход 

16 Чеська Республіка 59,38 25 Високий доход 

17 Мальта 59,1 26 Високий доход 

18 Португалія 55,66 28 Високий доход 

19 Словенія 54,44 29 Високий доход 

20 Іспанія 52,85 31 Високий доход 

21 Литва 50,75 35 Високий доход 

22 Латвія 49,39 37 Високий доход 

23 Італія 49,21 38 Високий доход 

24 Словаччина 48,37 41 Високий доход 

25 Польща 47,41 42 Високий доход 

26 Греція 45,49 44 Високий доход 

29 Угорщина 42,89 53 Високий доход 

31 Хорватія 42,27 55 Високий доход 

27 РФ 43,47 49 Доход вище середнього 

28 Чорногорія 43,34 51 Доход вище середнього 

30 Болгарія 42,72 54 Доход вище середнього 

32 Україна 39,41 63 Доход нижче середнього 

33 Сербія 38,45 68 Доход вище середнього 

34 Румунія 38,11 69 Доход вище середнього 

35 Албанія 37,35 75 Доход вище середнього 

36 Боснія і Герцеговина 33,97 86 Доход вище середнього 

37 Республіка Молдова 33,86 89 Доход нижче середнього 

Джерело: складено автором за [324]. 

 

Виняток становить Україна (63 позиція в загальному рейтингу), яка, 

маючи доход нижче середнього, у загальному рейтингу випереджає як країни 

Європи з доходом вище середнього, так і країни з інших регіонів, наприклад 

Кувейт (64 позиція), який має високий доход, країни з високими темпами 

зростання та доходом вище середнього, такі як Китай (68), Мексика (70), 

Бразилія (72), Туреччина (74). Україна за період з 2014 до 2019 р. змінювала 

свій рейтинг серед досліджуваних країн і з пониженням, і з підвищенням (у 

2018 р. – 61, а у 2017 р. – 69 місце). Україна випереджає п’ять європейських 

країн, у тому числі країну-члена ЄС Румунію. Російська Федерація (РФ), яка 

має доход вище середнього, незначно випереджає Україну (на три позиції).  

За субіндексами «ринкові та інституційні засади ринку праці» та «шанси 

для кар’єрного зростання» Україна випереджає середнє значення для групи 
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країн з нижнім середнім доходом. 

Рейтинг ГІКТ країн Північної Африки та Західної Азії очолюють 

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) з 19 позицією в загальному рейтингу 

2019 р. (див. табл. 2.8). Однак ОАЕ випереджають в своєму регіоні та в інших 

регіонах країни з високим доходом, наприклад Саудівську Аравію (39), і такі 

розвинені країни як Ізраїль (20), Франція (21), Японія (22), Південна Корея 

(30), Іспанія (31), Італія (38), країни Балтики (Естонія з 23 позицією, Литва – 

35, Латвія – 37), країни Центрально-Східної Європи (Чеська Республіка – 25, 

Словенія – 29, Словаччина – 41), Польща – 42) та Південної Європи (Греція – 

44) з високим доходом.  

Таблиця 2.8 

Індекс глобальної конкурентоспроможності талантів (ГІКТ) країн 

Північної Африки та Західної Азії, 2019 р. 

Ранг 

регіональний 
Країна Оцінка 

Ранг 

загальний 
Рівень доходу 

1 ОАЕ 65,9 19 Високий доход 

2 Ізраїль 63,26 20 Високий доход 

3 Катар 60,5 24 Високий доход 

4 Кіпр 52,2 33 Високий доход 

5 Саудівська Аравія 48,78 39 Високий доход 

6 Бахрейн 48,45 40 Високий доход 

8 Оман 43,88 48 Високий доход 

7 Азербайджан 45,94 43 Доход вище середнього  

9 Йорданія 40,96 57 Доход вище середнього  

10 Ліван 40,85 59 Доход вище середнього  

11 Вірменія 39,95 61 Доход вище середнього  

12 Кувейт 39,17 64 Високий доход 

13 Туреччина 37,44 74 Доход вище середнього  

14 Грузія 37,32 76 Доход нижче середнього 

15 Туніс 34,37 84 Доход нижче середнього 

16 Єгипет 31,68 96 Доход нижче середнього 

17 Марокко 29,68 100 Доход нижче середнього 

18 Алжир 28,13 105 Доход вище середнього  

19 Ємен 11,97 125 Низький доход 

Джерело: складено автором за [324]. 

 

Позиція ОАЕ у загальному рейтингу обумовлена рівнем захисту 

інтелектуальної власності (далі – ІВ). З одного боку, в ОАЕ порівняно з 
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іншими країнами, захист ІВ базується більшою мірою на іноземних, а не на 

національних патентах, умови комерціалізації активів ІВ недосконалі, а права 

ІВ на більшість фармацевтичних продуктів не захищені. Зокрема, «наразі 

ОАЕ залишається центральним вузлом для перевантаження контрафактних 

товарів» [ ; C. 153]. Це знижує індексну оцінку  означеного показника ГІКТ. 

Серед інших чинників, які лімітують конкурентоспроможність талантів 

в ОАЕ, відмітимо особливості культурного середовища, низькі витрати на 

бізнес-аналітику та маркетинг суб’єктів креативного бізнесу, низька питома 

вага програмних продуктів арабською мовою. Так, особливостю культурного 

середовища є високе значення іміджу фірми та креатвиного продукту, що 

базується на усних рекомендаціях. Як наслідок знижується мотивація до 

витрат на налітичні розробки, зокрема – на маркетингові дослідження. Цей 

висновок підтверджують емпіричні дослідження стосовно креативних 

підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ) в ОАЕ, де спостерігаються 

нижчі витрати на маркеинг у порівнянні з представниками МСБ серед 

креативних підприємств інших країн світу.  Наслідком низької питомої ваги 

програмних продуктів арабською мовою стало більше низьке застосування 

«креаттех», креативних продуктів в організації бізнесу порівняно з іншими 

країнами світу. 

З іншого боку, в країні сприятливі умови для креативних підприємств, 

що відмічають представники сегменту МСБ, особливо це твердження 

стосується Дубаі [223, с.122, 124-126]. Впровадження Закону про торговельні 

марки Ради співробітництва країн Перської затоки (GCC) сприятиме 

виправленню інших інституційних недосконалостей в даній сфері. До 

позитивних зрушень в створенні висококонкурентного середовища для 

розвитку  та залучення талантів у  ОАЕ експерти INSEAD відмічають 

відкриття спеціалізованого суду із захисту ІВ в м. Абу-Дабі, що вдвічі 

скоротило розгляд судових справ та значно посилило їх експертизу [324, 

с. 153].   

Загалом,  в арабських країнах Північної Африки та Західної Азії, рівень 
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розвитку креативних індустрій порівняно нижчий ніж у середньому в світі та 

низький рівень їх інтернаціоналізації (значна орієнтація на країни з 

арабською мовою та мусульманською культурою). В країнах з доходом вище 

середнього, таких країнах Йорданія та Ліван,  внесок креативних індустрій у 

ВВП, вище ніж в країнах доходом нижче середнього (таких як Марокко, 

Туніс, Єгипет). Така ж тенденція простежується і стосовно частки зайнятих у 

креативних індустріях у загальній величині робочої сили. Так, дослідження 

чотирьох креативних індустрій (книговидання, музична продукція, 

виробництво національних фільмів та програмного забезпечення) показало 

максимальне значення частки зайнятих у креативних індустріях у загальній 

величині робочої сили серед згаданих п’яти країн у Ливані до 1,22% та 

менше 0,5% в Йорданії [322, с. 86, 88]. Відзначимо, що особливістю 

креативної економіки в більшості арабських країн є низька питома вага 

зайнятості в цьому секторі жінок. 

Питома вага креативних товарів і послуг у зовнішній торгівлі, дані 

Йорданії: питома вага експорту креативних товарів сткладає 1,5% всього 

експорту, експорту креативних послуг – 0,5% [322, с. 285] та 1,2% всього 

імпорту надходять з креативних індустрій цієї країни [322]. Це означає, що 

дані країни з їх багатою історично-культурною спадщиною мають значний 

потенціал. 

Конкурентоспроможність талантів в країнах Північної Африки та 

Західної Азії визначається достатньо високим рівнем якості інституційних 

умов розвитку ркеативної економіки і формується сучасними науковими 

підходами до публічного управління в країнах регіону з різними формами 

правління та державного ладу. Підвищенню конкурентоспроможності 

талантів у даному регіоні сприяють значні інвестиції у людські ресурси, що 

стосується особливого значення державних витрат на всі рівні освіти та її 

високих освітніх стандартів з окремим стимулюванням набуття 

працівниками креативних підпримств сучасних креативних навичок шляхом 

системи підвищення кваліфікації, тренінгів та професійної освіти. 
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В окремих країнах регіону (Ізраїль) рівень інноваційності та наукових 

розробок випереджає інші країни світу, в окремих (Туреччина) у цілому чи за 

окремими напрямами. Але і в інших країнах регіону уряди вкладають значні 

кошти у ровзвиток ДіР, ІКТ та інфраструктуру попиту та пропозиції 

креативних благ, створення креативних кластерів та підтримка ринкової 

конкуренції, що у сукупності підвищить позиції країн регіону в ГІКТ. 

Серед 18 досліджуваних країн Латинської Америки і Карибського 

басейну за рейтингом ГІКТ у 2019 р. лідирує Чилі (32 позиція в загальному 

рейтингу) див. табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

Індекс глобальної конкурентоспроможності талантів (ГІКТ) країн 

Латинської Америки і Карибського басейну, 2019 року 

Ранг 

регіональний 
Країна Оцінка 

Ранг 

загальний 
Рівень доходу 

1 Чилі 52,2 32 Високий доход 

3 Уругвай 45,22 46 Високий доход 

4 Тринідад і Тобаго 43,43 50 Високий доход 

5 Панама 43,2 52 Високий доход 

6 Аргентина 40,65 60 Високий доход 

2 Коста-Ріка 51,47 34 Доход вище середнього  

7 Колумбія 38,93 65 Доход вище середнього  

8 Мексика 38,00 70 Доход вище середнього  

9 Бразилія 37,57 72 Доход вище середнього  

10 Перу 36,11 79 Доход вище середнього  

11 Еквадор 33,94 87 Доход вище середнього  

12 Гватемала 33,91 88 Доход вище середнього  

13 Домініканська 

республіка 
33,79 90 Доход вище середнього  

15 Парагвай 29,64 101 Доход вище середнього  

14 Гондурас 30,05 98 Доход нижче середнього 

16 Нікарагуа 28,92 103 Доход нижче середнього 

17 Сальвадор 27,12 106 Доход нижче середнього 

18 Венесуела 25,70 112 Доход вище середнього  

Джерело: складено автором за [324]. 

 

Розташування країн цього регіону у рейтингу відповідає величині 

доходу. Виняток становить Венесуела (112), яка, маючи за рахунок експорту 
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нафти вищий середній доход, суттєво поступається за рівнем екосистеми для 

захисту ІВ іншим країнами регіону (Гондурас − 98, Нікарагуа − 103, 

Сальвадор − 106) та розташована в групі країн з низьким доходом і доходом 

нижче середнього.  

Загальний рейтинг країн Східної, Південно-Східної Азії та Океанії за 

ГІКТ 2019 р. очолює Сінгапур (2 позиція серед 125 досліджуваних країн 

світу) табл. 2.10.  

 

Таблиця 2.10 

Індекс глобальної конкурентоспроможності талантів країн (ГІКТ) 

Східної, Південно-Східної Азії та Океанії, 2019 р. 

Ранг 

регіональний 
Країна Оцінка 

Ранг 

загальний 
Рівень доходу 

1 Сінгапур 77,27 2 Високий доход 

2 Нова Зеландія 71,12 11 Високий доход 

3 Австралія 71,08 12 Високий доход 

4 Японія 61,56 22 Високий доход 

6 Республіка Корея  54,19 30 Високий доход 

7 
Бруней-

Даруссалам 
49,91 36 Високий доход 

5 Малайзія 58,62 27 Доход вище середнього  

8 Китай 45,44 45 Доход вище середнього  

9 Філіппіни 40,94 58 Доход нижче середнього 

10 Таїланд 38,62 66 Доход вище середнього  

11 Індонезія 38,61 67 Доход нижче середнього 

12 Монголія 36,41 77 Доход нижче середнього 

13 Лаос 33,56 91 Доход нижче середнього 

14 В'єтнам 33,41 92 Доход нижче середнього 

15 Камбоджа 26,57 107 Доход нижче середнього 

Джерело: складено автором за [324]. 

 

Лідерство Сінгапуру в рейтингу ГІКТ обумовлено не тільки високою 

інноваційністю та успіхами уряду у створенні ринкових та інституційних 

умов на ринку праці, високим доходом на душу населення, інвестиціями в 

освіту, ДіР, ІКТ, але й цілеспрямованою політикою стимулювання креативної 

економіки з метою утвердження статусу «глобального креативного міста». 
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Культурна політика Сінгапуру бере початок з 1960-х рр. як спосіб 

відновлення культурної спадщини нації. У 1970-х рр. акцент культурної 

політики змістився у бік економічного внеску  у сфері туризму. У 1990-2000 

рр. інституційні засади стосуютьне не тільки культурно-мистецької 

складової, але креативної економіки у широкому розумінні, з стимулюванням 

зовнішьноекономічної активності креативних підприємств та залученням 

висококваліфікованих працівників з усього світу. 

Наразі, високий рівень ГІКТ та інших індексі пов’язаний з 

імплементацією політики розвитку креативної економіки як соціальної 

цінності суспільства, що стає імперативом демократизації, підвищення 

толерантності в Сінгапурі [284]. Як видно з табл. 2.10 розвинені країни 

регіону знаходяться на вищих щаблях рейтингу, що корелює з доходом на 

душу населення. Порівняно нижчий рейтинг Японії, в якій обліковується 

менша питома вага креативних підприємств та зайнятих у креативній 

діяльності відносно інших розвинених країн регіону. Японія є чистим 

імпортером креативних благ. Однак урядові зусиля, розпочаті в 2003 р. з 

утвердження Японії «як нації побудованій на ІВ», з впровадженням 

відповідних інституційних засад, сприятимуть підвищенню рейтингу Японії 

в ГІКТ. Також підвищення конкурентоспроможності талантів у Японії  

пов’язано з політикою урядових івестицій в розбудуову відповідної 

інфраструктури для розвитку неприбуткової креатвиної діяльності як умова 

стимулювання креативної економіки.  

В  країнах, що розвиваються, регіону Східної, Південно-Східної Азії та 

Океанії наразі креативна економіка розглядається як «основа політики 

розвитку», зокрема це стосується Індонезії та Малйзії.  

Особливістю стоврення передумов для конкурентоспроможності 

талантів та розвитку креативної економіки в цих країнах є відмінність у її 

трактуванні та шляхів стимулювання порівняно з розвиненими країнами. 

Існує розбіжність між підходом, який передбачає розвиток креативної 

економіки, як такої, що заснована на заннях, та підходом, який базується на 
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збереженні культурної спадщини, поширенні традиційних культурних 

цінностей. 

Перший підхід передбачає впровадження політики заохочення талантів 

та їх залучення до певних креативних кластерів та хабів, застосування 

високих стандартів освіти, розвиток ІКТ, індустріалізацію культури та медіа. 

Другий – на підтримці передусім мистецько-культурної складової як способу 

стимулювання міжнародного туризму, що акцентує політику на створення 

креативно-мистецьких просторів на місцевому рівні, урядових субсидіях на 

розвиток традиційної культури та меншою мірою передбачає створення умов 

для залучення та утримання талантів [161; 248; 306]. 

  Країни Північної Америки (США та Канада) мають високий доход, але 

їх позиції відрізняються (див. табл. 2.11). Так, США посідають третє місце в 

загальному рейтингу, а Канада тільки 15-те, але її показники суттєво 

покращились порівняно з попереднім періодом. США має високоефективну 

систему захисту інтелектуальної власності, основану на високорозвиненій 

екосистемі передачі та комерціалізації технологій, з активним залученням 

міжнародної спільноти до координації щодо прав ІВ. Це знайшло 

відображення у високих оцінках ГІКТ (див. табл. 2.11) та за всіма його 

субіндексами. 

Таблиця 2.11 

Індекс глобальної конкурентоспроможності талантів (ГІКТ) країн 

Північної Америки, 2019 р. 

Ранг регіональний Країна Оцінка 
Ранг 

загальний 

Рівень 

доходу 

1 США 76,64 3 Високий 

доход 2 Канада 70,43 15 Високий 

доход Джерело: складено автором за [324]. 

 

В креативних професіях США зайнято менше 5% від загальної 

чисельності зайнятих, але такі працівники розподіляються рівномірно по всіх 

галузях економіки. Розвинена демократія, високий рівень доходу, наявність 



 111 

низки величезних мегаполісів, як центрів тяжіння креативної діяльності, 

цілеспрямована політика щодо розвитку креативної діяльності обумовили 

високу конкурентоспроможність талантів у США. Особливісті креативного 

середовища Канади, де стимулювання креативної діяльності, розглядається в 

рамках результату творчого мислення та інноваційності,  створення 

креативних кластерів в невеликих поселеннях тощо, сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності талантів. 

До рейтингу ГІКТ включено 10 країн Центральної і Південної Азії, які 

переважно мають доход нижче середнього (вісім країн), дві країни з низьким 

доходом (Таджикистан – 81 позиція в загальному рейтингу та Непал – 122) та 

дві – з доходом вище середнього (Казахстан – 56, який очолює регіональний 

рейтинг, та Іран – 97, обидві мають ознаки авторитарних держав з 

елементами демократії) табл. 2.12. 

Таблиця 2.12 

Індекс глобальної конкурентоспроможності талантів країн Центральної 

і Південної Азії, 2019 р. 

Ранг 

регіональ

ний 

Країна Оцінка 
Ранг 

загальний 
Рівень доходу 

1 Казахстан 41,79 56 Доход вище середнього 

2 Індія 35,98 80 
Доход нижче 

середнього 

3 Таджикистан 35,17 81 Низький доход 

4 Шрі Ланка 34,79 82 
Доход нижче 

середнього 

5 Бутан 34,62 83 
Доход нижче 

середнього 

6 Киргизстан 32,43 95 
Доход нижче 

середнього 

7 Іран 31,59 97 Доход вище середнього 

8 Пакистан 26,37 108 
Доход нижче 

середнього 

9 Бангладеш 22,73 118 
Доход нижче 

середнього 

10 Непал 22,57 120 Низький доход 

Джерело: складено автором за [324]. 

 



 112 

До рейтингу ГІКТ увійшло 24 країни Африки, розташованих на південь 

від Сахари. Серед них переважають країни з низьким доходом (14 країн), 

шість країн із доходом нижче середнього та чотири – з доходом вище 

середнього (див. табл. 2.13).  

Таблиця 2.13 

Індекс глобальної конкурентоспроможності талантів країн (ГІКТ) 

Африки на південь від Сахари, 2019 р. 

Ранг 

регіональний 
Країна Оцінка Ранг загальний Рівень доходу 

1 Маврикій 45,14 47 Доход вище середнього  

2 Ботсвана 39,86 62 Доход вище середнього  

3 Південна Африка 37,94 71 Доход вище середнього  

4 Руанда 37,48 73 Низький доход 

5 Намібія 36,14 78 Доход вище середнього  

6 Кенія 34,21 85 Доход нижче середнього 

7 Гамбія 32,8 93 Низький доход 

8 Гана 32,72 94 Доход нижче середнього 

9 Нігерія 29,72 99 Доход нижче середнього 

10 Сенегал 29,38 102 Низький доход 

11 Замбія 28,91 104 Доход нижче середнього 

12 Уганда 25,99 109 Низький доход 

13 Лесото 25,98 110 Доход нижче середнього 

14 Танзанія 25,87 111 Низький доход 

15 Камерун 25,02 113 Доход нижче середнього 

16 Ліберія 24,45 114 Низький доход 

17 Малаві 23,79 115 Низький доход 

18 Малі 23,7 116 Низький доход 

19 Ефіопія 23,15 117 Низький доход 

20 Мадагаскар 22,7 119 Низький доход 

21 Зімбабве 22,31 121 Низький доход 

22 Мозамбік 20,32 122 Низький доход 

23 Бурунді 19,18 123 Низький доход 

24 Конго  18,44 124 Низький доход 

Джерело: складено автором за [324]. 

 

Відмітимо при цьому показник Руанди (73 позиція в загальному 

рейтингу), яка має низький доход, але випереджає багато країн з доходом 

вище середнього, таких як Туреччина (74), Албанія (75), Грузія (76), Боснія 
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та Герцоговина (86), Молдова (89).  

Креативні індустрії знаходяться на перехресті мистецтв, культури, 

бізнесу і технологій, які активно задіяні у креативних навичках і можуть 

генерувати доход через набуття та торгівлю правами інтелектуальної 

власності [162]. Важливою складовою формування креативного імперативу 

глобальної економіки є висхідна тенденція світового ринку інтелектуальної 

власності з 2014 по 2017 рік як для діючих, так і для поданих заявок на 

оформлення об’єктів інтелектуальної власності. При цьому відмітимо 

прискорені темпи зростання кількості патентних заявок (рис. 2.8). 

 

 

Рис. 2.8. Загальносвітова кількість поданих і діючих заявок на 

об’єкти інтелектуальної власності, 2014–2017 рр., млн од. 

Джерело: побудовано автором за даними [353] 

 

Висхідна тенденція спостерігалась у 2014–2017 рр. для всіх видів заявок 

на охорону прав інтелектуальної власності (патентів з 2,7 до 3,2, корисних 

моделей з 0,95 до 1,8, торговельних марок з з 7,4 до 12,4, промислових 

зразків з 1,1 до 1,2 млн од.). При цьому темпи зростання кількості поданих 

патентних заявок за видами суттєво відрізняються з року в рік. Найвищими 

темпами у 2016–2017 р. зростала кількість поданих заявок на торговельні 

марки (з 13,46 в до 26,82% у 2017 р. при 2,5-відсотковому зниженні в 

попередньому році) (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Загальносвітова кількість поданих патентних заявок за 

видами (патенти, корисні моделі, торговельні марки, промислові 

зразки), 2014–2017 рр., од.  

Джерело: побудовано автором за даними [353] 

 

Однак у 2015–2016 рр. найвищими були темпи зростання поданих 

заявок на корисні моделі, а приріст кількості поданих заявок на промислові 

зразки становив 8,33% у 2016 р. (найвище значення) та скоротився у 2017 р. 

до 0,12% (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Темпи приросту загальносвітової кількості поданих 

патентних заявок за видами (патенти, корисні моделі, торговельні 

марки, промислові зразки), 2014–2017 рр., %  

Джерело: складено автором за даними [11] 
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Аналіз світової структури об’єктів інтелектуальної власності дає змогу 

стверджувати про значну асиметрію за видами патентних заявок на користь 

торговельних марок (рис. 2.11). Як бачимо, питома вага торговельних марок 

багаторазово перевищує інші види патентних заявок.  

Така ситуація відображає, з одного боку, тенденцією прискореного 

розвитку торгівлі загалом та міжнародної зокрема, з іншого – легшу 

процедуру оформлення та отримання права інтелектуальної власності на 

торговельні марки порівняно з іншими видами інтелектуальної власності. 

 

Рис. 2.11. Загальносвітова структура патентних заявок за видами 

(патенти, корисні моделі, торговельні марки, промислові зразки), 2014–

2017 рр., % 

Джерело: побудовано автором за даними [353] 

 

Структура діючих у світі прав інтелектуальної власності подібна до 

структури поданих заявок з переважанням питомої ваги торговельних марок 

(рис. 2.12). 
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Рис. 2.12. Структура діючих прав інтелектуальної власності у світі 

за видами (патенти, корисні моделі, торговельні марки, промислові 

зразки), 2014–2017 рр., % 

Джерело: побудовано автором за даними [353]. 

 

Регіональна структура світового ринку об’єктів інтелектуальної 

власності впродовж 2014–2017 рр. характеризується асиметрією на користь 

країн Азії для всіх їх видів. Так, питома вага країн Азії у загальносвітовій 

кількості отриманих заявок на патенти становила, відповідно, 60% у 2014 р. 

та 65,1% у 2017 р., на корисні моделі – 94,1% та 97,1%, на торговельні марки 

– 51,8 та 66,6%, і на промислові зразки – 67,2 та 67,9%. 

Регіональна структура ринку патентів впродовж 2014–2017 рр. 

відображає тенденцію стрімкого зростання країн Азії; зниження питомої ваги 

розвинених країн (країн Європи, Північної Америки та Океанії), а також 

країн Латинської Америки та Карибського басейну; стабільні показники 

Африки (рис. 2.13).  
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Рис. 2.13. Регіональна структура поданих заявок на патенти на 

світовому ринку інтелектуальної власності, 2014–2017 рр., %  

Джерело: побудовано автором за даними [353]. 

 

Згідно даних рис. 2.13, переважну кількість заявок на корисні моделі 

подано в Азії: питома вага країн цього континенту в регіональній структурі 

поданих заявок зростає щороку і сягнула 97,1% у 2017 р., при цьому частка 

інших континентів скорочується (рис. 2.14).  

 

Рис. 2.14. Регіональна структура поданих заявок на корисні моделі 

на світовому ринку інтелектуальної власності, 2014–2017 рр., %  

Джерело: побудовано автором за даними [353]. 
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Регіональна структура поданих заявок на торговельні марки на 

світовому ринку інтелектуальної власності у 2014–2017 рр. свідчить про 

зростання частки Азії на 14,8%, водночас як  питома вага інших континентів 

скорочується (рис. 2.15). 

 

Рис. 2.15. Регіональна структура поданих заявок на торговельні 

марки на світовому ринку інтелектуальної власності, 2014–2017 рр., %  

Джерело: побудовано автором за даними [353]. 

 

На світовому ринку промислових зразків у 2014–2017 рр. 

спостерігається інша динаміка, ніж на ринках інших видів промислової 

власності. Хоча питома вага країн Азії в кількості поданих заявок на 

промислові зразки найбільша, однак з 2016 р. відбувається її незначне 

скорочення, в той час як питома вага Північної Америки у 2014–2016 рр. 

зростала, а у 2016–2017 рр. залишалась стабільною,а питома вага Європи і 

Африки несуттєво зростала (рис. 2.16).  
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Рис. 2.16. Регіональна структура поданих заявок на промислові 

зразки на світовому ринку інтелектуальної власності, 2014–2017 рр., %  

Джерело: побудовано автором за даними [353]. 

 

За даними ВОІВ, у 2017 р. 84,7% світового обсягу патентних заявок 

припадало на п'ять національних установ з реєстрації прав інтелектуальної 

власності. При цьому левова часка поданих заявок (43,6%) припадала на 

Китай, що більш ніж удвічі перевищує показник його найближчого 

конкурента США (19,2%), в чотири рази − Японію, в 6,7 раза – Південну 

Корею, у 8,2 раза – Європейське патентне відомство (рис. 2.17). 

 

Рис. 2.17. Розподіл патентних заявок за національними 

відомствами, 2017 р., % від загальної кількості патентних заявок у світі 

Джерело: побудовано автором за даними [353]. 
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За кількістю патентних заявок у 2017 р. лідирували Китай, США та 

Японія (1,38, 0,61 та 0,32 млн отриманих заявок, відповідно) (рис. 2.18). 

 

Рис. 2.18. Патентні заявки, отримані Топ-10 відомств з 

інтелектуальної власності, 2017 р., млн. од.  

Джерело: побудовано автором за даними [354]. 

 

Вищезгадані показники окремих країн та їх динаміка значною мірою 

пояснюються розміром і переважним технологічним укладом їхніх економік.    

Інтенсивність подання резидентами патентних заявок у 2017 р. в 

провідних країнах походження, вимірювана їх кількістювідносно ВВП, 

свідчить про іншу конфігурацію, ніж абсолютні показники. Лідером за цим 

показником є Південна Корея (8601), Китай – на другому місці (5869), Японія 

– на третьому (5264), далі зі значним відривом слідує Німеччина (1961), 

потім Швейцарія (1774), а США знаходяться на шостому місці (1664) (рис. 

2.19). 
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Рис. 2.19. Інтенсивність подання патентних заявок резидентами в 

Топ-10 провідних країнах походження, 2017 р., од. / тис. дол. США ВВП 

Джерело: побудовано автором за даними [353]. 

 

За галузевою структурою заявок країни-лідери також мають 

відмінності залежно від технологічного рівня та спеціалізації. Наприклад, у 

США переважали заявки на охорону інтелектуальної власності в галузі 

комп’ютерної техніки (перше місце в країні з 12,7% від світової кількості 

заявок у цій галузі), медичної техніки (друге місце з 8,3%), цифрового зв’язку 

(третє місце з 7,3%); в Китаї переважали заявки на охорону інтелектуальної 

власності в галузі комп’ютерної техніки (перше місце в країні з 6,8% від 

світової кількості заявок у цій галузі), електротехніки, енергетики (друге 

місце з 6,7%), вимірювання (третє місце з 6,1%); в Республіці Корея 

переважали заявки в галузі електротехніки, енергетики (перше місце в країні 

з 9,2% від світової кількості заявок у цій галузі), офісної та комп’ютерної 

техніки (друге місце з 9,1%), напівпровідників (третє місце з 6,7%); в 

Німеччині – транспорту (перше місце з 9,8%), в Японії – електротехніки 

(перше місце в країні з 9,2% від світової кількості заявок у цій галузі) (за 

даними [353, с. 15]). 

Згідно емпіричного аналізу, економіки з надійним захистом 
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інтелектуальної власності (величина Міжнародного індексу інтелектуальної 

власності яких вище його середнього значення) мають суттєві переваги 

порівняно з економіками, оцінки яких нижче медіани (див. табл. 2.14–2.15). 

Таблиця 2.14 

Економічні вигоди від вдосконалення захисту ІВ (вхідні), 2016–2018 рр., 

коефіцієнти кореляції 

Вхідні умови 

вдосконалення 

захисту ІВ 

Коефіцієнти 

кореляції 
Вигоди економік із захистом інтелектуальної 

власності вище середнього рівня 

2016 2017 2018 

Фінансові ресурси 

Витрати на 

дослідження і 

розробки 

0,75 0,70 0,71 
На 36% більше шансів мати внутрішню підтримку 

шляхом належних інвестицій для ідеї чи винаходу 

Доступ до венчурних 

та приватних фондів 
0,81 0,77 0,79 

На 42% більше ймовірність того, що ідея чи винахід 

підтримуватимуться венчурним капіталом та 

приватним капіталом 

Привабливість 

прямих іноземних 

інвестицій (ПІІ) 

0,78 0,78 0,80 
На 53% вище привабливість для ПІІ завдяки кращим 

макроекономічним показникам 

Біомедичні ПІІ  0,68 0,67 0,72 У 15 разів вища активність клінічних досліджень 

Створення умов 

Людський капітал 0,80 0,82 0,82 
У понад 6 разів більше висококваліфікованих 

дослідників у робочій силі 

Збільшення цінних 

робочих місць 
0,80 0,72 0,67 

Маже вдвічі вище частка високооплачуваної робочої 

сили майже  

Доступ до передових 

технологій 
0,83 0,83 0,81 

На 26% більше шансів отримати доступ до новітніх 

технологій 

Готовність мережі 0,82 0,82 0,83 На 37% більше шансів повного використання ІКТ 

Доступ до 

ліцензованих мелодій 
- 0,78 0,79 

Майже втричі ширший доступ до нової музики через 

легітимні та безпечні платформи 

Споживання 

аудіовізуального 

контенту 

0,79 0,73 0,72 

Можливість створювати майже втричі більше 

театральних показів художніх фільмів 

Доступ до 

відеовмісту 
0,64 0,61 0,66 

Можливість створювати вдвічі більше відео на 

вимогу та потокові послуги 

Джерело:   [327]. 

 

Вхідні умови як вигоди від надійного та ефективного захисту ІВ для 

економік з рівнем захисту ІВ вище середнього поділено на дві групи: 

фінансові та інституційні умови; вихідні (результати) вигоди поділено на три 

групи: конкурентоспроможність, додана вартість та креативність.  
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Таблиця 2.15 

Економічні вигоди від вдосконалення захисту ІВ (вихідні), 2016-2018 рр., 

коефіцієнти кореляції 

Результати від 

вдосконалення захисту ІВ 

Коефіцієнти 

кореляції Вигоди від прав ІВ 

2016 2017 2018 

Конкурентоспроможність 

Економічна 

конкурентоспроможність 

- - 0,79 

На 20% зростає 

конкурентоспроможність економіки 

 

Загальне бізнес-середовище 
0,77 0,80 0,78 

Приблизно на 60% вище 

сприйнятливість до підприємництва 

Можливість впровадження 

нових технологій і 

вдосконалення процесів 

- - 0,80 

На 24% зростає гнучкість при 

впровадженні нових технологій і 

вдосконаленні процесів 

Додана вартість і креативність 

Зростання 

високотехнологічних 

секторів 

0,77 0,80 0,75 

На 80% зростає виробництво знань і 

технологій 

Додана вартість ліцензійного 

програмного забезпечення 
0,85 0,85 0,82 

Двічі більший внесок у ВВП 

Онлайн творчість 
0,81 0,85 0,84 

Створює майже в втричі більше змісту 

в Інтернеті 

Інноваційний випуск 
0,85 0,88 0,86 

На 75% більше знань, технологічних і 

креативних результатів 

Винахідницька діяльність - - 0,68 Більше 500 високоцінних винаходів 

Біотехнологічні інновації 

0,83 0,77 0,78 

Вдчічі вища імовірність забезпечення 

умов для біотехнологічних інновацій 

Розробка біотехнологічної 

терапії 
- 0,70 0,75 

Приблизно в 12 разів більше клінічних 

досліджень з біологічної терапії 

Сучасні клінічні 

випробування - 0,73 0,76 

У 21 раз більше клінічних випробувань 

на ранній фазі 

Творчі результати 
0,80 0,86 0,85 

На 62% більше шансів мати більший і 

динамічніший контент і медіа-сектори 

Джерело:   [327]. 

 

Тому дослідження креативного середовища потребує аналізу 

економічних та інституційних засад захисту прав інтелектуальної власності. 

Завданню дослідження креативного середовища якнайкраще відповідає 

Міжнародний індекс інтелектуальної власності (ГІІВ), оскільки він «аналізує 

економічні та політичні умови, які впливають на успіх або невдачу 
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креативних підприємств» [327; с. 3]. ГІІВ розраховується для 50 країн з 

різних регіонів світу. Серед країн, включених до останньої (шостої) його 

редакції, відсутні країни з низькими доходами. Оскільки рейтинг за 

Глобальним індексом конкурентоспроможності талантів (ГІКТ) визначається 

на основі зіставлення даних від 125 країн (ці рейтинги наведено в табл. 2.5–

2.13), для компаративного аналізу відібрано 49 країн, які охоплені обома 

індексами. Нами для подальшого аналізу визначено рейтинги за оцінками 

даного індексу для обраних 49 країн (див. рис. 2.20). 

 

 

Рис. 2.20. Глобальний індекс конкурентоспроможності талантів 

(ГІКТ-2019) та Глобальний індекс інтелектуальної власності (ГІІВ-2018) 

для 49 країн з різним рівнем доходу.  

Джерело: побудовано автором за даними [324; 327]. 

 

Рейтинги країн за ГІКТ та ГІІВ у більшості випадків відрізняються. 

Наприклад, Швейцарія лідирує за ГІКТ (81,8), а в ГІІВ має показник 33,4, що 

визначає тільки 10 позицію у цьому рейтингу. Оцінки Аргентини за двома 

індексами також суттєво відрізняються (ГІКТ – 40,7, а ГІІВ – 11,5), що 

визначає відмінність між рейтингами на 15 пунктів (ГІКТ – 30, а ГІІВ – 45) і 

свідчить про необхідність вдосконалення в обох країнах (з урахуванням 

специфіки кожної) економічних і правових умов захисту інтелектуальної 
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власності. Польща, Німеччина, Великобританія, навпаки, демонструють 

відносно нижчу конкурентоспроможність у створенні креативного 

середовища для розвитку талантів порівняно з екосистемою захисту 

інтелектуальної власності.  

З метою узагальнення даних за регіонами світу нами розраховано 

середні значення для кожного регіону та побудовано діаграму, яка унаочнює, 

що попри різницю у значеннях, тенденції для регіонів світу в цілому однакові 

за обома індексами (див. рис. 2.21). 

 

Рис. 2.21. Глобальний індекс конкурентоспроможності талантів 

(ГІКТ) та Міжнародний індекс інтелектуальної власності (ГІІВ) для 

регіонів світу 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [324; 327]. 

 

З метою здійснення компаративного аналізу для комплексного 

дослідження креативного середовища розраховується відповідний індекс 

(КС) на основі ГІКТ та ГІІВ з ваговим коефіцієнтом складових 0,25 для 49 

країн (табл. 2.16). 
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Таблиця 2.16 

Групування 49 країн за індексом креативного середовища (КС), 

величиною доходу, регіональною групою, 2018-2019 рр. 

Країна ГІІВ Ранг ГІІВ ГІКТ 
Ранг  
ГІКТ49 

КС 
Ранг_ 

КС 
Регіональна 

група 

Високий доход 

Швейцарія 33,4 10 81,8 1 57,6 1 Європа 

Сінгапур 33,5 9 77,3 2 55,4 3 
Сх. Аз., ПСА та 
Океанія 

США 38,0 1 76,6 3 57,3 2 
Північна 
Америка 

Швеція 37,0 3 73,5 4 55,3 4 Європа 

Нідерланди 35,3 7 73,0 5 54,2 6 Європа 

Великобританія 38,0 2 71,4 6 54,7 5 Європа 

Нова Зеландія 27,6 16 71,1 7 49,3 10 
Сх. Аз., ПСА та 

Океанія 

Австралія 32,1 14 71,1 8 51,6 9 
Сх. Аз., ПСА та 
Океанія 

Німеччина 36,5 5 70,7 9 53,6 7 Європа 

Канада 26,5 18 70,4 10 48,5 12 
Північна 
Америка 

Ірландія 36,0 6 70,2 11 53,1 8 Європа 

ОАЕ 16,3 31 65,9 12 41,1 17 
Пн Африка та Зх 

Азія 

Ізраїль 26,2 19 63,3 13 44,7 14 
Пн Африка та Зх 
Азія 

Франція 36,7 4 61,8 14 49,3 11 Європа 

Японія 34,6 8 61,6 15 48,1 13 
Сх. Аз., ПСА та 
Океанія 

Респ. Корея 33,2 11 54,2 17 43,7 15 
Сх. Аз., ПСА та 
Океанія 

Іспанія 32,6 12 52,9 18 42,7 16 Європа 

Чилі 16,9 29 52,2 19 34,5 23 Лат. Ам. і Кариби 

Бруней-

Даруссалам 
15,0 34 49,9 21 32,5 24 

Сх.А, ПСА та 
Океанія 

Італія 32,6 13 49,2 22 40,9 18 Європа 

Саудівська 

Аравія 
15,5 33 48,8 23 32,1 26 

Пн Африка та Зх 

Азія 

Польща 26,6 17 47,4 24 37,0 20 Європа 

Угорщина 30,2 15 42,9 27 36,6 21 Європа 

Аргентина 11,6 45 40,7 30 26,1 36 Лат. Ам. і Кариби 

Доход вище середнього 

Малайзія 19,5 22 58,6 16 39,0 19 
Сх. Аз., ПСА та 

Океанія 

Коста-Ріка 19,9 21 51,5 20 35,7 22 Лат. Ам. і Кариби 

Китай 
 

 

19,1 24 45,4 25 32,3 25 
Сх. Аз., ПСА та 
Океанія 
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Продовження Таблиці 2.16 

РФ 17,3 28 43,5 26 30,4 27 Європа 

Йорданія 17,4 27 41,0 28 29,2 28 Пн Африка та Зх Азія 

Колумбія 18,3 26 38,9 32 28,6 30 Лат. Ам. і Кариби 

Таїланд 12,6 40 38,6 33 25,6 39 
Сх. Аз., ПСА та 
Океанія 

Мексика 19,4 23 38,0 35 28,7 29 Лат. Ам. і Кариби 

Південна 
Африка 

13,7 38 37,9 36 25,8 37 
Африка на 

південь від 

Сахари 

Бразилія 15,7 32 37,6 37 26,6 34 Лат. Ам. і Кариби 

Туреччина 18,9 25 37,4 38 28,2 31 Пн Африка та Зх Азія 

Перу 16,4 30 36,1 39 26,3 35 Лат. Ам. і Кариби 

Еквадор 11,6 44 33,9 42 22,8 44 Лат. Ам. і Кариби 

Алжир 9,5 48 28,1 47 18,8 47 Пн Африка та Зх Азія 

Венесуела 6,9 49 25,7 49 16,3 49 Лат. Ам. і Кариби 

Доход нижче середнього 

Філіппіни 13,8 37 40,9 29 27,4 32 
Сх. Аз., ПСА та 
Океанія 

Україна 14,3 36 39,4 31 26,8 33 Європа 

Індонезія 12,1 42 38,6 34 25,4 40 
Сх. Аз., ПСА та 
Океанія 

Індія 12,0 43 36,0 40 24,0 42 Центр. і Півд. Азія 

Кенія 14,4 35 34,2 41 24,3 41 
Африка на 

південь від 
Сахари 

В'єтнам 13,2 39 33,4 43 23,3 43 
Сх. Аз., ПСА та 
Океанія 

Єгипет 10,1 47 31,7 44 20,9 46 Пн Африка та Зх Азія 

Нігерія 12,4 41 29,7 45 21,1 45 
Африка на південь від 
Сахари 

Марокко 21,9 20 29,7 46 25,8 38 Пн Африка та Зх Азія 

Пакистан 10,4 46 26,4 48 18,4 48 Центр. і Півд. Азія 

Джерело: розраховано та побудовано автором за даними [324; 327]. 

 

Розрахунок Інтегрального індексу креативності за такими складовими як 

Глобальний індекс конкурентоспроможності талантів, Міжнародний індекс 

інтелектуальної власності, Глобальний креативний індекс та Індекс 

креативного результату дав змогу здійснити комплексний компаративний 

аналіз креативного середовища 46 країн світу (оскільки для трьох країн з 49 

не можливо отримати співставні дані), які представляють усі регіони світу та 

країни з різним рівнем розвитку.  
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Комплексний компаративний аналіз креативного середовища та 

креативності щодо 46 країн, які репрезентують усі регіони світу та країни з 

різним рівнем розвитку, здійснено на основі розрахунку інтегрального 

індексу креативності (рис. 2.22). 

 

 

Рис. 2.22  Інтегральний індекс креативності для 46 країн світу, 

2018 р.  

Джерело: розраховано та побудовано автором за [204; 327; 324; 322].  

Останній сумує субіндекс креативності середовища – КС (сума  

 

глобального індексу конкурентоспроможності талантів та міжнародного 

індексу інтелектуальної власності з коефіцієнтами 0,25) та субіндекс 

креативного результату – КР (сума глобального креативного індексу та 

субіндексу креативного випуску з коефіцієнтами 0,25).  

Як  свідчать дані рис. 2.22 в більшості країн КС менший ніж КР (навпаки 

тільки в Саудівській Аравії, Індонезії, Єгипті та Марокко), майже не 

відрізняється значення обох субіндексів в Малайзії, Колумбії та Індії. 

Створення сприятливого креативного середовища призводить до зростання 

креативного результату не одразу, мають значення масштаби креативної 

економіки, базовий рівень креативного середовища. Так, майже однакове 
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значення КС в Швейцарії та США (28,8 та 28,7), але КР в США на 4,5 пункти 

вище (34,7 та 39,2), КС в Сінгапурі, Швеції та Великобританії, 27,7, 27,6 та 

27,4, а КР 32, 35,9 та 37,4. Натомість в Індонезії та Марокко майже однакові 

рівні як КС, так і КР (12,7 та 12,9) та 11,1 та 11,0. 

Результати розрахунку інтегрального індексу креативності представлені 

за регіональною ознакою та виділенням соціоконструктів «Північ», 

«Південь» (див. Додаток Д. рис. Д.1, Д2).  Отже, емпіричні дослідження 

підтвердили гіпотезу щодо динамічної реконфігурації глобальної економіки в 

процесі креативізації в напрямі від домінування горизонтальних зв’язків та 

певної гомогенності глобального соціоконструкту «Захід-Схід» до 

переважання вертикального гетерогенного соціоконструкту «Північ-

Південь»» та посилення ролі соціоконструкту «Південь-Південь». 

Створення та розвиток креативного середовища є однією з детермінант 

лідерства країни у світовій економіці. Інтегративною детермінантою 

розвитку креативної економіки передусім визнано розроблення та 

впровадження відповідних інституційних засад на різних ієрархічних рівнях. 

При цьому важливим аспектом є досягнення ефективної взаємодії між 

органами місцевого самоврядування та національним урядом. До завдань 

стимулювання креативного розвитку економіки належать: забезпечення 

доступу до фінансових ресурсів та фінансування креативних індустрій; 

створення креативних кластерів різних видів; розроблення коротко-, 

середньо- та довгострокової стратегії розвитку креативної економіки та її 

реалізація державними органами влади. 

Формування креативного середовища передбачає створення урядом 

інституційних засад щодо сприяння сучасним формам креативного 

підприємництва шляхом бюджетних асигнувань на розвиток креативної 

економіки, а також впровадження механізмів стимулювання мікро- та малого 

креативного бізнесу, розроблення відповідних державних, регіональних та 

місцевих програм. Рамочною умовою розвитку креативного середовища 

вбачається проведення поглиблених маркетингових досліджень та 
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розроблення відповідних розділів у стратегіях кожного ієрархічного рівня 

щодо маркетингу і реалізації продукту креативної економіки.  

 

2.3. Локальні моделі креативного розвитку в реконфігурації 

глобальної економіки (креативні кластери, креативні міста та 

мегаполіси) 

 

Особливістю креативної економіки є високий рівень локалізації та 

територіальної концентрації. Мова йде не тільки про креативну 

локалізацію, яка має «кластерну форму організації креативних індустрій» 

[93], але й про вплив такої локалізації на інноваційний розвиток та нову 

модель економічного зростання країни в глобалізованому середовищі.  

Порядок денний сталого розвитку до 2030 р. у вересні 2015  р., 

прийнятий світовим співтовариством, визнає культуру та креативність 

двома ключовими факторами сталого розвитку міст. Зокрема, серед 17 

Цілей сталого розвитку (ЦСР) ціль 11 «Забезпечити, щоб міста та 

населені пункти були інклюзивними, безпечними, стійкими та сталими» 

[343]. 

Зазначимо, що концепція креативних (спочатку «культурних») 

локалізацій (районів, кварталів, кластерів) виникла та розвивалась як 

напрямок урбанізації і стосувалась міст, мегаполісів, метрополій, де 

колишні промислові території набували статусу депресивних, а також 

історично виникали центри культури та мистецтва, зберігались об’єкти 

культурної спадщини. Однак на сучасному етапі креативні локації 

виникають на неурбанізованих територіях і є переконливі дослідження 

щодо позитивного ефекту на розвиток сільських територій та економіки у 

цілому [159], що характерно для країн з різним рівнем розвитку. Ця 

тенденція обумовлена постіндустріальною епохою, коли висока 

продуктивність праці в сільському господарстві спричиняє вивільнення 

раніше задіяної робочої сили, проте не всі працівники, що мешкали в 
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сільських територіях бажають змінювати спосіб життя та мігрувати у 

міста. Тому створення та розвиток креативних локацій (у т.ч. кластерів) в 

сільській місцевості стає відповіддю на об’єктивні тенденції 

цивілізаційного поступу. Зазначимо, що креативні кластери в сільській 

місцевості мають соціально-економічний позитивний ефект навіть в разі 

тимчасового характеру (фестивалі, творчі конкурси), а не тільки в разі 

постійно-діючих (креативні виробництва, етно-традиційні культурно-

туристичні заходи). 

Тому, твердження Т. Поснової, О. Химроди та Н. Тершак стосовно 

того, що «результатом розвитку креативної та культурної економіки буде 

постійне зростання концентрації креативних індустрій і креативних 

особистостей у великих міських агломератах («креативних центрах»)» 

[81, с. 84] вбачається не зовсім вірним. Оскільки вже відбувається 

постійне зростання концентрації «креативних індустрій і креативних 

особистостей» не тільки в містах різного розміру, але й в сільських 

поселеннях. Дискусійним видається твердження авторів, що це 

призводитиме до «географічної сегрегації, поглиблення нерівності 

доходів і відмінностей між розвиненими країнами та рештою світу» [81, 

с. 84], яке протирічить аналітичним висновкам авторитетних 

міжнародних організації (ЮНКТАД, ЮНЕСКО). Наприклад, ЮНКТАД, 

навпаки, розглядають креативну економіку як інструмент для 

вирівнювання доходів та зростання добробуту населення в країнах, з 

ринками, що формуються. Тому з 2004 р. розробляють, фінансують та 

співфінансують всесвітню «Програму креативної економіки», спрямовану 

на «торгівлю креативних індустрій та ролі креативної економіки у 

зростанні країн, що розвиваються», що «робить унікальний внесок у 

розуміння креативної економіки в той час, коли багато країн, що 

розвиваються, та країн, з ринками, що формуються, прагнуть 

диверсифікувати свою економіку» [162]. 

ЮНЕСКО підтримує мережу креативних міст, які «мають намір 
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інвестувати в креативність, розглядаючи її двигуном сталого розвитку 

міст, соціальної інтеграції та культурної життєздатності». Метою цієї 

мережі, яка налічує 180 міст, є сприяння міжнародному співробітництву 

«з містами і між ними» в семи напрямках креативності: ремесла та 

народне мистецтво, медіа-мистецтво, кіно, дизайн, гастрономія, 

література та музика [331]. Дана мережа названа на сайті ЮНЕСКО 

«привілейованим партнером» і розглядається ООН не лише «як 

стратегічний чинник сталого розвитку міст», «але і як важливий центр дій 

та інновацій, особливо для реалізації 17 ЦСР згідно Глобальної угоди до 

2030 року [326].  

Приєднуючись до мережі креативних міст, міста зобов'язуються 

ділитися своїми найкращими практиками завдяки розробленим 

механізмам у вигляді щорічних конференцій, електронної платформи на 

сайті ЮНЕСКО, дво- та багатостороннім зустрічам), розробляючи саме ті 

речі, в яких вони більш креативні та активні, розвивати партнерські 

стосунки з громадським та приватним секторами, а також громадянським 

суспільством з метою:  

– посилення створення, виробництва та розповсюдження культурної 

діяльності, товарів та послуг; 

– розвивати центри креативності та інновацій та розширювати 

можливості для творців та професіоналів у культурному секторі;  

– покращити доступ та участь у культурному житті, зокрема для 

маргіналізованих чи вразливих груп та осіб;  

– повністю інтегрувати культуру та креативність у плани сталого 

розвитку [351]. 

Розширення мережі креативних міст стало наслідком їх 

зацікавленості у залученні туристів зі всього світу, тому створення 

мережі креативних міст має підтримку й інших міжнародних організацій, 

зокрема, Всесвітньої туристичної організації в рамках ООН (ЮНВТО), 

щодо «позиціювання міст на туристичній карті світу» [354].  
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Принципи локалізації креативної економіки докорінно відрізняються 

від засад територіальної організації індустріальної та 

ранньопостіндустріальної економіки. Економічна агломерація 

взаємопов'язаних підприємств на деякій території була предметом 

багатьох наукових розвідок представників класичної та регіональної 

економіки. При цьому еволюція форм і моделей просторової організації 

суспільного виробництва та споживання відображала рівень теоретико-

методологічного обґрунтування існуючої економічної парадигми. 

Зокрема відмітимо еволюцію концептуалізації поняття «локалізація» в 

працях Д. Рікардо (David Ricardo), Й. фон Тюнена (J. H. Von Thünen), 

який запропонував модель концентричних кіл для доіндустріальної 

економіки; К. В. Ф. Лаунгардта (Carl Wilhelm Friedrich Launhardt), який 

вперше розробив теорію розміщення виробництва та ввів у науковий обіг 

«локальний трикутник» розміщення підприємств; А.  Вебера (Alfred 

Veber) та Дж. Піка (Georg Pick), які у співавторстві просунули теорію 

локації В. Лаунхардта та виокремили загальні та специфічні фактори 

економічної територіальної організації; А.  Маршалла (Alfred Marshall), 

який виокремив локалізовані галузі (localized industry); Е.  М. Гувера 

(Edgar M. Hoover), який досліджував територіальну організацію 

виробництва та її вплив на економічне зростання; А.  Предьола (Andreas 

Predöhl, який обґрунтував теорію заміщення як складову раціонального 

вибору; Т. Паландера (Told Palander), який досліджував територіальну 

підприємницьку екосистему. Разом з тим, в працях зазначених авторів не 

відображено локальні моделі креативного розвитку в реконфігурації 

глобальної економіки (креативні кластери, креативні міста та мегаполіси).  

Особливого значення локалізація набуває в умовах креативного 

розвитку, оскільки територіальне скупчення креативних особистостей, їх 

діяльність на певній території, призводить до локалізації креативних 

індустрій у різних формах, що знайшло відображення в еволюції 

відповідної наукової термінології. Раніше в науковому дискурсі 
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використовували терміни «культурний район», «культурний квартал», 

згодом, більш поширеним стало використання терміну «культурний 

кластер», але впродовж останнього десятиріччя в західній науковій 

літературі впевнено домінують терміни «креативний район», «креативний 

квартал», «креативний кластер». Рідше, але також зустрічаються такі 

терміни, як «креативний інкубатор», «креативний хаб» в якості соціо-

культурного кластеру (див. Г. Еванс [195]), (див. ЮНЕСКО, 2015 [331]). 

З кінця дев’ятнадцятого століття в науковий обіг увійшов вираз 

«промисловий район» (industrial district), а в першій половині двадцятого 

століття широкого наукового вжитку набувають терміни культурний 

район (cultural district), культурний квартал (cultural quarter). 

Наразі більш поширений термін «кластер» введений в економічну 

теорію М. Портером (1998), який застосував термін «кластер» для аналізу 

структури та ефективності господарських зв'язків в галузях і організаціях. 

Аналізуючи конкурентоспроможність компанії, він акцентував увагу на її 

економічному оточенні. За визначенням М. Портера кластер – це 

«географічна концентрація взаємопов'язаних компаній, спеціалізованих 

постачальників, постачальників послуг, фірм у суміжних галузях та 

пов'язаних з ними установ у певній галузі, які конкурують, але також 

співпрацюють» [289]. 

В даний час кластер розглядають як відокремлену економічну 

систему, інтегровану структуру, яка має суттєвий вплив на розвиток і 

регіону, і економіки в цілому [159]. 

Сучасне трактування терміну кластер різними науковцями охоплює 

такі компоненти: 

- територіальну близькість групи підприємств, які спеціалізуються на 

виробництві подібних виробів/надання послуг або пов’язаних індустрій;  

- локалізовані мережі взаємопов'язаних підприємств і організацій, 

установ. 

Разом з тим, Л. Конг зазначає, що «характер кластеризації 
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відрізняється залежно від конкретної діяльності, що розглядається» [251, 

с. 61-62] тобто творчі кластери відрізняються від бізнес- та промислових 

кластерів, теоретико-методологічні засади створення та функціонування 

яких розроблені А. Маршаллом та М. Портером. Відмітимо, що 

розробники концепції креативної економіки Р.  Флоріда та Д.Хоукінс 

звертали увагу на відмінності способу організації діяльності в креативній 

та інших видах економік і закликали до впровадження специфічних видів 

політик для стимулювання креативної. Ці застереження повною мірою 

стосуються локальної та регіональної креативної політик.  

Окремою тематикою досліджень в останні роки стали креативні 

кластери, які можуть бути різних видів (культурно-мистецькі, виробничо-

культурні, інформаційно-комунікаційні, розважально-шопінгові, 

гібридні) та форм (власне кластери, інкубатори, хаби, культурно -

розважальні центри, технопарки, технополіси та ін.).  

Разом з тим, відсутня одностайність щодо трактування терміну 

«креативний кластер», «креативне місто» стало на заваді для аналізу та 

розроблення відповідних політик. Тому, що автори використовують ці 

терміни в різний спосіб, а політика, яка ґрунтується на неоднозначних 

тлумаченнях, припущеннях та розрізнених знаннях, має різні цілі. 

Оскільки ці терміни фільтрувалися до популярних ЗМІ, вони втратили 

свою точність і специфічність і перетворилися в загальну ідею [193]. 

Розвиток концепції креативних кластерів пов’язують з працями 

Д. Лендрі та Г. Еванса. Зокрема, найбільш цитоване визначення 

креативного кластеру запропонував Г. Еванс, який вважає, що креативний 

кластер – це регіон який характеризується креативною підприємницькою 

активністю, яка концентрується в певних специфічних районах міста 

[193]. 

Креативні кластери приваблюють бізнес не тільки креативних 

галузей, оскільки простір, сформований в межах кластеру 

характеризується певним креативним стилем життя, що часто пов’язано з 
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культурними заходами, екологізацією, сталим розвитком та інклюзією.  

Г. Еванс виділяє такі чотири стадії розвитку креативного кластеру:  

1) залежний (від державної підтримки в умовах формування місцевих 

ринків); 

2) прагнучий (до створення ефективного зростання шляхом розвитку 

креативної інфраструктури та інституційної активності); 

3) розвинений (зростаючий завдяки збільшенню кількості креативних 

суб’єктів господарювання, посиленню зв’язків між ними, 

інтернаціоналізації місцевих ринків та постійно підвищувальним 

кон’юнктурним параметрам); 

4) зрілий (сталі B2B зв’язки в межах високоінтернаціоналізованих 

ринків) (за [193]). 

Креативне місто створюється поєднанням активності креативних 

громадян, роботодавців-підприємців, менеджерів, інвесторів та 

туристами. Креативні форми локалізації можуть сформуватись «зверху-

донизу» (коли ініціатором їх створення виступають державні чи 

муніципальні органи влади, які заохочують бізнес долучитись), або 

«знизу-догори» (коли виникає креативна локація, яку з часом визнають 

суспільство, громада та органи влади). Практика місцевого планування та 

регулювання визначила спочатку важливість культурно-мистецької, а 

згодом креативної складової у відновленні та розвитку територій та 

громад на нових засадах. Тому що, креативність, як відзначають 

В. Чевганова та Л. Свистун, «дозволяє сучасним містам реагувати на  

зміни, змінювати традиційні підходи до управління і розподілу ресурсів, 

впроваджувати технологічні інновації й заново відкривати свою 

культурну спадщину» [117, с. 63].  

Власне креативні кластери виконують різні функції, зокрема, 

функцію відновлення депресивних територій. Інструментами такого 

відновлення в процесі створення креативної локалізації слугують заходи 

в рамках санації, реабілітації, редевелепменту та девелепменту 
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(рис. 2.23). 

 

Рис. 2.23. Інструменти креативної локалізації депресивних територій 

Джерело: побудовано автором. 

 

Мережа креативних міст представляє величезний потенціал для 

утвердження ролі креативності та культури як реального двигуна сталого 

розвитку. Впродовж усього тексту звіту про місію мережі креативних міст, 

креативність виступає в якості стратегічного фактору сталого розвитку в 

економічних, соціальних, культурних та екологічних аспектах.  

Ч. Лендрі, один з основоположників креативної економіки, аналізуючи 

міста з креативними секторами, зазначає, що вони є найважливішою областю 

зосередження соціального та інтелектуального ресурсу. Такі міста 

породжують переваги для культурних індустрій. Найважливішим аспектом 

стає креативна економіка, а також креативні індустрії в ролі найважливішої 

складової економіки креативних муніципальних об'єктів [256]. Таким чином, 

причиною успіху підприємства з  креативним підходом до роботи стають 

здатність гнучко і обдумано приймати рішення і відкритість інноваціям 

Одним з важливих видів локалізації для створення сприятливих умов 

Депресивна 
територія 

Санація Редевелопмент 

Реабілітація 

Девелопмент 

Креативна локалізація (креативний кластер) 
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для успіху стартапів та нових підприємств є інкубатори. Забезпечуючи 

підтримку екосистеми для підприємців-резидентів інкубатора, початкове 

фінансування, наставництво, навчання, мережу та інші послуги, вони 

реалізовують для креативного підприємництва на практиці концепцію 

«потрійної спіралі». При цьому креативні індустрії ефективно конкурують з 

іншими секторальними ініціативами в певних локаціях. 

Особливо це стосується тих інкубаторів, які пов'язані з університетами, 

що дозволяє їм також використовувати переваги взаємозв'язку з науковими 

колами, полегшує трансфер технологій. Тому розглянемо такі види кластерів 

на основі взаємодії між вищою освітою, підприємництвом, культурою та 

наукою: 

• університети створюють широкий спектр впливів на креативну 

економіку від масштабної постіндустріальної реконструкції до 

дрібномасштабної курації, що сприяє добробуту та соціальній інтеграції; 

• різноманітність форм впливу не є співмірною;  

• рентабельність інвестицій не обов'язково залежить від розміру гранту, 

а більшою мірою − від масштабу ефективної мережі; 

• хаби є значними у створенні критичної маси ресурсів та діяльності, а 

також у досягненні економії масштабу [19]. 

Локалізація креативної економіки сприяє інноваційній діяльності та 

розвитку креативно-інноваційної еко-системи. Аналіз 13 найінноваційніших 

кластерів світу у формі інкубаторів 2016 р. дає змогу зауважити, що 

більшість з них згідно з UBI Index 2016 [344], мають потужний сектор 

креативної економіки. Навіть ті інкубатори, в яких не була передбачена 

діяльність у сфері креативних індустрій сьогодні інвестують у них, 

розробляючи центри та коворкінги або включаючи стартапи, які мають один 

або кілька підсекторів креативної економіки (рис. 2.24). 
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Рис. 2.24. Креативна економіка в інноваційних інкубаторах за UBI 

Index 2016, % 

Джерело: [357]. 

 

Наразі питома вага інкубаторів, які діють у секторах креативної 

економіки, більша серед новостворених, але ті, які найстаріші, з огляду на 

вимоги часу і суспільний запит повинні адаптуватися, створюючи 

креативний сегмент. Розглянемо креативну локалізацію у формі першого 

креативного інкубатора в Латинській Америці. Інкубатор, заснований в 

якості інноваційного, веде свою історію з 1997 р., коли в Федеративній 

Республіці Бразилія в штаті Ріо-де-Жанейро (м. Ріо-де-Жанейро) був 

створений Genesis Інститут з метою підтримки технологічних підприємств, 

розвитку професійного спрямування та забезпечення дуальності освіти 

студентів інженерних факультетів університету Ріо-де-Жанейро, що у 

сукупності повинно було вивести його у національні лідери. Через п’ять 

років у 2002 р. до діяльності Інституту було включено креативний напрямок, 

який у 2005 р. відокремився у креативно-соціальний сектор. У 2008 р. три 

сектори Інституту Genesis об'єдналися в єдину структуру, в складі якої чільне 

місце належить креативним індустріям. У 2009 р. Genesis спонсорував Rio 
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Criativo (Creative Rio), головний інкубатор для креативної економіки штату 

Ріо-де-Жанейро. Таким чином, інкубатор Інституту Genesis створює 

креативну екосистему, включаючи мережу, фінансову та юридичну 

підтримку, а також фізичний простір та інфраструктуру для розташованих 

тут підприємств. Серед 138 компаній, які пройшли через Інститут, як 

інкубаційних, так і зрілих, 38 – з креативної сфери, що становить 42% від 

усіх підприємств, афілійованих з інкубатором. Значна роль креативної 

економіки в Інституті Genesis, який вважається 13-м кращим інкубатором у 

світі, збільшує кількість фахівців як в креативних, так і в суміжних областях, 

що обумовлює розвиток креативної економіки в Бразилії [357]. 

Загалом, інкубатори створюють роботу безпосередньо з креативною 

економікою або з технологією, яка пов'язана з творчою економікою. Крім 

того, існують інкубатори, які все ще не зосереджені на творчій економіці, як 

Університет науки Хуацжон і Технологічний національний науковий парк в 

Китаї, інновації АTP-інкубатору в Австралії, і DMZ-університет Райерсон і 

Innovate Calgary в Канаді. Проте ці країни інвестують у неї, і цей сектор 

зростає [357].  

Аналіз локалізації креативної економіки має включати умови 

екосистеми та особливості фінансування. Рушійною силою фінансування є 

спосіб, у якому креативні установи співпрацюють з спонсорами та 

партнерами проекту, способи, якими об'єднують колективні команди. 

Важливість створення креативного кластеру навіть на тимчасовій (проектній) 

основі обумовлена особливостями грантової діяльності, оскільки креативні 

мережі, що утворюються внаслідок успішного проекту створюють 

синергетичний ефект, який продовжує діяти і після завершення проекту. Від 

компактного розміщення креативних підприємств виникають значні 

переваги. Успішні університети мають поєднання проектних кластерів та 

партнерства спільного видавництва разом з різноманітними проектами, які 

сприяють індивідуальній та спільній творчій діяльності. Дослідження 

прихованої історії виявило, що ці кластери, як правило, демонструють 
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відносно низькі ступені стратегічного зв'язку і часто покладаються на 

головних дослідників, роблячи такі мережі вразливими до змін у персоналіях. 

Це свідчить про необхідність розбудови більшої стійкості до проектів та 

партнерства, ефективної комерціалізації досліджень в університетах. Так, 

показовим прикладом високого рівня співпраці в рамках інноваційного 

кластеру є «Теджон» (Сеул) з Сеульським національним університетом, 

частка співпраці 29,76% найвища з-поміж Топ-100 кластерів представлених у 

звіті ВОІВ, «Осака-Кобе-Кіото» (Токіо-Йокогама) 20,16% або «Нагоя» 

(Токіо-Йокогама) 24,42% з Університетом Токіо (див. додаток Б, табл. Б.1).  

Дослідження охоплює 15 університетів від Університету Альянсу для 

розуміння широкого кола обміну знаннями в креативних індустріях, 

розглядаючи як загальнодоступні, так і інституційні дані щодо фінансування 

та впливу на дослідження та обмін знаннями. На підставі даних 

університетського Альянсу Великобританії про співробітників проектів у 

рамках розширеної екосистеми фінансування, були розглянуто отримання 

нагороди 525 головних дослідників та експертів. Аналіз виявив велику 

мережу, з різними джерелами фінансування на індивідуальному рівні, які 

часто є специфічними для кожного головного дослідника. Допоміжні 

установи з більш периферійних позицій у великій мережі фінансування 

залучили більшу загальну суму грантів з або без фінансування ЄС. Успішні 

університети демонструють тісно зв'язані кластери з диференційованими 

партнерськими проектами та спільними підприємствами, а також широке 

розмаїття проектів. Мережевий аналіз діяльності вказує на наявність 

високоефективної групи креативних лідерів, для яких залученість в мережах 

є ключовою. Підвищити стійкість мереж креативних кластерів можливо 

через орієнтацію на розвиток майбутнього творчого лідерського потенціалу. 

Динаміку фінансування креативних індустрій у проектах вищих 

навчальних закладів за основними спонсорами  представлено в табл. 2.17.  

Основним постачальником фінансів у цьому секторі є Рада з досліджень 

мистецтв та гуманітарних наук (РДМГН, англ. AHRC), на другому місті 
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слідує Рада з мистецтв Англії та Leverhulme Trust, обсяг фінансування у 

середньому становить приблизно 230 на рік впродовж 2011-2016 рр.  

Таблиця 2.17 

Динаміка фінансування креативних індустрій, заснованих головним 

державним спонсором, 2011-2016 рр., млн фунтів стерлінгів 

Джерело 

фінансування 
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2011-16 

РДМГН 
171 122 130 85 99 607 

Рада з мистецтв 

Англії 
10 11 42 47 45 155 

Художня рада 

Уельсу 
6 19 30 22 17 94 

Британська 

академія 2 
3 

1 

 

6 12 

Європейська 

комісія 11 16 22 6 
9 64 

Фонд спадщини 

лотереї 
13 24 19 26 19 101 

Траст Лівергульма 29 23 42 34 n.d 128 

Інше 3 1    4 

Загальна сума 245 219 286 220 195 1165 

Джерело: побудовано автором за [283]. 

 

Згідно даних табл. 2.17 впродовж п'ятирічного періоду для фінансування 

проектів у секторі креативних індустрій було виділено 230 млн фунтів 

стерлінгів для ВНЗ великими державними спонсорами за вартістю нагороди, 

приблизно 46 млн фунтів стерлінгів щорічно.  

Поширюються послуги підтримки партнерства, такі як укладання 

контрактів, управління грошовими потоками та підтримка бізнесу. Ці функції 

університету сприяють довгостроковому нарощуванню потенціалу для 

креативних індустрій. Кошти від великих державних спонсорів становили 

лише 28% від фінансових надходжень за чисельністю і 62% від вартості 

надходжень самих університетів.  

Переваги, отримані від університетів в креативному кластері 

включають: 

– залучення студентів у проекти; 
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– розробка сучасного навчально-методичного забезпечення; 

– підвищення кваліфікації та отримання нових компетенцій 

професорсько-викладацьким, дослідницьким та адміністративним 

персоналом. 

Отже, діяльність у сфері обміну знаннями університетів та креативних 

індустрій є різноманітною та складною з використанням мережевих форм, 

механізмів, прямих та непрямих впливів. 

Локальні моделі креативного розвитку в реконфігурації сучасної 

глобальної економіки (креативні кластери, креативні міста та мегаполіси) 

відрізняються під впливом глобальних та регіональних викликів та ризиків, 

які, передусім, стосуються людського капіталу та ринку праці. Зокрема, 

міжнародна міграція посилює диференціацію локальних моделей креативного 

розвитку внаслідок вплву на культуру, менталітет, толерантність та рівень 

освіти населення. ,Мігранти становлять 272 млн осіб (3,5%) від загальної 

чисельності населення світу і, за умови мирної прогнозованої міграції, 

обумовлюють позитивний ефект в країні перебування. Основними регіонами 

призначення залишаються Європа, Північна Америка та Західна Азія, а 

регіонами, що прийняли найбільшу кількість вимушених мігрантів стали 

Північна Африка та Західна Азія [330].  

Оскільки креативні індустрії в деяких країнах стрімко створюють робочі 

місця, то переміщення до таких країн значної кількості мігрантів обумовлює 

їх працевлаштування у цьому секторі економіки, що призводить до нових 

умов на рику праці та на ринку креативних благ внаслідок появи нового 

культурно-креативного та бізнес-середовища. Однак вимушена міграція має 

не лише позитивний, але й негативний вплив на розвиток креативної 

економіки. А з урахуванням змін клімату, терористичних атак, міжнародних 

конфліктів прогнозується зростання чисельності вимушеної міграції. 

Зростання вимушеної міграції може призвести до спотворення креативного 

простору внаслідок стрімкої зміни кон’юнктурних параметрів, зміни 

характеру попиту і пропозиції на креативну продукцію як результату 
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відмінних від сформованих в даній місцевості уподобань. Інший аспект 

полягає зміні креативного бізнес-середовища в країні прибуття внаслідок 

того, що серед суб’єктів креативної економіки чисельно переважають міні- та 

мікропідприємства, висока питома вага самозайнятості. Ця специфіка 

креативної економіки, визначає її вразливість саме до цього виду глобальних 

викликів. Тому, цілеспрямований вплив держави на формування та розвиток 

локальних креативних моделей передбачає врахування культурної та освітньої 

диференціації, яка посилюється внаслідок вимушеної міграції. 

Інший аспект впливу локальних моделей креативного розвитку на 

реконфігурацію сучасної глобальної економіки, полягає у тому, що 

нівелювання географічної відстані для здійснення бізнесу як ознака 

глобалізації стосовно креативної економіки має інший прояв. Так, для 

формування креативних кластерів важлива локалізація і створення 

креативного простору, креативного середовища, а для реалізації окремих 

креативних видів діяльності відстань не має значення, тому досягається 

позитивний ефект на економіку сільських територій, навіть при тимчасовому 

характері функціонування креативних локацій (фестивалі, творчі конкурси). 

Високий рівень майстерності та креативності у мегаполісах креативної 

культури обумовлює високу ціну креативного продукту та, отже, приваблює 

клієнтів із високим рівнем доходів [98]. Такі креативні центри стають 

каталізаторами економічного зростання країн. Однак концентрація 

креативної діяльності внаслідок стимулювання креативних кластерів у 

великих містах та мегаполісах посилює асиметрії глобального економічного 

розвитку, сприяє поширенню професійній міжнародній міграції, що 

обумовлює напрями реконфігурації глобальної економіки на засадах 

зростаючої індивідуалізації. 

Рейтинг провідних світових науково-технічних кластерів демонструє 

динамічну реконфігурацію глобальної економіки в процесі креативної 

індивідуалізації суспільства в напрямі гетерогенно-ієрархічних 

соціоконструктів «Північ–Південь» та «Південь–Південь». Так, з-поміж 100 
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найкращих світових кластерів співвідношення між кластерами, 

розташованими в крїніх «Півночі» та «Півдня»  76/24. Серед країн «Півдня»  

найбільше кластерів розташовано у Китаї (18, з них 12 спеціалізується на 

хімії, 5 – на інжинирингу та 1 – на фізиці), також виділяється Індія 

(Бенгалуру, Мумбаї та Нью-Делі, які займають чільне місце серед світових 

топ-100 кластерів та спеціалізуються на хімії), 2 – в Туреччині (1 

спеціалізується на інжинірингу та серцево-судинна система ) та 1 –  в Ірані  

(див. Додаток Б, табл. Б.1).  

За рівнем якості життя серед 78 міст світу лідирують міста розвинених 

країн Європи, наприклад топ-5 за індексом якості життя (Цюріх – 200,33; 

Ейндховен, Нідерланди – 198,54; Гаага – 192,75; Копенгаген – 188,78; Відень 

– 186,26). Серед п’яти українських міст, що увійшли до даного рейтингу 

найвище місце (63) має Львів – 119,49, який за цим показником випереджає 

Бухарест, Лондон, Париж, Рим, Белград, Санкт-Петербург, Київ, Харків, 

Одесу, Скоп’є, Москву та ін. (див. додаток Б, табл. Б.2) 

Столиця Великобританії, Лондон, вважається одним з найперших  

креативних міст. Існує істотний парадокс який називається циклом 

регенерації креативних кластерів. Класичним прикладом цього парадоксу є 

Лондон, який має імідж креативної столиці світу. Однак цей же імідж сприяв 

припливу елітних мігрантів та підвищенню цін на нерухомість в глобальному 

масштабі. Зворотнім боком високої рентабельності інвестицій є закриття 

культурно-креативних майданчиків та заміна їх інвестиційними 

апартаментами. Підвищення вартості житлових приміщень призвело до 

витіснення художників з креативних кластерів міста. Таким чином, 

ефективна модель креативної локалізації повинна обмежувати спекуляції і 

створювати умови для розвитку креативних індустрій, а не їх занепаду. 

Креативна економіка може сприяти економічній реновації міст. 

Наприклад, у певний момент часу промислові райони Ліверпуля повністю 

занепали: закривалися виробництва, зростало безробіття, погіршилася 

загальна соціально-економічна ситуація у місті. Однак зараз ті самі старі 
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будівлі заповнилися більш ніж 200 підприємствами, які займаються 

цифровою анімацією, розробленням рекламних оголошень для банків, веб 

дизайном, розробленням комп'ютерних ігор та іншими видами цифрового 

бізнесу, причому для всього світу. Тут працюють студії звукозапису, 

фотографи, художники, архітектори. Чисельність населення міста у 2001 р. 

становила 439,473 тис. осіб, у 2010 р. – вже 466,415 тис., у 2013 р. – 466,612 

тис., у 2014 р. – 467,00, у 2016 р. 513,44 тис. осіб. Тобто приріст за ці 

рокистановить понад 6 %. За структурою населення – це одне з наймолодших 

міст Великобританії: 42,3 % населення є молодшим за 30 років, працездатне 

населення становить 66 % (за даними [262]).  

В сучасному, глобалізованому світі країни, що розвиваються, можуть 

користуватися економічними перевагами креативного сектору, стимулюючи 

появу креативних локацій, створюючи відкритий креативний простір, мережу 

освітніх установ, зусилля яких будуть спрямовані на підготовку 

представників креативного класу, зосередження уваги на пошуку фінансових 

коштів для розвитку сфер культури [117, с. 63].  

Креативний імператив полягає у тому, що, наразі, креативність охоплює 

всі види діяльності у територіально-адміністративних одиницях та 

поселеннях різного розміру та типу, а не лише в містах та мегаполісах, як це 

вважалось (і було) раніше. Таким чином, існує суперечність між локальністю 

формування креативного продукту та інтернаціоналізацією його реалізації. 

Концепція креативних локацій (районів, кварталів, хабів, кластерів), яка 

виникла та формувалась як напрям нової організаційної моделі розвитку міст, 

мегаполісів, метрополій на межі індустріальної та постіндустріальної епох, 

на сучасному етапі поширюється на неурбанізовані території. Адже хоча 

висока продуктивність праці в сільському господарстві приводить до 

вивільнення робочої сили, не всі працівники, що мешкають на сільських 

територіях, бажають змінювати спосіб життя та мігрувати у міста. Тому 

створення креативних кластерів у сільській місцевості має позитивний 

соціально-економічний ефект у країнах з різним рівнем розвитку навіть у разі 
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тимчасового їх характеру (фестивалі, творчі конкурси), а не тільки 

постійного (креативні виробництва, етно-традиційні культурно-туристичні 

заходи).  

 

Висновки до розділу 2. 

 

До детермінант зростання креативної економіки віднесено: інституційні 

засади на муніципальному, національному та наднаціональному рівнях; до 

створення креативного середовища відноситься також багато інших, таких 

як: всебічний розвиток талантів; формування нових суспільних цінностей 

(шерінгова економіка, висока толерантність, ідеологія сталого розвитку, 

інформаційне суспільство, формування глобального громадянського 

суспільства на противагу національним обмеженням); створення креативної 

інфраструктури (діджиталізація та інформо-комунікаційна інфраструктура, 

інноваційні системи на всіх рівнях); залученість до іноваційних мереж (у т.ч. 

міжнародних та глобальних); креативно-інноваційна кластерізація; 

доступність фінансування (венчурне інвестування; стартапи, безпосереднє 

державне фінансування); поширення державно-приватного партнерства; 

захист та комерціалізація інтелектуальної власності.  

Однією з детермінант лідерства країни у світовій економіці є створення 

та розвиток креативного середовища. Тому інтегративною детермінантою 

розвитку креативної економіки передусім визнано розробку та впровадження 

відповідних інституційних засад на муніципальному, національному та 

наднаціональному рівнях. При цьому важливим аспектом є досягнення 

ефективної взаємодії між органами місцевого самоврядування та 

національним урядом. До завдань стимулювання креативного розвитку 

економіки відноситься: забезпечення доступу до фінансових ресурсів та 

фінансування креативних індустрій; створення креативних кластерів різних 

видів; розробка коротко-, середньо- та довгострокової стратегії розвитку 

креативної економіки та їх реалізація державними органами влади. 
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На основі аналізу спроможності національних урядів створити умови 

для реалізації креативних особистостей завдяки створення засад для 

опанування компетентностей у роботі новими технологіями, впроваджувати 

глобальні знання, вміння проявляти глобальні навички соціальної адаптації 

та крос-культурної комунікації, бути здатним гнучко реагувати на 

швидкоплинні зміни зовнішнього середовища, а для роботодавців – залучати 

та утримувати кваліфіковані кадри виявлено тенденцію прямої залежності 

між інституційними умовами та величиною доходу на душу населення в 

розвинених країнах та відсутність такого прямого зв’язку в країнах з 

ринками, що формуються.  

Розрахунок інтегрального індексу креативного середовища дав змогу 

здійснити компаративний аналіз для комплексного розгляду креативного 

середовища на основі інституційних умов конкурентоспроможності талантів 

та захисту інтелектуальної власності для 49 країн світу, які представляють всі 

регіони світу та країни з різним рівнем розвитку. Виявлено, що країни з 

ринками, що формуються, з вищим середнім розвитком можуть випереджати 

розвинені країни (наприклад, Малайзія) у формуванні інституційних умов 

розвитку креативного середовища, а країни з нижчим середнім доходом 

демонструють порівняно нижчий рівень формування умов для 

конкурентоспроможності талантів. 

Концепція креативних локалізацій (районів, кварталів, кластерів), яка 

виникла та розвивалась як напрямок і стосувалась міст, мегаполісів, 

метрополій, на сучасному етапі поширюється на неурбанізовані території, що 

обумовлено постіндустріальним розвитком, коли висока продуктивність 

праці в сільському господарстві спричиняє вивільнення раніше задіяної 

робочої сили, проте не всі працівники, що мешкали в сільських територіях 

бажають змінювати спосіб життя та мігрувати у міста. Тому створення та 

розвиток креативних кластерів в сільській місцевості має соціально-

економічний позитивний ефект навіть в разі тимчасового характеру 

креативних кластерів (фестивалі, творчі конкурси), а не тільки в разі 
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постійно-діючих (креативні виробництва, етно-традиційні культурно-

туристичні заходи), що характерно для країн з різним рівнем розвитку.  

Основні результати розділу 2 опубліковані в роботах: [43; 48; 55; 70; 

252] 
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РОЗДІЛ 3. 

ПОТЕНЦАЛ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В РЕКОНФІГУРАЦІЇ 

ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

3.1. Модельне оцінювання впливу креативізації на реконфігурацію 

глобальної економіки 

 

Для здійснення модельного оцінювання впливу креативності на 

глобальну економіку та її реконфігурацію необхідно відібрати фактори для 

включення у модельні розрахунки. Виокремлення креативних індустрій як 

фактора економічного зростання обумовило необхідність теоретичного 

обґрунтування та розроблення шляхів удосконалення методологічних засад 

для оцінювання їх розвитку, що позначилось активними науковими 

розвідками у цій царині, однак до сьогоднішнього дня відсутні усталені 

наукові підходи до проведення кількісних та якісних досліджень, що 

становитимуть основу прийняття управлінських рішень на різних рівнях. 

Зазначимо, що формування креативного імперативу означає поширення 

креативної діяльності, креативних методів управління та ведення бізнесу за 

межі креативних індустрій, що призводить до розмивання їх кордонів. При 

цьому виміряти вплив креативного фактора поза креативними індустріями 

дуже складно, про що наголошують у своїх працях розробники концепції 

креативної економіки (див. [194]). Тому для побудови моделі розглянемо 

умови, з якими пов’язаний вплив креативізації на реконфігурацію глобальної 

економіки.  

О. Дорошенко [24], Т. Поснова, О. Химрода, Н. Тершак визначають 

вимоги до розвитку креативного сектору за такими скаладовими: споживачі, 

трудові ресурси і простір (мікроклімат) [81]. Як бачимо, поза увагою авторів 

залишаються інші види ресурсів креативної економіки та кон’юнктурних 

параметрів, зокрема такі як пропозиція, ціноутворення, ринкова стійкість та 

ризиковість, циклічність та динаміка, пропорційність та рівень 

монополізованості. Слід згадати про складність отримання даних щодо цих 
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складових через відсутність практики проведення уніфікованих статистичних 

спостережень для вимірювання креативної економіки в країнах світу. 

Існує гіпотеза про взаємозв’язок між рівнем добробуту та розвитком 

креативної економіки в країні. Як зазначає О. Дорошенко, динамічний 

розвиток креативного сектору має місце в країнах з високим рівнем достатку 

та якості життя, коли у більшої частини населення не виникає проблем із 

задоволенням своїх потреб, а надлишок фінансових коштів витрачається на 

придбання продуктів креативного сектору (відвідування концертів, кіно, 

театру, придбання предметів мистецтва, інтер’єру і т.д.) [24]. Однак, як було 

показано в п. 2.2, наразі креативний сектор більш стрімкими темпами 

розвивається в країнах з порівняно невисоким рівнем добробуту населення. 

Громадський сектор також відіграє важливу роль у створенні 

сприятливого середовища для креативізації глобальної економіки. 

Наприклад, Р. Флоріда вважає демократизацію суспільного буття однією з 

передумов розвитку креативної економіки, що сформульовано ним у 

принципі «трьох Т» (технології, таланту і толерантності) [201]. Рівень 

демократизації обумовлює толерантність суспільства, що є ознакою 

креативного середовища і сприяє «не тільки розвитку талантів, а й допомагає 

розвивати культурне сприйняття майбутніх споживачів» [81, c .84]. Як 

зазначає з позицій економічної теорії О. Чуль: «Базовою умовою розвитку 

креативної економіки є високий рівень демократизації суспільства, розвиток 

соціальної сфери та високий рівень доходу на душу населення» [122, с. 32]. 

Емпіричні дослідження західних економістів підтверджують зростання 

соціальної інклюзії в результаті впливу креативної економіки. Роль окремих 

факторів, які вплинули на розвиток креативної економіки, є неоднозначною. 

Наприклад, Р. Флоріда відзначає університети та вищу освіту як рушійну 

силу креативного класу, а отже і креативізації національної та глобальної 

економіки 3 . Однак освіченість забезпечує не тільки спроможність 

створювати креативний продукт (як відомо, є креативні індустрії, в яких 

                                            
3 Флоріда Р. Креативний клас: люди, які змінюють майбутнє. Москва: Классика XXI. 2005. С. 114. 
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вища освіта не є визначальною), а й обумовлює попит і смак у споживанні 

культурно-креативного контенту. Тому важливе значення має національна 

політика та стратегічна діяльність міжнародних організацій щодо 

культурного виховання, формування високих естетичних критеріїв у попиті 

на креативні блага. Одним із напрямів впливу креативної економіки на 

глобальний розвиток є активна експортна діяльність. Як видно з табл. 3.1, 

частка ринку креативних товарів, вимірювана їх вартістю, зростає в усіх 

макрорегіональних інтеграційних об’єднаннях світу (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1  

Креативні товари: експорт за макрорегіональною економічною 

групою, 2002, 2015 рр. 

Інтеграційні об’єднання 
Частка ринку (млн дол. США) 

Ринкова частка 

(%) 

2002 2015 2015 

Америка 

АЛКА (ФТАА) 32403,4 54145,4 10,4 

НАФТА 30205 52139 10,0 

МЕРКОСУР 829 1010 0,2 

Азія 

АСЕАН 9347 23462 4,5 

АСЕАН (+3) 49021 198600 39,6 

Африка 

Південноафриканське 

співтовариство розвитку 
572,9 777,2 0,1 

Південноафриканський 

митний союз 363,6 513,2 
 

Європа 

ЄС-28 85242,3 171052,8 32,7 

інші 

Організація кооперації 

Амазонського пакту 
1172,7 903,2 0,1 

ОЕСР 130794,7 252840,3  

Джерело: побудовано автором за даними [162]. 

 

Найвища частка експортного ринку креативних товарів припадає на 

країни АСЕАН та ЄС-27, тоді як ринкова частка експорту креативних товарів 

країн НАФТА складає 10%, а в межах країн СНД не має суттєвого значення.  
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 Згідно даних табл. 3.1, найвища частка світового експортного ринку 

креативних товарів припадає на країни АСЕАН та ЄС-27, частка країн 

НАФТА складає 10%, а частка країн СНД не має суттєвого значення.  

Отже, основними факторами зростання креативної економіки можна 

вважати: інвестиції, інновації, людський потенціал, зовнішні ринки 

креативних благ, світовий ринок інтелектуальної власності. Численні 

дослідження показують, що країни з високим рівнем людського потенціалу 

мають стабільне економічне зростання. Таким чином, на основі аналізу 

наукових джерел (див. [80; 81; 122; 134; 292]) можна виокремити групи 

факторів, що визначають вплив креативізації на реконфігурацію глобальної 

економіки:  

– кон’юнктура на ринку креативних благ: попит, пропозиція, специфіка 

ціноутворення, циклічність та динаміка, пропорційність; 

– інституційні: проведення цілеспрямованої державної політики щодо 

розвитку креативної економіки, створення креативних кластерів, 

ефективність взаємодії органів влади різного ієрархічного рівня (з 

відображенням у відповідних програмних і стратегічних документах); рівень 

захисту інтелектуальної власності, сприятливі умови для 

зовнішньоекономічної діяльності, умови праці, антимонопольна політика; 

– інфраструктурні: рівень ІКТ, креативні локації; мережеві форми 

креативного бізнесу;  

– інноваційні: питома вага високих технологій у виробництві та експорті; 

наукоємність ВВП; рівень абсорбційної здатності інновацій та технологій у 

суспільстві; 

– ресурсні: рівень людського капіталу, частка кваліфікованих і 

креативних фахівців у загальній кількості зайнятих в економіці; 

– фінансові: доступність фінансових ресурсів, наявність програм 

пільгового фінансування соціально значимих креативних проектів; 

– соціально-комунікаційні: рівень соціального капіталу, залученість 

населення до соціальних мереж; рівень сприйняття соціальних проектів. 
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До факторних показників розвитку креативної економіки, які 

використано у модельному оцінюванні, включено: інвестиції в людський 

капітал, рівень людського потенціалу, рівень інноваційності, обсяги 

зовнішніх ринків креативних благ, рівень інформатизації, рівень 

мережевізації, обсяг світового ринку інтелектуальної власності (вартість 

платежів та надходжень від інтелектуальної власності), рівень урбанізації, 

рівень і темпи зміни економічного розвитку, експортна квота ВВП, питома 

вага креативного класу у робочій силі), глобальний індекс креативності 

(ГІК), витрати на розвиток людського капіталу.  

На основі аналізу вищезазначених факторів, використано алгоритм 

визначення та оцінювання новітніх детермінант формування креативної 

економіки, який передбачає на глобальному рівні: по-перше, аналітичне 

визначення основних факторів; по-друге, здійснення багатофакторного 

аналізу із застосуванням регресійного аналізу; по-третє, побудову 

економетричної моделі для їх кількісного оцінювання на основі аналізу 

показників; по-четверте, інтерпретацію отриманих результатів та 

розроблення відповідних пропозицій.  

Для попереднього оцінювання доцільності використання відібраних 

показників у процесі створення регресійної моделі побудовано кореляційну 

матрицю зв’язків між відібраними факторами, яка відображає щільність 

зв’язків між ними.  

За результатами оцінювання статистичної значущості кореляційної 

матриці виявлено низку факторів, які не відповідали статистичним 

критеріям. На наступному етапі кількість факторів було звужено до дев’яти  

(див. табл. 3.2  та додатки В, Д, З, Ж). 

Коефіцієнт кореляції може набувати значень в інтервалі [-1, +1], і якщо 

значення наближається до одиниці, це свідчить про наявність сильного 

зв’язку, а наближення до нуля свідчить про наявність слабкого зв’язку. 

Загальновизнана інтерпретація значень величини коефіцієнта кореляції: 

менше 0,2 – відсутня кореляція; [0,2; 0,3] – слабка кореляція; [0,3; 0,5] – 
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помірна кореляція [0,5; 0,7] – середня кореляція; [0,7; 0,9] – висока кореляція; 

понад 0,9 – дуже висока кореляція (залежність вважається детермінованою).  

Проведений кореляційний аналіз дав змогу визначити, що при 

врахуванні тільки статистично значимих коефіцієнтів позитивний вплив на 

глобальну економіку мають такі фактори креативності: захист прав 

інтелектуальної власності (помірна кореляція – 0,34), урбанізація (середня 

кореляція – 0,65), розвиток креативного класу (висока кореляція – 0,788).  

Таблиця 3.2 

Оцінка впливу креативної економіки на глобальний розвиток 
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Інтел. 
власність, 

надходж 
1 

0,681** 0,914** 0,181 0,288** -0,115 -0,073 0,171 0,340** 

0,000 0,000 0,084 0,005 0,276 0,489 0,103 0,001 

Патентний, 
нерезиденти 

0,914** 0,527** 
1 

0,150 0,175 -0,061 -0,114 0,057 0,257* 

0,000 0,000 0,155 0,095 0,565 0,279 0,587 0,013 

Урбанізація, 

% 

0,181 0,245* 0,150 
1 

0,632** -0,290** 0,310** 0,563** 0,650** 

0,084 0,019 0,155 0,000 0,005 0,003 0,000 0,000 

ВВП на душу 
населення, 

констр. 

0,288** 0,404** 0,175 0,632** 

1 

-0,369** 0,389** 0,655** 0,648** 

0,005 0,000 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Приріст ВВП 

на рік 
(річний%) 

-0,115 -0,161 -0,061 -0,290** -0,369** 
1 

0,023 -0,323** -0,360* 

0,276 0,125 0,565 0,005 0,000 0,827 0,002 0,000 

Експорт,% 

ВВП 

-0,073 0,193 -0,114 0,310** 0,389** 0,023 
1 

0,371** 0,221* 

0,489 0,065 0,279 0,003 0,000 0,827 0,000 0,034 

Частка 
креативного 

класу,% 

0,171 0,317** 0,057 0,563** 0,655** -0,323** 0,371** 
1 

0,788** 

0,103 0,002 0,587 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 

ГІК 
0,340** 0,473** 0,257* 0,650

** 0,648
** -0,360** 0,221* 0,788** 

1 
0,001 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,034 0,000 

* значимість 0,05; ** значимість 0,01 

Джерело: розраховано автором за даними додатку В, табл. В.2. 

 

З урахуванням характеристики статистичної значущості було знову 

відхилено низку факторів. Що стосується тих факторів, що включені до 

оцінювання, то позитивні зв’язки середньої щільності спостерігаються між 
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показником ГІК і такими показниками як рівень урбанізації, креативний клас і 

ВВП на душу населення, що підтвердило базову гіпотезу щодо взаємозв’язку 

між рівнем розвитку креативної економіки та урбанізацією і соціальним вищем 

смертності на дорогах як характеристиками якості інституційного середовища 

та рівня транспортної інфраструктури.  

Результативною ознакою регресійного рівняння обрано ГІК та побудовано 

модель багатофакторної лінійної регресії (1) на статистичних даних 101 країни 

світу, яка має вигляд: 

 

Y = 31,043 - 0,814·х1 + 0,358·х2 + 0,000х3                                                          (3.1), 

 

де Y – ГІК (за даними [204], див. Додаток В, табл.  В.3), х1 – смертність на 

дорогах (на 100000 осіб заданими [277], див. Додаток В, табл. В.1 ), х2 – рівень 

урбанізації, % (за даними Світового банку [330], див. Додаток див. Додаток В, 

табл. В.1), х3 – ВВП на душу населення (за даними Світового банку [330], див. 

В, табл.  В.3) та вільний член. 

Статистичні характеристики моделі представлено в табл. 3.3–3.4. 

 

Таблиця 3.3 

Зведені дані моделі 

Модель R R-квадрат 

Скорегований R-

квадрат 

Стандартна 

похибка оцінки Дарбін – Уотсон 

1 0,839 0,705 0,695 13,61979 1,888 

Джерело: розраховано автором. 
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Таблиця 3.4 

Коефіцієнти моделі впливу факторів на ГІК 

Модель 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти 

Т Значимість B 

Стандартна 

похибка Бета 

1 (Константа) 31,043 6,880  4,512 0,000 

Смертність на 

дорогах 
-0,814 0,218 -0,283 -3,728 0,000 

Урбанізація,% 0,358 0,081 0,317 4,420 0,000 

ВВП на душ. нас. 0,000 0,000 0,374 4,611 0,000 

Джерело: розраховано автором. 

 

Статистичні характеристики підтверджують правильність вибору 

факторів для модельних розрахунків, а також те, що отримана модель 

забезпечує потрібний рівень достовірності результатів, є адекватною і 

значущою, де R=83,9%, а коефіцієнт детермінації R2=70,5%, тобто вище 

50%, оцінка статистичної значущості Sig.=0.000 за тестами ANOVA, тест 

Дарбіна –Уотсона = 1,888 (в межах довірчого інтервалу), тобто 

автокореляція залишків відсутня.  

Різна розмірність незмінних факторів обумовлює неможливість їх 

порівняння один з одним, але дає змогу визначити напрямок впливу та та 

здійснити їх кількісне оцінювання. Інтерпретація отриманої моделі дає 

змогу стверджувати, що ГІК зменшуватиметься на 0,814 (це суттєво для 

індексної оцінки) при зростанні смертності на дорогах на 1 на 100000 

населення, зростатиме на 0,358 при зростанні рівня урбанізації на 1% від 

загальної чисельності населення та залишатиметься 0,00 при зміні на 1 

дол. США ВВП на душу населення, а при відсутності цих факторів 

знижуватиметься на 31,043 дол. США.  

Для 62 країн світу здійснено кореляційний аналіз впливу 

креативності на реконфігурацію глобальної економіки з включенням 

факторних ознак, що характеризують якість життя в містах цих країн 

(купівельної спроможності (0,86), рівня витрат на життя (0,15), 
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інтенсивності трафіку (0,23), доступу до основних санітарних послуг 

(0,51), охорони здоров'я (0,23), забруднення навколишнього середовища 

(0,24), смертності на дорогах (-0,67)) (див. Додаток Ж табл. Ж.1).  Для 

регресійного рівняння обрано фактори зі статистично значимими 

коефіцієнтами кореляції та абсолютною оцінкою менше 0,7 для 

уникнення автокореляції. 

Результативною ознакою обрано ВВП на душу населення як 

загальновизнаний показник добробуту країни: на основі цього показника 

Світовий банк здійснює групування країн світу, також є емпіричні 

підтвердження кореляції між ВВП на душу населення та соціальним 

захистом населення, інвестиціями в людський капітал та ін. Тому зміна 

ВВП на душу населення є однією з ознак реконфігурації глобальної 

економіки. Модельні розрахунки підтвердили базову гіпотезу стосовно 

взаємозв’язку між рівнем добробуту країни, урбанізацією та 

креативністю. В цій моделі в якості факторної ознаки креативності 

обрано субіндекс креативного випуску (англ. the Innovation Output Sub-

Index), до складу якого входять параметри створення знань (патенти та 

корисні моделі за країною походження, науково-технічні статті, кількість 

цитованих документів за H-index); впливу знань на економіку (темп 

приросту ВВП на одного працівника), кількість нових підприємств, 

відкритих працездатним населенням у віці від 15 до 64 рр., частка витрат 

на програмне забезпечення у ВВП, кількість сертифікатів якості ISO 

9001), поширення знань (частка надходжень від інтелектуальної власності 

у зовнішній торгівлі, частка чистого експорту високих і середніх 

технологій у зовнішній торгівлі, частка експорту ІКТ-послуг у зовнішній 

торгівлі, частка чистого відтоку ПІІ, а також випуск креативних благ за 

показником вартості нематеріальних активів (вартість торгових марок та 

промислових зразків за країною походження, створення ІКТ з бізнес- та 

організаційними моделями); випуск власне креативних товарів та послуг 

(частка експорту креативних товарів і послуг у зовнішній торгівлі, випуск 
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художніх фільмів на 1 млн працездатного населення країни, ринок 

друкованих та інших засобів масової інформації на 1 тис. працездатного 

населення країни), а також Інтернет-креативність, що вимірюється 

чотирма показниками (загальний домен найвищого рівня та код країни 

TLDs – обидва показника на 1 тис. населення у віці від 15 до 69 років, 

середньорічні редагування у Вікіпедії на 1 млн працездатного населення, 

а також витрати на створення мобільних додатків у ВВП млрд дол. за 

ПКС).  

Побудовано модель двофакторної лінійної регресії (2) на 

статистичних даних 62 країн світу. 

Модель має вигляд: 

 

Y = -43627,647 + 1078,225·х1+  456,341·х2         (3.2), 

 

де Y – ВВП на душу населення (за даними Світового банку [330], 

див. Додаток В, табл. В.3), х1 – субіндекс креативного випуску (за даними 

ГІІ, див. Додаток В, табл. В.3), х2 – рівень урбанізації, % (за даними 

Світового банку [330], див. Додаток В, табл. В.3) та вільний член. 

Статистичні характеристики моделі представлено в табл. 3.5–3.6. 

 

Таблиця 3.5 

Модель впливу креативізації на реконфігурацію глобальної 

економікиb 

Модель R R-квадрат 

Скорегований 

R-квадрат 

Стандартна похибка 

оцінки 

Дарбін – 

Уотсон 

1 0,755a 0,569 0,555 15063,92883 1,993 

a. Предиктори: (константа), Урбанізація,%, Субіндекс креативного випуску. 

b. Залежна змінна: ВВП на душу населення. 

Джерело: розраховано автором. 
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Таблиця 3.6 

Коефіціенти моделіa 

Модель 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти 

Т Значимість B 

Стандартна 

похибка Бета 

1 (Константа) -43627,647 8798,487  -4,959 0,000 

Субінд, 

креативного 

випуску 

1078,225 184,529 0,542 5,843 0,000 

Урбанізація,% 456,341 119,220 0,355 3,828 0,000 

a Залежна змінна: ВВП на душу населення. 

Джерело: розраховано автором. 

 

Статистичні характеристики підтверджують правильність вибору 

факторів для модельних розрахунків, а також те, що отримана модель 

забезпечує потрібний рівень достовірності результатів, є адекватною і 

значущою, де R=75,5%, а коефіцієнт детермінації R2=56,9%, тобто вище 

50%, оцінка статистичної значущості Sig.=0.000 за тестами ANOVA, тест 

Дарбіна –Уотсона = 1,993, що знаходиться в межах довірчого інтервалу, 

тобто автокореляція залишків відсутня.  

Різна розмірність незмінних факторів обумовлює неможливість їх 

порівняння один з одним, але дає змогу визначити напрямок впливу (у 

нашому випадку всі коефіцієнти додатні) та зробити їх кількісне оцінювання. 

Інтерпретація отриманої моделі дає змогу стверджувати, що ВВП на душу 

населення в постійних цінах зростатиме на 1078,225 дол. США при зростанні 

креативного випуску на 1, на 456,341 дол. США – при зростанні рівня 

урбанізації на 1% від загальної чисельності населення, а при відсутності цих 

факторів знижуватиметься на 43627,647 дол. США.  

Отже, на основі проведеного кореляційно-регресивного факторного 

оцінювання впливу креативної економіки на глобальний розвиток визначено 

креативні фактори з найбільшим впливом: рівень урбанізації та субіндекс 

креативного випуску у складі параметрів створення знань, впливу знань на 

економіку, поширення знань, випуску креативних благ (нематеріальних 

активів; власне креативних товарів та послуг, а також Інтернет-креативність).  
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3.2. Тенденції та потенціал національних креативних економік 

 

Здатність людини до творчості має прояв у будь-якому суспільстві однак 

постіндустріальна епоха використовує цю здатність серед основних 

рушійних сил економічного зростання, тому суспільства, у яких творчі 

здібності людини мають безперешкодне вираження та всіляке сприяння, 

досягли високої міжнародної конкурентоспроможності. Разом з тим, 

позитивні наслідки розвитку національної креативної економіки 

спостерігаються в країнах з різним рівнем розвитку. Засновники та сучасні 

дослідники креативної економіки мають одностайний підхід щодо 

необхідності дослідження тенденцій її розвитку з подальшою розробкою 

відповідної публічної політики та передумов підвищення потенціалу 

креативної економіки на всіх рівнях (індивідуальному, локальному, 

регіональному, національному та міжнародному) (див. [132; 134; 136; 292] та 

ін.).  

Дослідження шляхів та напрямів реконфігурації постіндустріального 

розвитку під впливом креативності окремих країн, набуває особливого 

значення на сучасному етапі. Серед таких країн нами виокремлено для 

розгляду:  

– в групі розвинених країн: США, Великобританія, Польща; 

– в групі країн, з ринками, що формуються: Південно-Африканська 

Республіка (ПАР), Індія та Китай, які характеризуються специфічним 

способом поєднання традицій давнини, філософсько-культурної спадщини, 

ринкових засад та планово-адміністративного управління економікою; 

– в групі країн, що розвиваються: Ботсвана, яка змогла вийти з групи 

найменш розвинених країн світу країн і демонструє високі темпи зростання 

креативної економіки; 

– в групі найменш розвинених країн: Руанда, яка демонструє високі 

темпи економічного зростання, урбанізації та зростання креативних 

індустрій.  
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Стосовно тенденцій, ролі креативної економіки для макроекономічного 

розвитку країни та оцінки потенціалу маємо для аналізу наукові підходи 

запропоновані С. Канінгамом, П. Л. Хіггсом (стосовно аналізу 

деструктивного та потенційного для економіки від розвитку креативних 

індустрій, дослідження креативної економіки поза креативними галузями у 

Великобританії) [172; 232], Р. Флорідою (стосовно тенденції розвитку 

креативного класу та креативних міст для економічного зростання як в 

розвинених країнах, наприклад, в Нью-Йорку (США), так і в країнах з 

ринками, що формуються, наприклад, в країнах Азії) [199; 202], К. Харріс, 

М. Коллінз та Д. Чик, Д. Хоукінс (дослідили американську креативну 

економіки та удосконалили методологію її оцінювання на національному 

рівні) [225; 236], креативні індустрії в економічному розвитку Польщі 

проаналізували Р. Каспзак [184; 242] У. Лутшаба на чолі колективу авторів 

Південноафриканської обсерваторії культури дослідили потенціал креативної 

економіки в інноваційному розвитку та створенні робочих місць Південної 

Африки, привертає увагу дослідження перспектив креативних індустрій 

Південної Африки К. М. Роджестона [188; 295], ролі креативної економіки 

для дифузії інновацій та адаптації країн Азії в праці авторів Л. Конг, 

К. Гібсон, Л.-М. Хо та Е.-Л. Семплет [250], розуміння особливостей 

креативної економіки в Індії К. Столарік, Г. Морган, Ш. Гілліган, С. Гоял та 

М. Фаше [311], а також А. Госвамі, А. Реві, Ш. Ананд [220], в наукових 

працях та аналітичних доповідях Б. Фаладе, А. Йоффе, ролі і місця 

креативної економіки в Африці [198; 240], креативних індустрій та 

креативного підприємництва в регіоні південної Африки в контексті 

розвитку інновацій та економіки знань – в праці О. А. Окунле та М. Мучі 

[285]. Дослідження нової економічної моделі, аналіз стимулів та перешкод 

для креативного бізнесу в Руанді здійснено в працях К. Себікарі, Н. Куліша 

[126; 254; 302] та ін. 

Показники креативності, які застосовані при розрахунку ГІІ, а отже 

мають єдину методологію спостережень в названих країнах представлені в 
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табл. 3.7.  

Таблиця 3.7 

Показники креативності в окремих країнах, 2019 р.  

Показник/Ранг** Україна   Польща США 
Великоб

р. 
ПАР Індія Китай Руанда 

Ботсван
а 

Субіндекс креативні 
результати 

33,5/42 32,4/46 45,5/15 52,2/6 20,8/91 23,5/78 48,3/12 16,9/108 14,3/118 

Субіндекс креативні 
товари та послуги 

8,8/91 27,2/37 43,8/5 40,4/8 6,9/95 
15,2/6

6 
35,2/1

5 
1,5/11

9 
1,6/118 

Експорт креативних 
послуг, % зовн.торгів. 0,4/58 1,1/25 2,5/5 2,0/6 0,2/70 0,7/39 0,5/49 

0,0/10
5 0,0/106 

Експорт креативних 
товарів,% зовн.торг. 

0,2/82 4,4/12 3,3/17 2,9/20 0,8/48 2,7/22 11,9/ 1 0,2/87 0,2/86 

Національні художні 
фільми/млн нас.15-69 

0,6/94 1,8/69 2,9/58 6,3/35 0,8/90 2,2/60 0,8/87 нд 0,4* 

Розваги та медіа-
ринок /тис. нас. 15-69 

1,8*/нд 11,5/33 100/1 62,0/9 8,8/38 0,5/60 6,9/42 нд нд 

Друковані та інші 
засоби масової 
інформації, % виробн. 

1,0/62 1,2/54 1,5/31 2,0/19 нд/нд 0,6/88 0,8/79 нд нд 

** значення субіндексів та рангів для 129 країн світу за ГІІ [322] 

Джерело: складено автором за  [322], * - за [323]. 

 

Згідно даних табл. 3.7 серед обраних дев’яти країн найвище значення 

субіндексу «Креативні результати» має Великобританія (52,2), що 

забезпечило їй шосте місце серед 129 країн світу. Однак за іншими 

показниками ця країна поступається іншим. Так, за питомою вагою експорту 

креативних послуг, вартістю розваг та масштабу медіа-ринку, питомою 

вагою друкованих та інших засобів масової інформації – серед зазначених 

країн випереджає США. За показником експорту креативних товарів 

першість належить Китаю. Індія поступається регіональному конкуренту 

Китаю за більшістю позицій, окрім питомої ваги експорту креативних 

послуг. В групі країн, що розвиваються: Ботсвана, хоч і демонструє високі 

темпи зростання креативної економіки, поступається Руанді. 

Розглянемо зазначені країни більш детально. Розвиток креативної 

економіки Великобританії (Сполученому Королівстві) викликає особливий 

науковий інтерес, оскільки дає змогу прослідкувати тенденції проаналізувати 

проблеми, перешкоди та сучасні перспективи. Увага уряду Великобританії до 

розвитку креативної економіки має прояв у розгалуженій і детальній 

статистиці в розрізі видів діяльності, зайнятості, зовнішньоекономічної 
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діяльності як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях.  

Великобританія є одним із лідерів руху розвитку креативних економік в 

глобальному масштабі, в цій країні креативізація охоплює все нові ринкові 

ніші та сектори. У 2017 р. креативні індустрії забезпечили створення 128,6 

млрд дол. США (101,5 млрд фунтів стерлінгів) валової доданої вартості 

(ВДВ) Великобританії. Темп приросту ВДВ впродовж 2010-2017 рр. в 

креативних індустріях був майже вдвічі вищий, ніж середній показник по 

економіці Великобританії (53,1% проти 28,7%). Так у 2016 р. темп приросту 

ВДВ становив 7,6%, що удвічі вищий темпу приросту ВДВ всієї економіки 

Великобританії, який становив 3,5%. У період з 2010 по 2017 рр. найвищі 

темпи приросту ВДВ демонстрували дев’ять з 12 підгалузей креативних 

індустрій, які включають: рекламу  і маркетинг; архітектуру; дизайн 

(продукції, графічний, моди); кіно, телебачення, радіо, та фотографію; 

видавничу діяльність; музеї, галереї та бібліотеки; музику, виконання, 

образотворче мистецтво; ІТ, ігри, мода, ремесла та креативне використання 

технологій. Найбільшу ВДВ у 2017 р., створили такі  сім креативних 

індустрій, які сумарно забезпечили 87% загальної ВДВ всіх креативних 

індустрій Великобританії: ІТ, ігри, мода, ремесла та креативне використання 

технологій (40,620); кіно, телебачення, радіо, та фотографію (16,709); 

рекламу  і маркетинг (13,302); музика, виконання, образотворче мистецтво 

(9,547); дизайн (продукції, графічний, моди) (3,949); архітектура (3,898); 

ремесла (298) [338]. Найвищі темпи зростання креативних галузей 

демонструє підгалузь, що включає ІТ, програмне забезпечення, комп’ютерні 

послуги (за даними [168; 180]), яку називають «creative tech», або «createch», 

де технології та цифровізація використовуються для забезпечення творчості, 

і навпаки, та включає в себе такі види, як «віртуальна реальність», 

«доповнена реальність» та креативне впровадження штучного інтелекту та 

Інтернету речей.  

У 2018 р. в креативній  економіці працювало понад 3 млн 202 тис. осіб, 

що становило 7,5% від чисельності працездатного населення Великобританії 
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(розраховано відповідно до даних: 42 млн 486,5 тис. осіб працездатного віку, 

що у свою чергу становило 63,9% загальної чисельності населення) [166]. У 

2018 р. у креативних індустріях було задіяно 2 млн 40 тис. працівників. Темп 

приросту робочих місць в креативних індустріях  впродовж 2011-2018 рр. 

становив 30,6%. Наразі доступний останній звіт уряду Великобританії, згідно 

якого зайнятість у сфері креативної економіки, креативних індустрій та 

креативних професій Великобританії зростала впродовж 2011-2015 рр. 

відповідно на 19,6, 19,5 та 4,9%. При цьому приріст робочих місць  впродовж 

2014-2015 рр. (останній на дату написання дисертації) був у креативній 

економіці 5,1%, а в межах креативних індустрій 3,2% (табл. 3.8), що 

перевищує темп зростання у 2% кількості робочих місць в усій економіці 

Великобританії [339].  

Таблиця 3.8 

Зайнятість у сфері креативної економіки, креативних індустрій та 

креативних професій Великобританії, 2011-2015 рр., тис. осіб 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2018 

2014-15, 

% 

2011-15, 

% 

2011-

15, % 

Креативна економіка 2422 2558 2622 2754 2895 3202 5,1 19,6  

Креативні індустрії 1562 1691 1713 1808 1866 2040 3,2 19,5 30,6 

Креативні професії 1685 1757 1799 1915 2009   4,9  

Джерело: складено автором за даними ДКМС СК [166; 168]. 

 

У Великобританії станом на 2011 р. у креативній економіці було зайнято 

2,42 млн осіб (8,6% від загальної кількості зайнятих), безпосередньо у 

креативних індустріях ˗ 1,87 млн осіб або 5,5% від загальної кількості 

зайнятих (розраховано за даними щодо працездатного населення [189]), а у 

2015 р. відповідно ˗ 2,9 та 1,87 млн осіб, що становить відповідно 7,6% та 

4,59% (розраховано за даними [342]). Для порівняння, у 2001 р. у Великій 

Британії у креативній економіці було зайнято майже 1,9 млн осіб або 7,1% 

від загальної кількості зайнятих [232, c.40]. Внесок британської креативної 

економіки становить 91,8 млрд фунтів стерлінгів за рік [339]. Як зазначено у 

звіті Уряду Великобританії  2014 по 2015 рр. збільшення кількості робочих 

місць безпосередньо в креативних індустріях забезпечувалось приватними 
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особами на 24 000 осіб, що становило 2,2% [168]. 

У 2015 р. частка осіб з вищою освітою становила половину від робочих 

місць в креативних індустріях та більше 62% ˗ у креативних професіях, в 

яких були задіяні працівники всіх галузей промисловості, що майже вдвічі 

перевищує аналогічний показник (32,7%) відносно всіх робочих місць 

Великобританії.  

На відміну від ситуації в економіці Великобританії у цілому у 2015 р. 

креативні індустрії охоче працевлаштовують молодь, у тому числі 

випускників без досвіду роботи, так «90% робочих місць у креативних 

галузях заповнюють люди з більш прогресивних соціально-економічних 

груп» [356], тоді як у цілому в економіці Великобританії частка молоді 

становить тільки 9% робочих місць [168]. У цьому зв’язку, вбачається 

корисним, досвід реалізації спільних ініціатив зі стратегічного розвитку 

креативної економіки. Наприклад, уряд Великобританії підтримав приватний 

та громадський креативний сектор, представлений радою креативних 

індустрій та компаніями з розвитку кар’єри в новій програмі креативної 

кар’єри, що триватиме до березня 2020 р. та охоплюватиме 160 тис. осіб та 

фінансуватиметься виключно за  недержавні у сумі 12 млн фунтів стерлінгів. 

Ця програма має три спрямування: опанування школярами у віці 11-16 рр. 

креативних навичок та навичок просування та реалізації власних талантів у 

креативній економіці; інформування молоді у віці 14-24 рр. щодо 

працевлаштування та кар’єрних можливостей у креативній економіці; 

заохочення підприємців у креативній економіці до диверсифікації робочої 

сили, розробки стандартів навчання та сприяння інклюзивності. Очікуваними 

результатами є залучення двох млн молодих осіб у креативні індустрії 

Великобританії. 

Третьою особливістю креативної економіки та креативних індустрій 

Великобританії суттєва, порівняно з загальноекономічними показниками, 

гендерна нерівність. Так, частка жінок у креативних індустріях у 2015 р. 

становила лише 37,2%, в креативній економіці ˗ 36,1%, тоді як у 
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Великобританії загалом ˗ 47,1% робочих місць були заповнені жінками.  

Четвертою особливістю креативної економіки Великобританії  автором 

виокремлено високу питому вагу малих та мікропідприємств (94,8% 

підприємств з чисельністю зайнятих менше 10 осіб) [166]. 

У креативній економіці Великобританії висока питома вага 

самозайнятих (серед них значна частина – фрілансери) становить 33% від 

загальної чисельності креативних робочих місць. 

За структурою робочих місць у розрізі видів діяльності креативної 

економіки у Великобританії на першому місці такі креативні індустрії: ІТ, 

програмне забезпечення та комп'ютерні послуги, на другому – музика, 

виконавське та образотворче мистецтво, на третьому ˗ фільми, телебачення, 

відео, радіо та фотографія. Найменшу чисельність складають робочі місця 

створені в галузі ремесл (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Динаміка зайнятості за структурою робочих місць за 

видами діяльності в креативній економіці Великобританії, 2011-2015 рр., 

осіб 

Джерело: побудовано автором за даними DCMS [168] 
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Однак, не дивлячись на вагомий внесок креативного сектору в економіку 

Великобританії, зовнішня торгівля креативними товарами демонструє 

від’ємне сальдо (рис. 3.2). Експорт креативних товарів Великобританії 

впродовж досліджуваного десятиріччя коливався від періодів зростання 

(2005-2007 рр., 2009-2012 рр.,  2014 – по теп. час) із мінімальним значенням у 

2008 р. (14, 228 млрд дол. США) та максимаьним у  2014 р. (24,1 млрд дол. 

США) [160, с.424]. 

 

Рис. 3.2. Показники зовнішньої торгівлі креативних індустрій 

Великобританії, 2005-2014 р., млн дол. США 

Джерело: побудовано автором за даними [160, с.424]. 

 

Найбільшу частку експорту склали дизайнерські товари, вартість яких  

впродовж  2005-2014 рр. зросла вдвічі. 

Ювелірні вироби, модні товари та дизайн інтер'єру забезпечили 

надходження в економіку 8,3 млрд дол. США; вироби мистецтва (картини, 

антикваріат та скульптура) ˗ 7,9 , видавничі матеріали (книги та журнали) ˗ 4, 

нові медіа ˗ 1,3 та аудіовізуальні ˗ 1 млрд дол. США. Однак імпорт 

креативних товарів у 2014 році становив 32,4 млрд дол. США, основними 

індустріями, які забезпечили імпортні надходження були дизайнерські 
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товари, образотворчі мистецтва, видавничі товари, друковані та інші ЗМІ. У 

2014 р. Вликобританя мала  від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі у розмірі 8,2 

млрд дол. США. 

Основним ринком збуту британських креативних товарів була і 

залишається Європа (50% у 2015 р. та 48% у 2014 р.). На другому місці - 

Америка з 25%.). Азійський ринок розширився на 5% з 17 до 22% (за рахунок 

скорочення на 3% ринку Америки та на 2% - ринку Європи. Африка та 

Океанія зберегли питому вагу у 2% та  3% відповідно.  

У 2014 р. Великобританія зберегла дефіцит торгівлі Німеччиною та 

Нідерландами, а з Францією сальдо у 2014 р. стало від’ємним. За даними 

уряду експорт креативних послуг у 2015 р. становив 9% від експорту всіх 

послуг Великобританії, експорт ІТ та комп'ютерних послуг займає першу 

позицію, а сектор телебачення, кіно, радіо та фотографії був другий за 

величиною експорту креативної економіки. 

 Впродовж 2016-2018 рр. кількість підприємств у креативних індустріях 

зросла з 284,4 до 289 тис. та становила 11,8% всього бізнесу Великобританії. 

Майже 18% підприємств креативної індустрії Великобританії торгували на 

міжнародному рівні порівняно з лише 12,9% у всіх секторах бізнесу 

Великобританії. Біля 1000 британських підприємств спеціалізуються у сфері  

«доповненої реальності». 

Для аналізу особливостей, тенденцій та потенціалу реконфігурації 

економіки під впливом креативності інших країн менше статистичних та 

фактичних даних, ніж щодо Великобританії. Розглянемо тенденції розвитку 

креативних індустрій Польщі, яка увійшла до Топ-10 країн за рівнем 

експорту креативними товарами та позитивним зовнішньоторгівельним 

балансом, з першістю за темпами приросту друкованих та інших видів 

засобів масової інформації, третім місцем темпами приросту експорту 

виробів народних художніх промислів серед розвинених країн. 

Зовнішня торгівля креативними товарами розвивається в Польщі 

динамічно, демонструючи додатне сальдо зовнішньоторговельного балансу. 
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Експорт креативних товарів Польщі збільшився у 2,4 разу з 3,1 у 2005 р. до 

6,4 у 2014 р. (рис. 3.3) та до 7,434 млрд дол. США у 2015 р. [160, с.21]. 

Найбільшу частку експорту склали дизайнерські товари ˗ 4,2 млрд дол. 

США, з яких 2,9 - товари дизайну інтер'єру, а потім іграшки та модні 

аксесуари. Наступні найбільш динамічні сектори з точки зору експорту - 

видавництво (книги та журнали) 872 та аудіовізуальні товари - 491 млн дол. 

США.  

 

Рис. 3.3. Показники зовнішньої торгівлі креативних індустрій 

Польщі, 2005-2014 р., млн дол. США. 

Джерело: побудовано автором за даними [160, с.345]. 

 

Основними ринками експорту креативних товарів у 2014 р. були Європа 

(89%), Америка (6%), Азія (4%) та Океанія (1%). У порівнянні з 2005 р. 

зрушення стосувались передусім ринку Америки, на який припадало 9%. 

Головним зовнішньоторговельним партнером щодо креативних товарів була і 

залишається Німеччина, питома вага, якої у зовнішньоторгівельному балансі 

2014 р. зросла, а сальдо – позитивне (1307,53 млн дол. США). Окрім країн ЄС 

до першої десятки зовнішньоторговельних партнерів потрапили РФ (на 

четвертому місці) та США (на шостому).  



 171 

Експорт креативних послуг у 2014 р. становив 10 млрд дол. США за 

рахунок телекомунікаційних, комп’ютерних та інформаційних (3,5 млрд дол. 

США),  реклами (2,1 млрд дол. США) та культурно-рекреаційних (1 млрд 

дол. США). Імпорт креативних послуг тому ж році становив 5,8 млрд дол. 

США.  

Імпорт креативних товарів становив 5 мільярдів доларів, зумовлений 

попитом на дизайнерські товари, засоби масової інформації, аудіовізуальні та 

видавничі товари. Сприяло промоції Польщі як креативної країни проведення 

у 2018 р. щорічної конференції Мережі креативних міст ЮНЕСКО, яка 

відбувалась на двох майданчиках - Кракові та Катовіце. Експерти ЮНКТАД 

вбачають потенціал зростання доходів населення та економічне зростання у 

розвитку креативної економіки Польщі, що пов’язують підвищенням рівня 

креативності та креативних навичок молоді [160, с.345]. 

У США креативний клас становить близько третини робочої сили [199]. 

За даними одного з засновників концепції креативної економіки Р. Флоріди, з 

1970-го по 2008 рр. частка зайнятих у креативному секторі США зросла з 19 

до 32 % 4 . Робітники цього сектору мають найвищий серед усіх фахівців 

рівень доходів та стимулюють розвиток обслуговуючого сектору. При цьому 

розміщення креативного сектору відбувається не лише у великих містах, а 

все більше тяжіє до середніх населених пунктів поряд із розвиненою 

навчально-науковою базою – університетами і коледжами. Разом з тим, 

відмітимо менший внесок креативних індустрій в економіку США (3% ВВП 

[81]). Експорт креативних товарів із США майже вдвічі збільшився з 23,1 у 

2005 р. до 41,5 млрд дол. США у 2014 р. У 2014 році дизайнерські товари 

(17,7), образотворче мистецтво (10,7), видавнича справа (4,3), нові медіа (3,9) 

та найбільша частка експорту креативних товарів припадала на 

аудіовізуальні товари (2,7 млрд дол. США). США також були великим 

імпортером креативних товарів. Імпорт в 2014 р. становив 96,9 млрд дол. 

США, в основному за рахунок дизайнерських товарів, нових засобів масової 

                                            
4 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее.  Пер. с англ.  2005.  
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інформації, образотворчого мистецтва та художніх промислів, внаслідок чого 

дефіцит торгівлі креативними товарами становив 55,4 млрд дол. США. 

Основним імпортним товаром були дизайнерські вироби (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Показники зовнішньої торгівлі креативних індустрій США, 

2005-2014 р., млн дол. США. 

Джерело: побудовано автором за даними [160, с. 358]. 

 

ПАР як країна з розвиненою економічною на африканському континенті 

відіграє важливу регіональну роль у формуванні нових тенденцій в розвитку 

креативної економіки та креативної торгівлі. Культурні індустрії 

забезпечують 443 тис. 778 робочих місць, що становить 2,93% зайнятості в 

ПАР. Креативна економіка загалом у 2014 р. складала 6,72% усіх зайнятих 

цієї країни. Експорт креативних товарів з Південної Африки збільшився 

удвічі з 270 мільйонів доларів у 2005 р. до 599 млн дол. США у 2014 р. 

Дизайнерські товари (дизайн інтер'єру та ювелірні вироби та мода) зайняли 

першу позицію експорту, яка принесла 315, далі видання (книги та журнали) 

– 118; образотворче мистецтво (живопис, антикваріат та скульптура) 55; 

художні ремесла на 39, а аудіовізуальні (компакт-диски, DVD) на 32 млн дол. 

США. ПАР впродовж досліджуваного періоду  була чистим імпортером 
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креативних товарів. Імпорт становив 1,8 млрд дол. США, що втричі 

перевищує вартість експорту. Незважаючи на зростання креативної 

економіки у 2014 р. дефіцит торгівлі креативними товарами становив 1,2 

млрд дол. США (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Показники зовнішньої торгівлі креативних індустрій 

Південно-Африканської Республіки (ПАР), 2005-2014 р., млн дол. США. 

Джерело: побудовано автором за даними [160, с. 390]. 

 

Геграфічна структура зовнішньої торгівлі креативними товарами ПАР 

ілюструє тезу посилення економічних зв’язків «Південь-Південь». У 2014 р. 

порівняно з 2005 р. регіональна структура експорту креативних товарів 

змінилась докорінно. Так, значно зросла роль торгівлі в межах 

африканського континенту, яка зросла впродовж 2005-2014 рр. більш як 

удвічі з 31% до 67%. Питома вага експорту до Америки скоротилась в 1,9 

рази, до Азії – в 1,8 рази, до Європи – в 2,4 рази.  Основними партнерами по 

експорту креативних товарів стали африканські країни: Намібія, США, 

Ботсвана, Лесото, Замбія, Есватіні, Мозамбік та Зімбабве. Серед розвинених 

країн до топ-10 експортних ринків увійшли три країни: США (друге місце за 

вартістю), Великобританія (восьме місце) та Німеччина (десяте місце) (див. 

[160, с. 391]). 
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Експорт креативних послуг у 2014 р. становив 128,7 млн дол. США. 

Аудіовізуальні та супутні послуги займали найбільшу частку експорту 

креативних послуг, що пов’язано з сильними позиціями 

південноафриканського кіно- і телевізійної індустрії.  

У 2014 році Національний департамент мистецтв і культури створив 

Південноафриканську культурну обсерваторію для картографування 

соціально-економічного впливу секторів мистецтва, культури та спадщини та 

культурних та креативних індустрій у ПАР, які використовують інноваційні 

статистичні дані методології та інструменти дослідження [294]. 

Особливий шлях розвитку економіки Китаю повною мірою позначається 

і на формуванні креативних індустрій. Значні успіхи в економічній експансії 

Китаю не оминули і креативну економіку, дослідженню якої присвячено 

праці багатьох науковців. Відмітимо наробок М. Кіна, який присвятив низку 

наукових робіт цій проблематиці, зокрема розглядає креативні індустрії в 

Китаї з точки зору соціальних трансформацій [246], вивчає як окремі 

креативні індустрії Китаю (мистецтво, дизайн та засоби масової інформації) 

[247], так і значення креативної економіки Китаю у загальному соціально-

економічному поступі країни [247]. Дж. Хартлі та М. Кін вивчали креативні 

індустрії в Китаї у взаємозв'язку з інноваціями [226]. Специфіку формування 

креативних індустрій у Китаї дослідили Дж. О'Коннор та Г. Ксін [282].  

Китайські креативні товари домінують на світовому ринку, а Китай – 

чистий експортер креативних товарів. Експорт креативних товарів 

збільшився з 54,8 мільярда доларів у 2005 р. до 191,4 млрд дол. США у 

2014 р., тоді як імпорт залишився значно нижчим, становивши рівень у 14,5 

мільярда доларів у 2014 р. (рис. 3.6). Особливістю креативної економіки 

Китаю є профіцит у зовнішній торгівлі креативними товарами, який має 

тенденцію до зростання завдяки стрімкому приросту експорту. Так, додатнє 

сальдо зовнішньоторгівельного балансу  росло з 51,2 у 2005 р. до 176,9 млрд 

дол. США у 2014 р. Сьогодні Китай є найбільшим ринком значного обсягу 

товарів розкоші, про що свідчить рівень експорту та імпорту дизайнерських 
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товарів. Наразі КНР став найбільшим у світі ринком мистецтва. Продажі на 

ринку Китаю в 2016 р. на аукціонах склали 4,79 млрд дол. США, що 

становить 38% світового ринку, тоді як США – 28%, а Великобританія – 17% 

[162]. 

 

Рис. 3.6. Показники зовнішньої торгівлі креативних індустрій КНР, 

2005-2014 р., млн дол. США. 

Джерело: побудовано автором за даними [160, с. 127]. 

 

Експорт креативних товарів, таких як художні ремесла, збільшився 

вдвічі з 2005 по 2014 рр. Зростали показники таких креативних індустрій: 

нові медіа, видавничі товари та образотворчі мистецтва. Імпорт 

аудіовізуальних засобів, нових засобів масової інформації та дизайну до 

Китаю значно зріс з 2005 р. оскільки китайський ринок розширився та став 

більш орієнтованим на споживачів. 

У 2014 р. основними регіональними ринками експорту креативних 

товарів Китаю були Азія (61%), Америка (10%) та Європа (28%). Азійський 

ринок значно розширився, збільшившись у порівнянні з 2005 р., і витіснив 

інші регіональні ринки, на велику частку експорту креативних товарів Китаю 

припадають Гонконг (Китай), Японія, Малайзія, Сінгапур та Об'єднані 

Арабські Емірати. Європейські торгові партнери зберігали 28% частки 

експорту креативних товарів у Китаї за цей період. Незважаючи на 

відсутність доступних даних щодо імпорту та експорту креативних послуг в 
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Китаї за цей період, є свідчення того, що обсяги експорту креативних послуг 

зростають [160, с. 128]. 

Особливості становлення та розвитку креативного сектору в економіці 

Китаю полягають в діалектичній єдності керованої та стимульованої 

інноваційної політики, модернізації освіти, мобільності науковців та 

трансформації економічних засад подальшого зростання, що у сукупності 

сприяло появі креативного класу в китайському суспільстві. 

З часу вступу КНР до СОТ у 2001 р. спостерігаються інституційні зміни, 

пов'язані із впровадженням інновацій у всі сфери життя. Одним з напрямків 

державної політики став розвиток креативних індустрій, що певною мірою 

дублює підхід західних країн до даної сфери та має взнаки калькування за 

прикладом імітації промислових зразків. Подальший поступ реформ 

обумовив гостру проблему захисту інтелектуальної власності. Разом з тим в 

процесі стрімкого економічного розвитку Китай намагається отримати статус 

цивілізаційного лідера однак зустрічається з потребою подолати протиріччя 

між традиціоналізмом та сучасними вимогами суспільства. На нашу думку 

інвестування у креативні індустрії з метою стимулювання економічного 

зростання та досягнення світового лідерства підвищує професіоналізацію та 

інтернаціоналізацію креативного сектору та сприяє позитивним суспільним 

змінам, підвищенню ринкової конкуренції, появі плюралізму думок завдяки 

залученню іноземного та приватного капіталу в КНР. Таким чином, 

дослідження креативної економіки в Китаї свідчить, що перешкоди у її 

розвитку уповільнюють реалізацію амбітної «китайської мрії». До основних 

перешкод розвитку креативної економіки КНР належать: партійна 

керованість культурними і креативними галузями та їх ідеологізація, 

обмеження базових свобод особистості, незначний прошарок середнього 

класу, відсутність розвиненого громадянського суспільства, спотворення 

конкурентного середовища на ринку креативної продукції. 

Китай послідовно рухався до більш креативної, орієнтованої на 

споживачів економіки. За даними Національного статистичного бюро та 
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повідомляє China Daily, додана вартість у секторах, пов'язаних з культурою 

Китаю, у 2016 році склала 463,9 млрд. Дол. США, що на 13% більше 

порівняно з попереднім роком. Лише за вісім років кількість музеїв у Китаї 

збільшилася вдвічі – з 1722 музеїв у 2007 році до 4510 музеїв до 2015 р. 

Зростання доступності Китаю до Інтернету, швидкий темп розвитку 

технологій та бурхливе населення, що споживає цифрові медіа, також 

проклали шлях для розвитку ігрової індустрії Китаю (за даними [234]). 

Експорт креативних товарів в Індію майже втричі збільшився з 7,4 в 

2005 р. до 20,2 млрд дол. США в 2014 р. Дизайнерські товари складали 

найбільшу частку експорту креативних товарів на суму 17,9 млрд дол. США 

у 2014 році. Ювелірні вироби були ключовим експортом у розмірі 13,2, модні 

аксесуари на 3,2 млрд дол. США. Модна індустрія Індії має тенденцію до 

продовження свого зростання, оскільки в країні є велика кількість молодого 

населення. Художні промисли (килимові вироби та вироби з пряжі) стали ще 

одним динамічним сектором з експортом з 1,5 млрд дол. США у 2014 році. 

Індія мала позитивний сальдо в торгівлі креативними товарами, що 

становило 15,4 млрд дол. США у 2014 р. (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Показники зовнішньої торгівлі креативних індустрій Індії, 

2005-2014 р., млн дол. США 

Джерело: побудовано автором за даними [160, с.233]. 
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У 2014 р. основними ринками призначення експорту креативних товарів 

Індії були Азія (58%), Америка (20%) та Європа (19%). Індія стала центром 

аутсорсингових робіт, таких як розробка ігор, підтримка ігор тощо. Експорт 

креативних послуг становив 54 млрд дол. США, провідну роль відіграють 

телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги (52,3 млрд дол. 

США). У найближчі роки країна, може стати центром розробки та 

тиражування ігор по всьому світу внаслідок низьких витрат та доступність 

розробників із досвідом розробки ігор світового класу. 

  Індія – один з найбільших ринків збуту компаній у світовій ігровій 

галузі. Індія знімає більше фільмів, ніж будь-яка інша країна світу. 

Чотирнадцять мільйонів індіанців щодня ходять у кіно (близько 1,4% 

населення з 1 мільярду) і платять еквівалент середній заробітній платі за день 

(1-3 долари США) за перегляд фільму, яких Боллівуд виробляє понад 800 

фільмів кожен рік. Це вдвічі більше, ніж кількість художніх фільмів, що 

випускаються у США. Індійська гастрономія стає привабливою креативною 

індустрією та зазнає швидкого зростання. Продажі продуктів харчування в 

цій країні на 1,3 млрд дол. США зростають приблизно на 10% щорічно (що 

робить його одним з найшвидше зростаючих продавців у світі) [160, с. 235].  

Серед основних країн-імпортерів креативного експорту Індії 

виділяються за вартістю три країни: Об’єднані Арабські Емірати (на 

першому місці), США (на другому) та Гонконг (КНР) – на третьому [160, 

с. 234].  

Відзначимо особливості розвитку креативної економіки в найменш 

розвинених країнах на прикладі Руанди. Ця країна зазнала нищівного 

геноциду населення та значного руйнування економіки, але останніх 15 років 

змогла відновити економічний потенціалу. І хоча в цій країні більша питома 

вага населення займається сільським господарством та видобутком корисних 

копалин, креативні індустрії стрімко зростають. Цьому сприяє забезпечення 

урядом високого рівня безпеки, що обумовлює привабливість Руанди для 

міжнародного туризму, відтак з’являється попит на продукцію креативних 
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індустрій. Основною проблемо. Розвитку креативних індустрій є дорога 

місцева сировина та низький рівень кваліфікації населення. 

Експорт креативних товарів Руанди у 2014 р. становив 1,2 млн дол. 

США, з них експорт дизайнерських товарів – 1 млн дол. США. Імпорт 

креативних товарів становив 78,6 млн дол. США, зумовлений великим 

попитом на видавництво товарів (книг і журналів) на рівні 47 млн дол. США, 

аудіовізуальної продукції на 13 та дизайну товарів на 12 млн дол. США у 

2014 р. та став прибутковим бізнесом [160, с. 371]. Таким чином сальдо 

зовнішньої торгівлі Руанди  впродовж досліджуваного періоду має від’ємне 

значення (рис. 3.8).  

 

Рис. 3.8. Показники зовнішньої торгівлі креативних індустрій 

Руанди, 2005-2014 р., млн дол. США. 

Джерело: побудовано автором за даними [160, с. 370]. 

 

Основними регіональними експортними ринками для креативних 

товарів з Руанди були Америка (48%) та Африка (41%), значно меншу 

питому вагу становив ринок Азії (8%). Основним експортним партнером з 

великим відривом від інших були США, Кенія, ПАР, Великобританія та 

Південна Корея [160, с. 371]. 

Руанда продовжує залишатися однією з найшвидше зростаючих 

африканських країн в галузі ІКТ, що створює можливості для зростання ІКТ-
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сектору, включаючи електронну комерцію та електронні послуги, мобільні 

технології, розвиток мобільних додатків та інші креативні галузі. Руанда 

почала невпинно розвивати свої ІКТ у 2000 р. після прийняття політики щодо 

розвитку національної інфраструктури інформаційних комунікацій та 

створила довгостроковий план для повної діджиталізації в чотири п'ятирічні 

етапи. Перший етап (2000-2005 рр.) підготував основу для розбудови ІКТ-

сектору, включаючи встановлення інституційних, нормативно-правових 

засад, а також зменшення бар'єрів для входу на телекомунікаційний ринок. В 

даний час існує 10 Інтернет-провайдерів, серед яких MTN, TIGO, Altech 

Stream, Ruandatel, та ін. У 2002 р. було всього два Інтернет-провайдери з 25 

000 користувачів, а 2014 р. в країні нараховується приблизно 1,2 млн 

користувачів Інтернету, що становить 12 млн осіб, згідно з повідомленням 

регуляторного агентства Ruanda Utility Services у червні 2013 р. [160, с.371-

371; 297].  

Аналіз тенденцій реконфігурації економіки під впливом креативізації в 

африканських країнах на прикладі Ботсвани, яка продемонструвала 

економічне диво і наразі її ВВП на душу населення становив у 2018 р. 8258,6 

дол. США, що в 2,7 разу більше, ніж в Україні. Напрямом реконфігурації 

економіки Ботсвани є туризм, який забезпечує 12% ВВП, а це, у свою чергу, 

стимулює розвиток креативної економіки. У 2016 р. Міністерство молоді, 

спорту та культури Ботсвани заявило, що креативна індустрія сприяла 

економічному зростанню в районі Нгмайланд, і що мистецтво та культура є 

економічним рушієм в місцевих громадах 5 . Одним з напрямів креативної 

економіки в цій країні є створення, так званих, культурних сіл, в яких 

зберігається культурна спадщина, розвиваються ремесла через культурний 

туризм. Наприклад, культурне село Wacona спеціалізується на традиційній 

кухні на основі м'яса дичини та пропонує розміщення в традиційних 

помешканнях, що представляють різні етнічні групи населення, таким чином 

місцева громада бере участь у просуванні матеріальної та нематеріальної 

                                            
5 Botswana:Creative Industry Economy Driver. July 2016 
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культури Ботсвани [313]. 

Експорт креативних товарів з Ботсвани збільшився з 5,6 у 2005 році до 

13,1 млн дол. США у 2014 році. В 2014 р. імпорт мав найнижче значення у 

2006 р. (75,52 млн дол. США), а найвище  у  2008 р. – 86,52 млн дол. США. 

становив 79,2 млн дол. США. Сальдо торговельного балансу  впродовж 

досліджуваного періоду було від’ємним, але спостерігається тенденція до 

його скорочення (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9. Показники зовнішньої торгівлі креативних індустрій 

Ботсвани, 2005-2014 р., млн дол. США. 

Джерело: побудовано автором за даними [160, с. 93]. 

 

У структурі креативних індустрій вагому питому вагу займають художні 

промисли, такі як традиційне гончарство та вироби зі шкіри. Регіональна 

структура експорту креативних товарів Ботсвани свідчить, що основними 

ринками збуту експортних креативних товарів як у 2005, так і у 2014 рр. були 

країни Африки з часткою 92 та 91% відповідно. На другому місці ринок  

Європи з часткою 7%. Серед основних країн-імпортерів креативних товарів 

Ботсвани відмітимо ПАР, Замбію, Намібію та Великобританію (див. [160, 

с. 94]).  

Дослідження креативної економіки в окремих країнах світу дали змогу 
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виокремити особливі риси креативного сектору, які полягають у такому: по-

перше, висока питома вага осіб з вищою освітою, по-друге ˗ висока питома 

вага молоді, по-третє, у низька питома вага жінок у чисельності зайнятих, по-

четверте, висока питома вага малих та мікропідприємств, по-п’яте, висока 

питома вага самозайнятих, по-шосте, висока питома вага 

зовнішньоекономічної діяльності, по-сьоме, регіональна структура експорту 

креативних товарів підтверджує тезу щодо реконфігурації глобальної 

економіки у напрямах «Північ-Південь» та «Південь-Південь». Також аналіз 

тенденцій дозволив визначити механізми підвищення потенціалу 

національного креативного сектору з диференціацією залежно від рівня 

розвитку: 1) для розвинених країн – креативні форми підтримки інноваційної 

діяльності, перерозподіл ресурсів між культурними центрами в межах 

урбанізованих територій, фінансування креативної інфраструктури, 

створення каналів комерціалізації креативних благ; створення платформ для 

взаємодії культурно-мистецьких, креативно-інформаційних підприємств з 

іншими учасниками ринку: торговими асоціаціями, організаціями, що 

надають послуги митцям; постачальниками обладнання та послуг для 

креативних індустрій; культурно-мистецькими неприбутковими 

благодійними фондами, навчальними закладами, органами влади з розвитку 

креативного сектору на державному та місцевому рівні, агенцій з розвитку 

економіки та розвитку робочої сили; 2) для країн, що розвиваються – 

активізація інноваційної діяльності та розвиток на сучасних засадах ринку 

інтелектуальної власності; зміна моделей культурного управління; 

налагодження зв’язків між комерційними, некомерційними, індивідуальним 

та корпоративними креативними підприємствами; розвиток людського 

капіталу шляхом підготовки фахівців культурних, креативних професій; 

створення умов для формування креативної спільноти; розвиток креативних 

(у тому числі культурологічних) хабів та кластерів; 3) для найменш 

розвинених країн – підвищення рівня цифривізації економіки загалом та 

креативного сектору, зокрема, сталий розвиток культурної спадщини. 
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3.3. Напрями підвищення конкурентоспроможності креативного 

сектору економіки України 

 

Аналізом окремих аспектів стратегії креативного розвитку країн світу 

займались Х. Лошковська, О. Дорошенко, О. Тітова, Д. Лук’яненко, розвиток 

глобального медіа-ринку вивчали А. Чужиков та В. Чужиков [64; 65; 68; 119; 

120]. Праці українських науковців, присвячені дослідженню тенденцій та 

потенціалу розвитку креативної економіки в зарубіжних країнах, стали 

підґрунтям для розроблення пропозицій щодо напрямів підвищення 

конкурентоспроможності креативної економіки України. Культурно-

мистецьку складову креативної економіки України, Польщі та ЄС дослідив 

А. Диндар [186]. Стан креативної економіки в Україні досліджено в працях 

С. Глазова [], М. Живко, В. Куриляк, Б. Літовченко [61], М. Савина, 

А. Степанов [96], К. Синякова, Ю. Ушкаренко,А. Чмут [107],О. Чуль та 

І. Вахович (див., [19; 13; 14; 15; 121]). Л. Федулова запропонувала 

методологічні положення для дослідження креативної економіки України, 

зробивши на їх основі власний аналіз) [109; 110], К. Фарін’я та М. Скиба 

здійснили детальний аналіз функціонування культурних і креативних 

індустрій в ЄС і Україні та розробили рекомендації для їх розвитку в України 

[108]. 

Креативна економіка в Україні стрімко розвивається та має значний 

потенціал. Аналіз динаміки складових субіндексу «Креативні результати» 

(нематеріальних активів, креативних товарів та послуг, Інтернет-

креативності) в Україні впродовж 2013–2019 рр. свідчить про подвійне 

зростання індексного значення нематеріальних активів з 26,8 у 2013 р., до 

58,6 у 2018 р. при незначному скороченні до 55,8 у 2019 р.), а також про 

тенденцію скорочення вартості креативних товарів та послуг у 2,7 раза та 

Інтернет-креативності – удвічі (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Динаміка субіндексів нематеріальних активів, креативних 

товарів та послуг, Інтернет-креативності в Україні, 2013–2019 рр. 

Джерело: складено та побудовано автором за даними [322] 

 

Розглянемо більш детально динаміку показників за кожною складовою 

субіндексу «Креативні результати»  впродовж 2013–2019 рр. (табл. 3.9). 

В розрізі складової «Нематеріальні активи» найбільший приріст 

впродовж періоду дослідження мали показники «Торгові марки за країною 

походження / млрд ВВП за ПКС» та «Промислові зразки за країною 

походження / млрд. ВВП за ПКС» (у 20 та у 10 разів відповідно). При цьому  

вартість прав інтелектуальної власності (ІВ) на торговельні марки суттєво 

перевищує вартість прав ІВ на промислові зразки. Цей розрив у вартості 

збільшився від 5,1 раза у 2013 р. до 9,5 раза у 2019 р. Використання ІКТ при 

створенні бізнес-моделей та організаційних моделей мало в Україні подібну 

динаміку – скорочення  впродовж 2013–2015 рр. з подальшою висхідною 

динамікою. Така тенденція пояснюється соціально-політичною ситуацією в 

країні, яка була несприятлива до розвитку бізнесу. 
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Таблиця 3.9 

Динаміка показників креативності для інновацій в Україні, 

2013–2019 рр. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Нематеріальні активи 

Торгові марки за країною 

походження / млрд ВВП за ПКС 
6,6 6,6 27,1 68,2 106,8 130 128,6 

Промислові зразки за країною 

походження / млрд. ВВП за ПКС 
1,3 2 4,4 13,3 12,6 15,3 13,4 

ІКТ та створення бізнес-моделей  51,4 44 40,1 47 47 49,6 49,1 

ІКТ та створення організаційних 

моделей  
47,9 39,8 34,2 51 52,2 54,3 55,6 

Креативні товари та послуги 

Експорт культурних та креативних 

послуг, % загальної торгівлі 
10,7 49,5 48,7 0,2 0,1 0,1 0,4 

Національні художні фільми / млн 

населення віком 15–69 років 
нд нд нд 0,4 0,1 0,1 0,6 

Розваги та медіа-ринок /тис. 

населення віком 15–69 років 
нд нд нд нд нд нд нд 

Друковані та інші засоби масової 

інформації, % випуску 
5,6 нд нд 0,7 1 0,9 1 

Експорт креативних товарів, % 

зовнішньої торгівлі  
46,3 2,5 48,7 0,60 0,40 0,40 0,20 

Інтернет-креативність 

Загальні домени верхнього рівня 

(TLD)/  тис. населення віком 15–69 

років 

2,2 6,8 6,8 4,60 4,40 4,30 4,50 

Домени верхнього рівня з кодом 

країни TLDs / тис. населення віком 

15–69 років 

19,8 19,6 1,8 6 5,1 4,9 4,7 

Щомісячні редагування Вікіпедії / 

млн населення віком 15–69 років 
6,6 9,6 19 1472,1 6,1 31,1 31,1 

Створення мобільних додатків / 

млрд. ВВП за ПКС 
нд нд нд нд нд 37,3 24,3 

Завантаження відео на YouTube / 

населення віком 15–69 років 
78,7 нд нд 33,7 34,9 нд нд 

Джерело: складено автором за даними [322] 

 

На особливу увагу заслуговує складова «Креативні товари та послуги», 

яка загалом представлена п’ятьма показниками, але фактично відсутні дані 

для показника «Розваги та медіа-ринок /тис. населення віком 15–69 років». 

Експорт креативних товарів з України у вартісному вимірі впродовж періоду 

дослідження (2013–2019 рр.) коливався. Так, у 2005–2014 рр. він збільшився 
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втричі: з 238,73 млн дол. до 768,27 млн дол. [160], що свідчить про потужний 

потенціал креативної економіки. Однак питома вага експорту креативних 

товарів у зовнішній торгівлі України в останні роки дослідження 

зменшувалась: з 0,6% у 2016 р. до 0,2% у 2019 р. Водночас показник 

«Питома вага експорту креативних послуг у зовнішній торгівлі» збільшився з 

0,1% у 2017–2018 рр. до 0,4% у 2019 р. Показник «Питома вага друкованих 

та інших засобів масової інформації у загальному випуску друкованої 

продукції» був найбільшим у 2013 р., а потім скоротився до 0,7% у 2016 р. і 

зріс до 1% у  2019 р. 

Складова «Інтернет-креативність» охоплює п’ять показників, з-серед 

яких показник «Загальні домени верхнього рівня (TLD) /  тис. населення 

віком 15–69 років» мав найвищі значення у 2014–2015 рр. з наступним 

коливанням у межах 4,3–4,6. Показник «Домени верхнього рівня з кодом 

країни TLDs / тис. населення віком 15–69 років» скоротився з 19,6 у 2013 р. 

до 1,8 у 2015 р. (найнижче значення) та сягнув 4,7 у 2019 р. 6 Створення 

мобільних додатків скоротилось у 2018–2019 рр. на 13 пунктів, а показник 

«Завантаження відео на YouTube / населення віком 15–69 років» скоротився в 

цей період з 37,3 до 24,3 (табл. 3.9). 

За оцінками ЮНЕСКО, у 2014 р. культурні індустрії забезпечили 4,04% 

ВВП та 3,17% робочих місць в Україні. З 16,9 млн економічно активних 

громадян близько 470 тис. працює у креативній економіці, що становить 

приблизно 2,8% працюючого населення [32, с. 4]. Частка споживання 

домогосподарствами культурного продукту дорівнює 0,88% їх загального 

споживання у 2014 р. [32]. Тому вважаємо хибним твердження С. Глазової 

щодо стабільного характеру формування попиту на товарну продукцію 

креативного ринку, який  автор розглядає в якості специфіки ринку 

креативної продукції [19]. Автор не наводить емпіричних даних та 

аргументів, стверджуючи, що макроекономічна значущість попиту на 

                                            
6Домени верхнього рівня – це частина доменного імені праворуч від крапки, домени верхнього рівня з кодом 

країни TLDs призначені для конкретної країни у відповідності до ISO 3166-1 alpha-2. 



 187 

креативні товари і послуги визначається тим, що він задовольняється 

переважно за рахунок внутрішнього ринку, оскільки при першому згадуванні 

терміна «креативна економіка» відзначається зовнішньоекономічний 

характер реалізації креативних благ [169]. У відкритих джерелах відсутні 

наукові статті та монографії, в яких би містилась інформація на 

підтвердження тези автора про те, що «такий попит залишається стійким за 

вартісним обсягом, незалежно від поточної фази кризового циклу» [19]. Крім 

того, у вітчизняній та англомовній науковій літературі відсутні емпіричні 

дослідження, які б підкріплювали таку думку.   

В Україні не надано належої уваги розвитку видів креативної діяльності, 

які належать до креативних індустрій (таких нараховується 34 види згідно 

[87], див. Додаток Б). Відмітимо досить сприятливу фіскальну політику щодо 

стимулювання ІТ-ринку. Високодинамічний розвиток ІТ-сфери в Україні є 

запорукою зростання потенціалу креативної економіки країни. К. Фарін’я та 

М. Скиба вважають і цей факт, і «розвиток стартапів та наявність 

висококваліфікованої робочої сили у галузі ІТ» одними із загальних 

передумов розвитку креативної економіки в Україні) [108, c. 14, 15]. Автори 

позитивно оцінюють державну підтримку «національного культурного 

продукту», законодавчо закріплене застосування української мови як 

офіційної, відзначають важливість активізації культурної дипломатії. В 

«Довгостроковій стратегії розвитку української культури – стратегії реформ» 

підтримку креативних індустрій включено до переліку основних напрямів 

стратегії реформ, разом з інноваціями та новими знаннями. А виконання 

програми ЄС «Креативна Європа» розглядається в розділі щодо розвитку 

міжнародного співробітництва) [23]. Показово, що Міністерство культури 

України створило Сектор розвитку креативних індустрій всередині 

Управління стратегічного планування та розвитку, що підкреслює 

стратегічне бачення креативного розвитку.  

Зовнішня торгівля України креативними товарами у період 2005–

2014 рр. має від’ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу (ЗТБ) 
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(рис. 3.11). 

Рис. 3.11. Показники зовнішньої торгівлі креативних індустрій 

України, 2005–2014 р., млн дол.  

Джерело: побудовано автором за даними [160, с. 418]. 

 

Основним ринком призначення креативних товарів України як у 2005 р., 

так і в 2015 р. була Європа (відповідно, 78% та 88% загального експорту 

креативних товарів), іншим суттєвим ринком, питома вага якого стрімко 

зростала, була Азія (10% та 22% відповідно). Впродовж 2005–2014 рр. до 

першої десятки партнерів України з експорту креативних товарів входили 

країни: РФ, Казахстан, Білорусь, Данія, Німеччина, Республіка Молдова та 

Італія. У 2014 р. до списку Топ-10 потрапили Азербайджан, Узбекистан та 

Грузія, тоді як вийшли Франція, Китай та Польща. У період з 2005 по 2014 

рр. зменшилось від’ємне сальдо у зовнішній торгівлі України креативними 

товарами. У 2014 р. Україна мала торговельний дефіцит з Італією (-23,5 млн 

дол.) та Німеччиною (-25,37 млн дол.) (табл. 3.10).  
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Таблиця 3.10 

Топ-10 партнерів експорту креативних товарів України, 2005, 2014 р., 

млн дол. 

 2005 2014 

Ранг Країна-партнер Експорт 

 

Імпорт Баланс Країна-

партнер 

Експорт Імпорт Баланс 

1 РФ 140,61 100,84 39,77 РФ 448,39 63,69 384,70 

2 Італія 12,66 31,01 -18,35 Казахстан 81,26 0,11 81,16 

3 Казахстан 12,18 0,32 11,86 Білорусь 38,73 11,23 27,50 

4 Республіка 

Молдова 

11,89 4,73 7,16 Данія 
20,12 

6,43 13,69 

5 Німеччина 10,91 27,34 -16,43 Азербайджан 20,05 0,03 20,02 

6 Білорусь 5,34 11,40 -6,06 Німеччина 18,80 42,30 -23,50 

7 Франція 4,96 6,17 -1,21 Республіка 

Молдова 

17,16 1,75 15,41 

8 Данія 4,10 4,77 -0,67 Італія 17,16 42,53 -25,37 

9 Китай 3,80 82,13 -78,33 Узбекистан 13,12 0,05 13,07 

10 Польща 3,06 28,48 -25,42 Грузія 12,66 0,00 12,66 

Джерело: [160, с. 419] 

 

Як зазначають експерти ЮНКТАД, «дизайнерські товари (дизайн 

інтер'єру, модні товари та іграшки) становили найбільшу частку експорту. 

Позитивним трендом є розширення впродовж багатьох років української 

модної індустрії, хоча залишається недостатнім рівень інтернаціоналізації 

цієї вітчизняної галузі, яка більшою мірою орієнтована на внутрішнього 

споживача» [160, с. 418].  

Імпорт креативних товарів до України у 2014 р. склав 769 млн дол., що 

призвело до невеликого торговельного дефіциту. Це свідчить, що, з одного 

боку, існує потреба в диверсифікації експортних ринків для креативних 

товарів з України, з іншого – вже сформувались передумови для більш 

широкого виходу креативних індустрій України на зовнішні ринки, зокрема в 

таких галузях як мода, мистецтво, ремесла і видавнича справа (табл. 3.10).  

Експорт креативних послуг України  впродовж 2004–2014 р. неухильно 
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зростав та у 2014 р. становив 2,07 млрд дол. Відмітимо, що більшу частку 

експорту креативних індустрій України становили не культурно-мистецькі, а 

телекомунікаційні, комп'ютерні та інформаційні послуги, а також наукові 

дослідження та розробки (ДР), експорт яких у 2014 р. оцінювався, 

відповідно, у 1,6 млрд дол. та 0,440 млрд дол. При цьому впродовж 2004–

2014 рр. вартість експорту ДР скоротилась, а телекомунікаційних, 

комп'ютерних та інформаційних послуг зросла більш ніж утричі, і вони 

становили найбільшу частку експорту креативних послуг (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11 

Структура експорту креативних послуг з України, 2010–2014 р., млн дол.  

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 

Експорт креативних послуг, 

загалом 

951,0 1261,0 1595,0 2017,0 2069,0 

Інші ділові послуги 490,0 526,0 567,0 581,0 440,0 

у т. ч. дослідження та розробки  490,0 526,0 567,0 581,0 440,0 

Особисті, культурні та рекреаційні 

послуги 

32,0 37,0 36,0 42,0 31,0 

у т. ч. аудіовізуальні та супутні 

послуги 

32,0 37,0 36,0 42,0 31,0 

Телекомунікаційні, комп'ютерні та 

інформаційні послуги, у т. ч. 

429,0 698,0 992,0 1394,0 1598,0 

комп'ютерні послуги 

 

 

404,0 658,0 937,0 1292,0 1500,0 

інформаційні послуги 25,0 40,0 55,0 102,0 98,0 
Джерело: [160, с. 419] 

 

Більшу частку імпорту креативних послуг України з 547,0 млн дол. 

США становили ДР (16,3%), особисті, культурні та рекреаційні послуги 

(16,1%),  комп'ютерні (61,6%) та інформаційні (6%). Така структура імпорту 

креативних послуг суттєво відрізняється від тієї, що була у 2010 р., коли  ДР 

(29,5%), особисті, культурні та рекреаційні послуги (26,9%), комп'ютерні 

(37,1%) та інформаційні (6,5%) (розраховано за даними табл. 3.12). Як 

бачимо основне скорочення відбулось за рахунок ДР, як відображення 

ситуації з недостатнім фінансуванням науки, еміграції висококваліфікованих 

фахівців, недостатнього стимулювання розвитку інновацій, слабкістю 

інфраструктурної складової національної інноваційної системи. 
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Таблиця 3.12 

Структура імпорту креативних послуг до України, 2010–2014 р., млн дол.  

 2010 2011 2012 2013 2014 
Імпорт креативних послуг, загалом 566,0 640,0 687,0 856,0 547,0 

Інші ділові послуги 167,0 172,0 166,0 149,0 89,0 

у т. ч. дослідження та розробки (ДР) 167,0 172,0 166,0 149,0 89,0 

Особисті, культурні та рекреаційні 

послуги 

152,0 172,0 150,0 262,0 88,0 

у т. ч. аудіовізуальні та супутні 

послуги 

152,0 172,0 150,0 262,0 88,0 

Телекомунікаційні, комп'ютерні та 

інформаційні послуги, у т. ч. 

247,0 296,0 371,0 445,0 370,0 

комп'ютерні послуги 210,0 255,0 334,0 398,0 337,0 

інформаційні послуги 37,0 41,0 37,0 47,0 33,0 
Джерело: [160, с. 419]. 

 

Розвиток креативної економіки в Україні став можливим завдяки 

покращенню умов на вітчизняному ринку ІВ внаслідок підвищення 

ефективності державного управління, підвищення прозорості в прийнятті 

рішень, посилення захисту прав ІВ, зменшення рівня корупції та 

унеможливлення застосування неконкурентних бізнес-стратегій (наприклад, 

запобігання патентному тролінгу).  

Відмітимо, що хоча креативна економіка та креативний чинник в 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [97] не згадуються, в пункті 2 

розділу 3 цього стратегічного документа під назвою «Дорожня карта та 

першочергові пріоритети реалізації Стратегії» передбачено (як один із 

напрямів безпеки) реформу захисту ІВ.) Позитивним для розвитку креативної 

економіки в Україні вбачається наявність в переліку стратегічних індикаторів 

реалізації згаданої Стратегії завдання увійти до 30 кращих держав світу за 

глобальним індексом конкурентоспроможності у боротьбі за таланти (див. п. 

24 розділу 4 Стратегії) та випустити у широкий прокат у 2020 р. 20 фільмів 

українського виробництва (див. п. 25 розділу 4 Стратегії) [97].  

Важливою умовою розвитку потенціалу національного креативного 

сектору є пріоритетний захист прав ІВ. В Україні, на відміну від багатьох 

країн з ринками, що формуються, нормативно-правові засади розробляються 
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відповідно до Концепції реформування державної системи правової охорони 

ІВ, схваленої Розпорядженням КМУ від 1 червня 2016 р. [88]. З метою 

посилення координації дій органів виконавчої влади щодо більш 

ефективного вирішення питань у сфері ІВ, ідентифікації проблемних питань 

та прискорення визначення шляхів та механізмів їх розв’язання створено 

Раду з питань інтелектуальної власності [82]. 

Однак повільність у впровадженні реформування захисту ІВ гальмує не 

лише сферу креативної економіки. Так, відсутність суттєвого прогресу щодо 

захисту прав ІВ в Україні призвела до часткового призупинення з боку США 

27 грудня 2017 року участі вітчизняних підприємців у Всезагальній системі 

преференцій США (Generalized System of Preferences (GSP)), що негативно 

позначилось на зовнішньоекономічній діяльності. 

В щорічному Спеціальному звіті щодо прав ІВ, оприлюдненому 

27.04.2018 р. Управлінням торговельного представництва США (The Office 

of the United States Trade Representative (USTR)), Україну вперше за останні 

сім років включено до переліку з 12 країн «пріоритетних спостережень», 

тобто країн, які завдають значної шкоди торгівлі США та інших країн 

товарами та послугами, що пов’язані із захистом прав ІВ внаслідок дії чи 

бездіяльності при порушеннях прав ІВ [345]. Попри певний прогрес, вжиті 

заходи та розроблення нормативно-правових актів щодо патентів, авторських 

прав та суміжних прав, торговельних марок, географічних позначень, 

топографії інтегральної мікросхеми та організації колективного управління 

(англ. collective management organizations (CMOs)), проблеми, на думку 

представників США, залишаються. Основними підставами для включення 

України до країн «пріоритетних спостережень» були такі проблеми: 

1) непрозорий контроль організацій колективного управління, які 

відповідають за збирання та розподіл роялті США та інших правовласників; 

2) широке використання неліцензованого програмного забезпечення 

українськими державними установами; 3) неефективна боротьба з 

широкомасштабним порушенням авторських прав у Інтернеті.  

Розглянемо детальніше основні проблеми, виявлені аналітичним 
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Спеціальним звітом щодо прав ІВ. Що стосується контролю за збиранням 

роялті, у звіті звернено увагу на шахрайські схеми, які роками вільно та 

безкарно застосовуються в Україні. Закони проти такого шахрайства в 

Україні вже прийняті (хоча це зроблено після позбавлення України участі у 

Всезагальній системі преференцій США), однак проблему контролю 

організацій колективного управління щодо збирання роялті можна буде 

вважати вирішеною після остаточного впровадження відповідного 

законодавства.  

Що стосується неліцензованого програмного забезпечення, то Україна 

вже має план політичних дій та процедур для переведення національних і 

муніципальних органів державного управління на користування 

авторизованим програмним забезпеченням. Але цьому заважає передусім 

брак коштів. 

Що стосується порушення авторських прав у Інтернеті, то в Україні вже 

вжито низку відповідних заходів: по-перше, прийнято Закон України «Про 

державну підтримку кінематографії», яким передбачено кримінальну 

відповідальність за незаконну відеозйомку та піратство в Інтернеті (не лише 

піратське копіювання), запровадження системи сповіщень про порушення 

авторського та суміжних прав та видалення незаконного контенту після 

повідомлення від власника прав [28]; по-друге, з 19.05.2017 р. ліквідовано 

неефективний центральний виконавчий орган Державну службу 

інтелектуальної власності України, а її функції щодо державної системи 

правової охорони ІВ згідно з Постановою КМУ «Питання Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі» від 11.05.2017 р. [83] здійснює 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; по-третє, розроблено 

законодавство, яким запроваджується дворівнева система державного 

управління сферою ІВ. Це передбачає: на першому рівні – діяльність 

Національного органу інтелектуальної власності України при Міністерстві 

економічного розвитку і торгівлі України, який здійснює повноваження у 

сфері ІВ з реалізації державної політики (видача охоронних документів 

(патентів, свідоцтв) на об’єкти права ІВ); на другому рівні – діяльність 



 194 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з виконання 

покладених на нього функцій формування та реалізації державної політики в 

сфері ІВ. 

Важливим кроком у розвитку національного креативного сектору стало 

започаткування судової реформи. Зокрема, в рамках судової реформи набула 

чинності нова редакція Господарського процесуального кодексу України (від 

15.12.2017 р. і пізніше), що сприятиме підвищенню ефективності системи 

захисту прав ІВ. 29 вересня 2017 р. було створено Вищий суд з питань ІВ (IP-

cуд), який діятиме і як суд першої, і як суд апеляційної інстанції, з 

функціонуванням постійно діючої Апеляційної палати (див. [106]). Наразі 

завершується інституційний процес створення IP-cуду. 

Починаючи з квітня 2006 р. відбувається діалог між ЄС та Україною 

щодо прав ІВ в рамках Плану дій Європейської політики сусідства. 

Потенціал розвитку національного креативного сектору отримав новий 

імпульс із підписанням Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони [104] та процесу імплементації з 

1 січня 2016 р. глибокої й всеосяжної зони вільної торгівлі (ГВЗВТ) України 

з ЄС. Так, захист прав ІВ є однією з основних вимог Угоди про Асоціацію, 

що відображено, зокрема, в Дорожній карті законодавчого забезпечення 

виконання Угоди на 2018–2019 рр. 

Таким чином, в Україні відбуваються позитивні зрушення щодо 

розвитку креативної економіки, але потенціал креативізації ще не вичерпано. 

Це стосується як загальнонаціонального, так і мсцевого рівня, де 

реалізуються локальні (просторові) форми креативної економіки. Основна 

проблема залишається в обмежених фінансових ресурсах та недостатньою 

усвідомленістю місцевими елітами переваг впровадження та стимулювання 

розвитку креативних кластерів, залучення талантів, інвестування в людський 

капітал, впровадження програм на всіх освітніх рівнях, застосування  

державно-приватного партнерства для розвитку інфраструктури креативних 

індустрій. Іншою важливою проблемою є асиметрія розвитку креативної 
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економіки в  регіонах України, що потребує уваги з боку уряду та розробки 

взаємоузгоджених політик у сфері мистецтва, культури, освіти. 

Інформатизації та інноватизації. 

На підставі виконаного аналізу пропонуємо інституційно-регуляторний 

механізм розвитку креативної економіки в Україні у відповідності до 

основних європейських пріоритетів у сфері формування культурної політики, 

яким визначено конкретні дії та цільові результати: 

 імплементація концепції електронного урядування, яка згідно з 

Розпорядженням КМУ має бути реалізована до 2020 р. [89]; 

 впровадження платформ взаємодії органів публічного управління, 

креативного бізнесу та громадянського суспільства, у тому числі шляхом 

створення онлайн ресурсів та проведення форумів, круглих столів 

(наприклад, міжнародний форум «Креативна Україна», який 

проводитиметься втретє, є платформою для політико-експертного 

обговорення з метою формування державної політики у сфері креативних 

індустрій із залученням креативної бізнес-спільноти, міжнародних експертів, 

представників органів державної влади та громадянського суспільства); 

 сприяння видам економічної діяльності, які включено до креативних 

індустрій в Україні, та розвитку форм креативного бізнесу на засадах 

конкурентного фінансування; 

 цілеспрямована кластерізація креативних видів діяльності з 

використанням державно-приватного партнерства (у тому числі з метою 

відновлення депресивних територій);  

 заохочення креативності в усіх видах діяльності шляхом мотивації, 

стимулювання креативних бізнес-процесів та креативного менеджменту, 

посилення захисту прав ІВ; 

 формування національних та долучення до міжнародних креативних 

мереж; 

 державна підтримка виробництва (надання послуг), експорту та 

внутрішнього споживання якісного вітчизняного креативного продукту; 
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 запровадження ефективних інструментів моніторингу порушень прав 

ІВ; розроблення механізмів для запобігання порушенням у сфері ІВ, 

виділення коштів на відшкодування збитків потерпілим внаслідок 

неправомірних дій державних службовців, відповідальних за дотримання 

прав ІВ; 

 адаптація законодавства в сфері ІВ у відповідності із зобов’язаннями 

згідно з Угодою про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони; відповідних положень 

регламентів ЄС та сучасного міжнародного права; 

 підтримка експорту креативних товарів і послуг; 

 імплементація сучасних технологій, використовуваних у креативних 

індустріях, шляхом міжнародного технологічного трансферу; 

 поширення сучасних креативних освітніх технологій на всіх рівнях 

освіти (дошкільна, початкова, середня, вища, додаткова, професійна) та 

навчання у сфері управління та захисту ІВ; 

 забезпечення належної охорони та збереження об’єктів культурної 

спадщини. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Формування креативного імперативу означає поширення креативних 

методів управління та ведення бізнесу поза межі креативних індустрій, що 

призводить до розмивання їх кордонів. Однак виміряти вплив креативного 

чиннику поза креативними індустріями дуже складно, тому для побудови 

моделі розглянуто такі сфери: споживачі, креативний клас, креативні 

підприємства та інституційне середовище.  

Модельна оцінка впливу креативної економіки на глобальне 

господарство та його розвиток здійснена на основі відбору факторів для 

включення у модельні розрахунки. Основні групи факторів, що впливають на 
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розвиток креативної економіки та її впливу на глобальну економічну систему 

є:  

– кон’юнктурні: попит, пропозиція, специфіка формування ціни, 

сприятливі умови для зовнішньоекономічної діяльності (які у свою чергу, 

визначаються рівнем доходів споживачів, освіченістю, рівнем абсорбційної 

здатності інновацій та технологій у суспільстві); 

– інституційні: проведення цілеспрямованої державної політики щодо 

розвитку креативної економіки, створення креативних кластерів, 

ефективність взаємодії органів влади різного ієрархічного рівня (з 

відображенням у відповідних програмних та стратегічних документах); 

рівень захисту інтелектуальної власності; 

– інфраструктурні: креативні локації; мережеві форми креативного 

бізнесу; рівень ІКТ;  

– інноваційні: рівень високих технологій у виробництві та експорті; 

наукоємність ВВП; 

– ресурсні: рівень людського капіталу; 

– фінансові: доступність фінансових ресурсів, наявність програм 

пільгового фінансування соціально-значимих креативних проектів; 

– соціально-комунікаційні: рівень соціального капіталу, залученість 

населення до соціальних мереж; рівень сприйняття соціальних проектів. 

Проведений кореляційний аналіз дав змогу визначити, що з урахування 

тільки статистично значимих коефіцієнтів, позитивний вплив на глобальну 

креативність відіграють: захист прав інтелектуальної власності (помірна 

кореляція – 0,34), урбанізація (середня кореляція – 0,65), розвиток 

креативного класу (висока кореляція – 0,788), а негативний зростання ВВП 

на душу населення (помірна кореляція – -0,36). Негативне значення 

зростання ВВП на душу населення можна пояснити стрімким розвитком 

креативної економіки в країнах, що розвиваються, серед яких більшість не 

демонструє високих темпів економічного зростання. 

Побудована економетрична модель дала змогу виявити та дати кількісну 
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оцінку впливу креативної економіки та глобальну економічну систему на базі 

даних 101 країн, було знову відхилено низку факторів, щодо тих, які 

допущені до оцінки можна визначити, що позитивні зв’язки середньої 

щільності спостерігаються між показником ГІК і такими показниками як 

рівень урбанізації, креативним класом та ВВП на душу населення, що 

підтвердило базову гіпотезу щодо взаємозв’язку між рівнем розвитку 

креативної економіки та соціально-економічним розвитком.  

Дослідження креативної економіки в зазначених країнах світу дали 

змогу виокремити особливі риси креативного сектору, зокрема: висока 

питома вага зовнішньоекономічної діяльності, малих та мікропідприємств, 

осіб з вищою освітою, молоді та самозайнятих у  чисельності зайнятих в 

креативній економіці; низька питома вага жінок у чисельності зайнятих в 

креативній економіці; зміна регіональної структури експорту креативних 

товарів. Останнє підтверджує тезу щодо реконфігурації глобальної економіки 

у напрямах «Північ-Південь» та «Південь-Південь». 

Інституційно-регулятивні механізми розвитку креативної економіки в 

Україні у відповідності до основних європейських пріоритетів у сфері 

формування культурної політики (спільність і добробут, екосистема, що 

підтримує митців, культурних та креативних професіоналів та європейського 

контенту, гендерна рівність, міжнародні культурні зв'язки) за конкретними 

діями з чітко визначеними методами роботи та цільовими результатами 

можуть стати: 

 імплементація концепції електронного урядування, яка згідно 

Розпорядження КМУ має бути реалізована до 2020 р. [89]; 

 впровадження платформ взаємодії органів публічного управління, 

креативного бізнесу та громадянського суспільства утому числі шляхом 

створення онлайн ресурсів та проведення форумів, круглих столів 

(наприклад, міжнародний форум «Креативна Україна» проводитиметься 

втретє є платформою для політико-експертного обговорення з метою 

формування державної політики у сфері креативних індустрій із залученням 
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креативної бізнес-спільноти, міжнародних експертів, представників органів 

державної влади та громадянського суспільства); 

 сприяння видам економічної активності, які віднесені до креативних 

індустрій в України, та розвитку форм креативного бізнесу на засадах 

конкурентного фінансування; 

 цілеспрямованої кластерізації креативних видів діяльності з 

використанням державно-приватного партнерства (у тому числі з метою 

відновлення депресивних територій);  

 заохочення креативності в усіх видах діяльності шляхом мотивації, 

стимулювання креативних бізнес-процесів та креативного менеджменту, 

посилення захисту прав інтелектуальної власності; 

 формування національних та долучення до міжнародних креативних 

мереж; 

 державна підтримка виробництва (надання послуг), експорту та 

внутрішнього споживання якісного вітчизняного креативного продукту; 

 запровадження ефективних інструментів моніторингу щодо 

порушення прав інтелектуальної власності, з розробкою превентивних 

механізмів припинення порушень у сфері інтелектуальної власності, 

передбачити кошти на відшкодування збитків потерпілим внаслідок 

неправомірних дій чиновників; 

 адаптація законодавства в сфері інтелектуальної власності у 

відповідності з зобов’язаннями згідно Угоди про Асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спвтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами; відповідних положень 

Регламентів ЄС та сучасного міжнародного права; 

 підтримка експорту креативних товарів та послуг; 

  імплементація сучасних технологій шляхом міжнародного 

технологічного трансферу; 

 поширення сучасних креативних освітніх технологій на всіх рівнях 

освіти (дошкільна, початкова, середня, вища, додаткова, професійна) та 
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навчання у сфері управління та захисту інтелектуальної власності; 

 забезпечення належної охорони та збереження об’єктів культурної 

спадщини. 

Основні результати розділу 3 опубліковані в роботах: [42; 45; 49; 50; 52; 

53; 54]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено узагальнення теоретико-методологічних засад 

формування креативного імперативу, розкрито його сутнісні характеристики 

та запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання щодо 

комплексної оцінки впливу креативного імперативу на реконфігурацію 

глобальної економіки. Результати проведеного дослідження дали можливість 

сформулювати висновки, які характеризуються науковою новизною і мають 

теоретичне і науково – практичне значення.  

1.  Глобальні когнітивно-технологічні зрушення, зміни в структурі 

економіки, на ринку праці та в соціальній сфері в процесі 

інтернаціоналізації, інтелектуалізації, інформатизації, мережевізації та 

впровадження індустрії 4.0 в рамках постіндустріальної парадигми зумовили 

формування креативного імперативу в усіх видах діяльності, в межах та поза 

межами креативних індустрій та креативних професій. Авторське 

визначення креативних індустрій: «види економічної діяльності, за яких при 

створенні доданої вартості та робочих місць втілюється індивідуальна 

творчість, а їхні продукти і послуги є результатом створення та 

використання прав інтелектуальної власності» – на відміну від визначення, 

поданого в Законі України «Про культуру», враховує той факт, що у світовій 

практиці креативні індустрії виокремлюються за ознакою інтелектуальної 

власності, та уточнює, що продукти і послуги креативних індустрій є не 

тільки результатом, а й утіленням індивідуальної творчості, яка є основою 

колективної творчості.  

2. Ґенеза креативного імперативу економіки, трактованого на засадах 

інтеграційного підходу, пов’язана з концепціями постіндустріального 

суспільства (Д. Белл, Дж. К. Гелбрейт, Е. Тофлер), інформаційного 

суспільства (Н. Луман, М. Мак-Люен, Д. Масуда), мережевого суспільства 

(М. Кастельс), мережевої економіки (К. Келлі, Д. Аджемоглу, П. Глур, 

К. Чеймайнейд), економіки знань (Ф. Махлуп, Т. Сакайя, Е. фон Вайцзеккер, 
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У. Дайзарад, П. Пільцер), нової економіки (В. Ратенау, Р. Флемінг, Г. Мінз, 

У. Демінг, Х. Зіберт), цифрової економіки (Д. Піазоло, М. Лейн та 

Х. Льонгвіст). Креативна економіка (її концептуальні засади заклали Дж. 

Гілмор, С. Каннінгейм, Ч. Лендрі, Б. Дж. Пайн, Д. Тросбі, К. Харріс, 

Д. Хезмондалш, Дж. Хоукінс, Р. Флоріда та ін.) набуває значення однієї з 

головних форм розвитку глобальної економіки.  

3. Основними підходами до визначення сутності креативної економіки 

є: секторальний – сектори, які складають низку креативних індустрій, за 

своєю сутністю відрізняються від інших секторів економіки (Д. Хоукінс, 

Д. Поттс, С. Каннінгейм); підхід, оснований на професійній належності, – 

креативна економіка вивчається шляхом виокремлення креативного класу, 

який розглядається як сукупність креативних професій (концепція 

«креативного класу», Р. Флоріда); підхід, що спирається на права 

інтелектуальної власності, – креативні сфери діяльності визначаються за 

результатами створення прав інтелектуальної власності та користування 

ними (Всесвітня організація інтелектуальної власності); урбаністичний – 

концепція «креативного міста» передбачає цілісний розвиток міста на основі 

політики стимулювання креативної та культурно-мистецької діяльності 

(Ч. Лендрі); інноваційний – креативна економіка розглядається як важлива 

частина більш широкої економічної системи, в рамках нової економіки, 

економіки знань на засадах інноваційності (А. Скотт, Л. Федулова). 

4.  Детермінантами реконфігурації глобальної економіки визначено: 

інституційні засади на муніципальному, національному та наднаціональному 

рівнях; всебічний розвиток талантів; формування нових суспільних 

цінностей (шерінгова економіка, висока толерантність, ідеологія сталого 

розвитку, інформаційне суспільство, формування глобального 

громадянського суспільства на противагу національним обмеженням); 

створення креативної інфраструктури (діджиталізація та інформаційно-

комунікаційна інфраструктура, інноваційні системи на всіх рівнях); 

залученість до іноваційних мереж (у тому числі міжнародних та глобальних); 
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креативно-інноваційна кластеризація; доступність фінансування (венчурне 

інвестування; стартапи, безпосереднє державне фінансування); поширення 

державно-приватного партнерства; захист і комерціалізацію інтелектуальної 

власності.  

5.  Пряма залежність між рівнем креативізації, інституційними умовами 

та величиною доходу на душу населення в розвинених країнах «Півночі» та 

відсутність такої залежності в більшості країн з ринками, що формуються 

(країн «Півдня»), справляють вплив на реконфігурацію глобальної економіки 

в гетерогенно-ієрархічних соціоконструктах «Північ–Південь» та «Південь–

Південь». До детермінант регулятивних засад індивідуалізації та 

креативізації обох видів суспільств віднесено: створення умов для реалізації 

здібностей креативних особистостей; стимулювання набуття компетентності 

у роботі з новими технологіями; впровадження глобальних знань в освітній 

процес; заохочення людей до засвоєння навичок соціальної адаптації, крос-

культурної комунікації, гнучкого реагування на швидкоплинні зміни 

зовнішнього середовища; стимулювання роботодавців до працевлаштування 

та утримання кваліфікованих кадрів, впровадження креативних бізнес-

процесів і креативного менеджменту. 

6.  Розрахунок інтегрального індексу креативності та комплексний 

компаративний аналіз креативного середовища 46 країн світу, які 

представляють усі регіони світу та країни з різним рівнем розвитку, 

засвідчили, що країни з ринками, що формуються, з високим доходом і 

доходом вище середнього («глобального Півдня») можуть випереджати 

розвинені країни («глобальної Півночі») у формуванні інституційних умов 

розвитку креативного середовища, а країни з доходом, нижчим від 

середнього, демонструють порівняно нижчий рівень формування умов для 

забезпечення креативізації економіки.  

7. Модельну оцінку впливу креативізації на реконфігурацію глобальної 

економіки здійснено на основі сукупності факторів: кон’юнктурні на ринку 

креативних благ: попит, пропозиція, специфіка формування ціни, циклічність 



 204 

та динаміка, пропорційність; інституційні: проведення цілеспрямованої 

державної політики щодо розвитку креативної економіки, створення 

креативних кластерів, ефективність взаємодії органів влади різного 

ієрархічного рівня (з відображенням у відповідних програмних та 

стратегічних документах), рівень захисту інтелектуальної власності, 

сприятливі умови для зовнішньоекономічної діяльності, умови праці, 

антимонопольна політика; інфраструктурні: рівень ІКТ, креативні локації; 

мережеві форми креативного бізнесу; інноваційні: рівень високих технологій 

у виробництві та експорті; наукоємність ВВП; рівень абсорбційної здатності 

інновацій та технологій у суспільстві; ресурсні: рівень людського капіталу, 

залучення та утримання кваліфікованого та креативного персоналу; 

фінансові: доступність фінансових ресурсів, наявність програм пільгового 

фінансування соціально-значимих креативних проектів; соціально-

комунікаційні: рівень соціального капіталу, залученість населення до 

соціальних мереж; рівень сприйняття соціальних проектів. 

8. Концепція креативних локацій (районів, кварталів, хабів, кластерів), 

яка виникла та формувалась як напрям нової організаційної моделі розвитку 

міст, мегаполісів, метрополій на межі індустріальної та постіндустріальної 

епох, на сучасному етапі поширюється на неурбанізовані території. Адже 

хоча висока продуктивність праці в сільському господарстві приводить до 

вивільнення робочої сили, не всі працівники, що мешкають на сільських 

територіях, бажають змінювати спосіб життя та мігрувати у міста. Тому 

створення креативних кластерів у сільській місцевості має позитивний 

соціально-економічний ефект у країнах з різним рівнем розвитку навіть у разі 

тимчасового їх характеру (фестивалі, творчі конкурси), а не тільки 

постійного (креативні виробництва, етно-традиційні культурно-туристичні 

заходи).  

9. Пріоритетними напрямами підвищення конкурентоспроможності 

креативної економіки України з огляду на конкретні цільові результати є 

такі: формування цифрових майданчиків обміну інформацією та досвідом 
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щодо розвитку креативних видів діяльності; впровадження платформ 

взаємодії органів публічного управління, креативного бізнесу та 

громадянського суспільства, у тому числі шляхом створення онлайн-ресурсів 

та проведення форумів, круглих столів; сприяння розвиткові видів 

економічної діяльності, визначених як креативні індустрії в Україні, а також 

форм креативного бізнесу на засадах конкурентного фінансування; 

цілеспрямована кластеризація креативних видів діяльності з використанням 

державно-приватного партнерства (у тому числі з метою відновлення 

депресивних територій); заохочення креативності в усіх видах діяльності 

шляхом стимулювання креативних бізнес-процесів та креативного 

менеджменту, посилення захисту прав інтелектуальної власності; 

формування національних та долучення до міжнародних креативних мереж; 

створення стратегічних альянсів; державна підтримка виробництва (надання 

послуг), експорту та внутрішнього споживання якісного вітчизняного 

креативного продукту; запровадження ефективних інструментів моніторингу 

порушення прав інтелектуальної власності, з розробленням превентивних 

механізмів припинення порушень у сфері інтелектуальної власності; 

адаптація національного законодавства у сфері інтелектуальної власності 

згідно із зобов’язаннями, передбаченими Угодою про Асоціацію між 

Україною та ЄС, відповідними положеннями регламентів ЄС та сучасного 

міжнародного права; підтримка експорту креативних товарів та послуг; 

імплементація сучасних технологій шляхом міжнародного технологічного 

трансферу; поширення сучасних креативних освітніх технологій на всіх 

рівнях освіти (дошкільна, початкова, середня, вища, додаткова, професійна) 

та навчання у сфері захисту інтелектуальної власності; забезпечення 

належної охорони та збереження об’єктів культурної спадщини. 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1. Основні об’єкти співпраці за найкращими світовими 

кластерами, 2019 р. 

Ранг Назва кластеру Найкращий 

кластер наукової 

співпраці 

Частка, 

% 

Організація, що співпрацює 

1 Токіо-

Йокогама 

Осака-Кобе-Кіото 8.15 Кіотський університет 
2 Шеньчжень-

Гонконг 

Пекін 9.66 Китайська академія наук 
3 Сеул Теджон 4.32 КАЙСТ 
4 Пекін Шанхай 3.15 Китайська академія наук 
5 Сан-Хосе-Сан-

Франциско, 
Каліфорнія 

Бостон-Кембридж, 

Массачусетс 

5.28 Гарвардський університет 
6 Осака-Кобе-

Кіото 

Токіо-Йокогама 20.16 Університет Токіо 
7 Бостон-

Кембридж, 
Массачусетс 

Нью-Йорк, Нью-

Йорк 

4.95 Колумбійський університет 
8 Нью-Йорк, 

Нью-Йорк 

Бостон-Кембридж, 

Массачусетс 

4.88 Гарвардський університет 
9 Париж Ліон 2.53 CNRS 
10 Сан-Дієго, 

Каліфорнія 

Сан-Хосе-Сан-

Франциско, 
Каліфорнія 

5.36 Каліфорнійський університет 
11 Шанхай Пекін 6.00 Китайська академія наук 
12 Нагоя Токіо-Йокогама 24.42 Університет Токіо 
13 Вашингтон, 

округ Колумбія, 
Балтімор, доктор 

медицини 

Бостон-Кембридж, 

Массачусетс 

4.62 Гарвардський університет 
14 Лос-Анджелес, 

Каліфорнія 

Сан-Хосе-Сан-

Франциско, 
Каліфорнія 

4.77 Каліфорнійський університет 
15 Лондон Оксфорд 2.62 Оксфордський університет 
16 Х'юстон, Техас Сан-Хосе-Сан-

Франциско, 
Каліфорнія 

6.49 Стенфордський університет 
17 Сіетл, штат 

Вашингтон 

Бостон-Кембридж, 

Массачусетс 

5.30 Гарвардський університет 
18 Амстердам-

Роттердам 

Неймеген 4.70 Університет Радбуд, Неймеген 
19 Чикаго, 

Іллінойс 

Нью-Йорк, Нью-

Йорк 

4.35 Колумбійський університет 
20 Кельн Берлін 3.97 Вільний Берлінський університет 
21 Гуанчжоу Пекін 7.06 Китайська академія наук 
22 Теджон Сеул 29.76 Сеульський національний 

університет 23 Тель-Авів-

Єрусалим 

Хайфа 4.11 Техніон Ізраїльський технічний 

інститут. 24 Мюнхен Кельн 5.12 Університет Бонна 
25 Нанкін Пекін 6.55 Китайська академія наук 
26 Штутгарт Кельн 4.42 Університет Бонна 
27 Міннеаполіс, 

MN 

Вашингтон, округ 

Колумбія, Балтімор, 
доктор медицини 

4.14 Університет Джона Хопкінса 
28 Сінгапур Пекін 2.39 Китайська академія наук 
29 Філадельфія, 

Пенсільванія 

Нью-Йорк, Нью-

Йорк 

6.27 Колумбійський університет 
30 Ханчжоу Пекін 5.58 Китайська академія наук 
31 Ейндховен Амстердам-

Роттердам 

24.27 Делфтський технологічний 

університет 32 Стокгольм Упсала 6.31 Університет Упсали 
33 Москва Санкт-Петербург 2.02 Російська академія наук 
34 Релі, штат 

Північна 
Кароліна 

Вашингтон, округ 

Колумбія, Балтімор, 
доктор медицини 

4.85 Університет Джона Хопкінса 
35 Мельбурн Сідней 6.37 Університет Сіднея 
36 Франкфурт-на-

Майні 

Кельн 5.74 Університет Бонна 
37 Сідней Мельбурн 7.47 Мельбурнський університет 
38 Ухань Пекін 7.48 Китайська академія наук 
39 Торонто, ON Міссіссага, ОН 2.97 Університет Макмастера 
40 Брюссель Гент 5.43 Гентський університет 
41 Берлін Кельн 4.95 Кельнський університет 
42 Мадрид Барселона 8.82 Університет Барселони 
43 Тайбей Тайчжун 7.15 Китайський медичний 

університет Тайвань 44 Барселона Мадрид 8.24 CSIC 
45 Портленд, АБО Сан-Хосе-Сан-

Франциско, 
Каліфорнія 

6.12 Каліфорнійський університет 
46 Тегеран Куала-Лумпур 0.34 Universiti Malaya 
47 Сіань Пекін 6.89 Китайська академія наук 
48 Мілан Рим 6.10 Університет Сапіенца, Рим 
49 Денвер, 

Колорадо 

Вашингтон, округ 

Колумбія, Балтімор, 
доктор медицини 

5.05 Університет Джона Хопкінса 
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50 Цюріх Берн 3.38 Бернський університет 
51 Монреаль, КК Торонто, ON 3.94 Університет Торонто 
52 Ченду Пекін 7.46 Китайська академія наук 
53 Мангейм Кельн 5.91 Кельнський університет 
54 Стамбул Анкара 5.06 Університет Хакеттепе 
55 Копенгаген Архус 4.79 Орхуський університет 
56 Атланта, штат 

Джорджія 
Вашингтон, округ 

Колумбія, Балтімор, 
доктор медицини 

4.99 Університет Джона Хопкінса 
57 Рим Мілан 5.60 Міланський університет 
58 Кембридж Лондон 10.73 Лондонський університет 
59 Сан-Паулу Ріо-де-Жанейро 2.99 Університет Федерального до Ріо-

де-Жанейро 60 Тяньцзінь Пекін 9.34 Китайська академія наук 
61 Цинциннаті, 

Огайо 
Вашингтон, округ 

Колумбія, Балтімор, 

доктор медицини 

4.07 Університет Джона Хопкінса 
62 Нюрнберг Мюнхен 9.44 Мюнхенський університет 
63 Пітсбург, 

Пенсільванія 
Вашингтон, округ 

Колумбія, Балтімор, 

доктор медицини 

4.30 Університет Джона Хопкінса 
64 Даллас, Техас Нью-Йорк, Нью-

Йорк 
4.61 Колумбійський університет 

65 Бенгалуру Делі 2.40 CSIR 
66 Енн Арбор, 

Мічиган 
Бостон-Кембридж, 

Массачусетс 
4.41 Гарвардський університет 

67 Чанша Пекін 5.61 Китайська академія наук 
68 Гельсінкі Стокгольм 3.32 Каролінська інститут 
69 Відень Грац 2.37 Медичний університет в Граці 
70 Делі Пуне 1.31 CSIR 
71 Оксфорд Лондон 12.14 Лондонський університет 
72 Ванкувер, до н Торонто, ON 5.55 Університет Торонто 
73 Клівленд, Огайо Нью-Йорк, Нью-

Йорк 
3.93 Колумбійський університет 

74 Ліон Париж 19.11 APHP 
75 Пусан Сеул 26.06 Сеульський національний 

університет 76 Phoenix, AZ Вашингтон, округ 
Колумбія, Балтімор, 

доктор медицини 

3.79 Університет Джона Хопкінса 
77 Анкара Стамбул 5.04 Стамбульський університет 
78 Оттава, ОН Торонто, ON 8.78 Університет Торонто 
79 Остін, Техас Х'юстон, Техас 3.81 Центр раку UTMD Anderson 
80 Циндао Пекін 12.97 Китайська академія наук 
81 Сучжоу Пекін 8.30 Китайська академія наук 
82 Бріджпорт-Нью-

Хейвен, штат 
Каліфорнія 

Нью-Йорк, Нью-

Йорк 
7.29 Колумбійський університет 

83 Брісбен Мельбурн 8.32 Мельбурнський університет 
84 Гамбург Кельн 6.12 Університет Бонна 
85 Гренобль Париж 15.85 CNRS 
86 Лозанна Цюріх 5.93 Цюріхський університет 
87 Харбін Пекін 6.73 Китайська академія наук 
88 Чунцін Пекін 5.73 Китайська академія наук 
89 Цзінань Пекін 7.03 Китайська академія наук 
90 Хефей Пекін 8.33 Китайська академія наук 
91 Базель Цюріх 7.78 Цюріхський університет 
92 Манчестер Лондон 8.03 Лондонський університет 
93 Чанчунь Пекін 11.07 Китайська академія наук 
94 Сент-Луїс, штат 

Міссурі 
Бостон-Кембридж, 
Массачусетс 

4.13 Гарвардський університет 
95 Лунд Стокгольм 7.38 Каролінська інститут 
96 Колумбус, Огайо Вашингтон, округ 

Колумбія, Балтімор, 

доктор медицини 

3.58 Університет Джона Хопкінса 
97 Мумбаї Пуне 2.11 Університет в Пуні 
98 Індіанаполіс, 

Індіана 
Нью-Йорк, Нью-
Йорк 

4.21 Колумбійський університет 
99 Дублін Лондон 2.49 Лондонський університет 
100 Варшава Краків 3.37 Ягеллонський університет 

Джерело: [322; 323] 
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Таблиця Б.2. Індекси, які характеризують якість життя в 78 містах світу, 

2018 р. 

Ранг Місто Індекс 

якості 

життя 

Індекс 

купівельної 

спромож-

ності 

Індекс  

безпеки 

Індекс 

охорони 

здоров'я 

Індекс 

витрат 

на  

життя 

Співвідношення 

ціни власності та 

доходу 

Індекс 

трафіку 

Індекс  
забруднення 

Індекс 

клімату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  
Амстердам, 

Нідерланди 
167,48 84,86 66,75 70,01 79,04 12,35 30,07 32,55 87,45 

2.  
Антверпен, 

Бельгія 
157,74 90,45 66,12 80,03 72,26 5,84 36,80 60,77 85,42 

3.  Афіни, Греція 124,42 48,13 51,15 55,81 56,94 11,02 37,95 58,16 95,18 

4.  

Барселона, 

Іспанія 141,33 70,04 55,48 
77,55 58,83 

13,17 30,58 64,53 
95,73 

5.  Белград, Сербія 110,41 36,89 62,38 53,90 39,06 21,96 35,61 62,21 84,14 

6.  
Белфаст, 
Великобританія 

179,66 96,22 58,04 69,68 60,69 4,83 36,70 25,14 90,84 

7.  
Берлін, 

Німеччина 
164,14 102,04 59,16 69,21 65,31 10,86 33,92 41,05 83,35 

8.  
Бірмінгем, 

Великобританія 
155,12 94,45 41,78 73,36 67,25 7,35 32,88 47,40 87,66 

9.  
Братислава, 

Словаччина 
150,90 64,66 69,30 58,89 48,63 12,47 3017 41,49 80,72 

10.  
Брістоль, 

Великобританія 
167,30 94,91 60,42 73,40 72,96 8,81 28,54 44,05 88,51 

11.  Брно, Чехія 162,09 68,81 72,92 75,08 45,80 11,64 25,79 43,30 78,17 

12.  
Брюссель, 

Бельгія 
147,75 95,20 49,31 74,21 73,54 6,35 34,66 62,39 83,85 

13.  
Будапешт, 

Угорщина 
123,10 55,48 63,43 46,24 42,96 15,70 38,48 54,31 78,41 

14.  
Бухарест, 

Румунія 
119,13 54,70 72,29 53,91 39,00 11,01 42,24 74,44 75,61 

15.  Валенсія, Іспанія 175,11 77,79 74,08 78,62 52,72 7,66 27,24 43,83 93,84 

16.  Варна, Болгарія 141,59 46,93 69,12 63,24 36,74 8,70 27,65 58,79 85,08 

17.  
Варшава, 
Польща 

133,59 64,61 72,52 59,10 43,20 13,96 35,50 61,49 74,61 

18.  Відень, Австрія 186,26 85,86 76,76 79,37 66,19 13,98 26,18 17,66 81,77 

19.  Вільнюс, Литва 163,94 62,11 72,35 69,15 45,68 12,25 27,71 24,39 66,59 

20.  
Вроцлав, 

Польща 
131,79 59,14 68,70 56,55 40,71 11,42 33,39 64,18 78,39 

21.  
Гаага, 

Нідерланди 
192,75 98,05 74,31 78,73 73,04 6,03 33,53 22,82 90,61 

22.  
Гамбург, 

Німеччина 
173,91 106,88 52,56 74,51 72,35 9,44 32,38 29,46 82,75 

23.  Гданськ, Польща 135,52 61,79 64,90 50,66 41,30 12,60 29,60 53,32 75,51 

24.  
Гельсінкі, 

Фінляндія 
184,50 95,62 77,97 76,79 73,57 11,90 32,93 12,99 62,79 

25.  
Гетеборг, 

Швеція 
174,75 93,02 54,48 67,32 69,25 10,59 24,30 19,19 77,49 

26.  
Глазго, 

Великобританія 
172,39 95,67 55,13 78,54 65,35 5,66 35,48 34,77 84,78 

27.  Дніпро, Україна 97,60 37,02 46,65 50,27 32,27 9,84 31,83 82,24 69,52 

28.  Дублін, Ірландія 142,50 80,50 50,13 50,63 78,43 9,49 40,02 39,45 85,89 
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29.  
Едінбург, 

Великобританія 
182,39 89,85 69,03 78,35 70,93 9,09 27,44 26,27 84,01 

30.  
Ейндховен, 
Нідерланди 

198,54 109,92 74,36 73,58 73,52 54,4 25,76 22,24 85,38 

31.  
Єкатеринбург, 

Росія 
90,78 46,91 53,10 57,70 37,01 11,12 38,54 75,96 21,33 

32.  
Женева, 

Швейцарія 
177,52 111,43 71,24 65,75 121,00 10,73 26,25 30,83 82,61 

33.  Загреб, Хорватія 163,02 59,22 78,83 66,03 50,30 12,65 33,02 29,55 82,19 

34.  Кельн,Німеччина 164,47 103,67 56,84 73,56 65,70 10,31 37,19 41,48 84,85 

35.  Київ, Україна 106,41 40,81 53,17 54,97 35,86 12,66 42,87 66,18 69,95 

36.  
Клуж-Напока, 

Румунія 
153,00 55,14 80,22 64,92 36,74 12,91 28,94 43,29 74,35 

37.  
Копенгаген, 

Данія 
188,78 94,10 76,99 77,92 86,28 9,44 28,72 21,01 83,74 

38.  Корк, Ірландія 173,60 83,81 67,51 57,28 77,39 5,84 34,30 23,67 89,78 

39.  Краків, Польща 126,60 63,73 68,56 57,39 40,42 12,50 30,96 73,10 73,86 

40.  Ліон, Франція 156,08 84,69 56,59 77,00 75,05 9,78 33,90 48,25 88,51 

41.  
Лісабон, 
Португалія 

151,52 48,22 72,24 71,66 52,12 17,79 36,20 36,47 98,59 

42.  
Лондон, 

Великобританія 
118,24 77,86 47,30 68,40 82,15 22,30 45,26 60,28 88,25 

43.  Львів, Україна 119,49 33,79 58,65 58,30 32,04 13,31 34,35 54,26 69,61 

44.  
Любляна, 

Словенія 
168,99 65,61 78,22 65,76 54,64 13,49 27,40 23,08 76,11 

45.  Мадрид, Іспанія 155,46 80,28 69,04 78,76 58,24 12,32 34,79 53,45 85,47 

46.  
Манчестер, 

Великобританія 
148,64 90,64 45,71 78,16 68,32 8,41 41,32 52,21 86,95 

47.  Мілан, Італія 120,88 60,29 56,36 70,43 76,25 18,37 36,79 66,85 88,12 

48.  Мінськ, Білорусь 137,71 38,94 76,28 62,07 36,44 15,15 30,89 42,09 64,37 

49.  Москва, Росія 103,14 53,91 59,15 60,73 45,37 20,10 52,58 59,97 55,83 

50.  
Мюнхен, 

Німеччина 
181,26 99,88 82,74 78,07 72,90 16,91 33,49 23,51 75,98 

51.  
Нижній 

Новгород, Росія 
144,98 38,41 70,90 77,36 38,18 11,43 28,58 33,61 45,51 

52.  
Новий-Сад, 

Сербія 
136,82 42,59 57,82 47,83 35,57 15,06 16,33 44,23 84,02 

53.  
Новосибірськ, 

Росія 
86,74 38,78 53,14 54,53 36,01 11,87 41,08 69,79 16,14 

54.  Одеса, Україна 105,01 32,36 46,63 51,62 34,82 12,99 35,54 65,98 79,00 

55.  Осло, Норвегія 161,44 89,24 62,71 74,63 99,08 11,59 33,09 26,12 59,99 

56.  Париж, Франція 116,83 71,81 48,24 77,27 85,15 22,39 42,24 66,54 88,39 

57.  
Піде, 

Великобританія 
169,04 108,37 55,15 77,80 64,37 6,35 33,35 47,60 84,59 

58.  
Познань, 

Польща 
128,12 60,72 65,68 49,91 39,37 11,21 31,04 66,17 77,41 

59.  
Порту, 

Португалія 
153,33 46,36 61,19 7515 50,77 13,26 29,00 37,85 96,61 

60.  Прага, Чехія 161,06 72,09 75,35 73,90 48,39 16,98 32,43 35,81 80,67 

61.  
Рейк'явік, 

Ісландія 
185,48 85,29 77,57 67,00 101,06 6,64 20,34 15,36 68,81 

62.  Рига, Латвія 146,37 55,22 62,40 61,67 49,51 9,23 33,77 38,12 74,70 

63.  Рим, Італія 112,70 60,28 47,27 59,28 70,86 15,91 44,00 67,50 93,70 

64.  
Роттердам, 

Нідерланди 
176,40 95,16 63,87 78,19 69,69 6,88 28,78 38,89 87,89 
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65.  Салоніки, Греція 125,94 42,00 61,44 56,36 56,59 11,40 27,06 64,51 88,39 

66.  
Санкт-

Петербург, Росія 
108,77 47,90 60,88 59,48 40,42 14,61 48,47 62,93 60,64 

67.  
Сараєво, Боснія 

та Герцеговина 
111,27 43,07 52,66 52,92 38,86 14,24 28,68 70,57 78,18 

68.  
Скоп'є, 

Македонія 
104,71 39,69 55,53 56,17 34,87 13,51 28,60 83,31 76,30 

69.  Софія, Болгарія 124,54 55,53 56,95 55,79 40,34 9,14 30,72 67,90 76,01 

70.  
Стокгольм, 

Швеція 
162,79 92,70 55,42 67,45 74,51 14,72 37,77 16,71 69,67 

71.  Таллінн, Естонія 173,77 73,21 78,25 69,89 52,83 9,38 26,88 23,86 64,28 

72.  
Тімішоара, 

Румунія 
147,52 52,51 76,00 69,09 35,67 10,89 25,18 5913 82,05 

73.  Турін, Італія 130,08 70,10 45,48 68,95 67,44 9,69 29,46 68,51 85,66 

74.  
Франкфурт 

Німеччина 
175,01 109,22 59,40 73,44 70,60 10,15 25,53 39,03 84,72 

75.  Харків, Україна 105,54 31,50 53,07 45,38 32,68 11,77 38,49 58,88 65,35 

76.  
Цюріх, 

Швейцарія 
200,33 130,49 82,78 73,55 129,27 8,35 33,94 17,40 81,48 

77.  
Штутгарт 

Німеччина 
171,47 104,82 72,14 70,86 67,85 10,59 32,63 42,31 81,07 

78.  Яси, Румунія 132,62 49,89 73,24 57,58 36,06 10,33 33,79 60,75 73,04 

Джерело: [331] 
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Додаток В 

Таблиця В.1. Дані для кореляційно-регресійного аналізу впливу 

креативізації на глобальний економічний розвиток 

 Міське 
населенн

я, % від 

заг. 
кільк. 

нас. 

Користу
в. 

санітарн

. посл., 
%  

Смертніст
ь на 

дорогах, 

на 100 
тис.осіб 

Населення 
у 

найбільшо

му місті, % 
міськ. нас. 

Біженці 
за 

країною 

по-ходж. 

Між
н 

мігр, 

саль
до % 

нас. 

Населення в 
міських 

агломерація

х понад 1 
млн,% заг. 

кільк. нас. 

Країна/рік 2018 2017 2016 2018 2018 2015 2018 

 1 2 3 4 5 6 7 

Австралія 86,0 100,0 5,6 22,3 13 30,5
9 

60,9 

Австрія 58,3 100,0 5,2 36,8 23 28,2

2 

21,5 

Азербайджан 55,7 96,4 8,7 41,3 11246 17,4

7 

23,0 

Албанія 60,3 98,3 13,6 27,5 13518 0,43 0,0 

Аргентина 91,9 95,9 14,0 36,6 117 88,4

0 

43,0 

Бангладеш 36,6 50,7 15,3 33,1 21036 3,89 15,1 

Бельгія 98,0 99,5 5,8 18,3 54 2,57 27,0 

Болгарія 75,0 86,8 10,2 24,2 627 0,88 18,1 

Ботсвана 69,4 89,4 23,8 19,7 294 6,60 0,0 

Бразилія 86,6 92,8 19,7 11,9 1038 1,33 41,9 

В'єтнам 35,9 94,3 26,4 23,7 334475 53,3

6 

16,9 

Гана 56,1 23,7 24,9 18,4 18086 4,22 18,5 

Гватемала 51,1 79,2 16,6 32,4 19132 10,6
9 

16,5 

Гвінея 36,1 33,8 28,2 41,1 23493 34,3

5 

14,8 

Гонконг, 

Китай 

100,0 96,4 16,2 99,7 13 13,5

6 

99,7 

Греція 79,1 99,2 9,2 37,2 107 1,28 29,4 

Данія 87,9 99,6 4,0 25,9 2 9,25 22,8 

Домінік. Респ. 81,1 86,4 34,6 36,8 477 10,1

0 

29,8 
Еквадор 63,8 90,9 21,3 26,6 1431 9,47 27,6 

Естонія 68,9 99,0 6,1 48,0 280 12,6

9 

0,0 

Ефіопія 20,8 19,6 26,7 19,4 92234 15,4

2 

4,0 

Єгипет, 

Арабська Реп. 

42,7 98,3 9,7 47,8 24864 2,40 25,6 

Замбія 43,5 36,2 24,7 33,4 284 5,77 14,5 

Зімбабве 32,2 46,2 34,7 32,6 15629 0,79 10,5 

Ізраїль 92,4 100,0 4,2 48,9 502 11,3

9 

57,9 

Індія 34,0 72,0 22,6 6,2 9602 51,5

2 

15,4 

Індонезія 55,3 80,3 12,2 7,1 12157 1,69 13,4 

Іран, Ісламська 

Респ. 

74,9 91,7 20,5 14,5 129940 15,9

2 

26,0 

Ірландія 63,2 89,4 4,1 39,2 4  24,8 

Ісландія 93,8 98,7 6,6 37,6 4 0,97 0,0 

Іспанія 80,3 99,9 4,1 17,3 48  25,7 

Італія 70,4 98,8 5,6 9,9 69 24,9

5 

18,7 

Казахстан 57,4 97,0 17,6 17,4 2529 1,61 15,9 

Камбоджа 23,4 95,8 17,8 51,4 12139 3,44 12,0 

Канада 81,4 99,4 5,8 20,2 84 1,67 45,9 
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 1 2 3 4 5 6 7 

Катар 99,1 100,0 9,3 25,1 36 10,6
3 

0,0 

Киргизька 
Республіка 

36,4 91,8 15,4 43,4 2942 2,35 0,0 

Китай 59,2 90,8 18,2 3,1 212050 2,62 27,9 

Кіпр 66,8 99,5 5,1 31,6 10 39,5

7 

  

Колумбія 80,8 92,9 18,5 26,4 138586 8,51 43,9 

Корея, Респ. 81,5 100,0 9,8 23,7 279 13,3

9 

50,1 

Коста-Ріка 79,3 98,4 16,7 34,2 211 2,87 27,2 

Латвія 68,1 96,2 9,3 48,5 156 43,9
6 

  

Литва 67,7 97,3 8,0 28,4 70 2,09   

Люксембург 91,0 97,5 6,3 14,6 3 4,73 524386,6 

Маврикій 40,8 96,0 13,7 30 161 3,40 515608,8 

Мадагаскар 37,2 17,8 28,6 31,3 298 3,51 11,6 

Малаві 16,9 34,1 31,0 33,5 475 2,25 5,7 

Малайзія 76,0 99,9 23,6 31,6 823 1,25 24,0 

Мальта 94,6 100,0 6,1 5,6 4 2,06 391549,4 

Марокко 62,5 94,4 19,6 16,4 3888  21,7 

Мексика 80,2 93,4 13,1 21,3 12870 9,41 40,7 

Мозамбік 36,0 52,3 30,1 15,4 58 39,3

1 

9,3 

Молдова 42,6 86,2 9,7 33,7 2401 55,7
7 

  

Монголія 68,4 66,3 16,5 70,1 2254 13,1
9 

48,0 

Непал 19,7 67,3 15,9 24,0 8594 14,2

4 

4,7 

Нідерланди 91,5 97,5 3,8 7,2 47 0,66 12,4 

Нікарагуа 58,5 83,7 15,3 27,7 1673 0,66 16,2 

Німеччина 77,3 99,3 4,1 5,5 71 3,84 9,6 

Нова Зеландія 86,5 100,0 7,8 36,8 38 31,0
9 

31,9 

Норвегія 82,2 98,0 2,7 23,2 9 11,7
0 

19,0 

Об'єднане 

Королівство 

83,4 99,0 3,1 16,3 82 15,5

6 

26,8 

Оман 84,5 100,0 16,1 35,4 42 10,0

6 

30,0 

Пакистан 36,7 76,6 14,3 19,8 132259 15,4

8 

20,1 

Панама 67,7 92,3 14,3 63,1 49 1,92 42,7 

Парагвай 61,6 94,2 22,7 75,2 76 8,09 46,3 

Перу 77,9 79,6 13,5 41,7 2592 4,70 32,5 

Південна 

Африка 

66,4 76,3 25,9 14,3 489 1,28 35,3 

Польща 60,1 98,5 9,7 7,8 1087 0,34 4,7 

Португалія 65,2 99,5 7,4 43,7 19 0,19 41,2 

Російська 

Федерація 

74,4 94,8 18,0 11,5 61463 1,16 23,2 

Руанда 17,2 51,9 29,7 50,0 247481 8,12 8,6 

Румунія 54,0 95,3 10,3 17,3 1160 75,5
0 

9,4 

Сальвадор 72,0 91,0 22,2 23,9 32564 1,41 17,2 

Саудівська 

Аравія 

83,8 100,0 28,8 24,4 1493 0,66 47,3 

Сенегал 47,2 65,0 23,4 39,8 18222 1,25 18,8 

Сербія 56,1 99,5 7,4 35,5 32370 0,23 19,9 

Сінгапур 100,0 100,0 2,8 100,0 48 1,74 100,0 

Словенія 54,5 99,1 6,4 24,6 20 3,27   

Сполучені 

Штати 

82,3 100,0 12,4 7,0 342 2,09 46,3 

Танзанія 33,8 42,6 29,2 31,8 735 1,42 12,5 

Таджикистан 27,1 94,9 18,1 35,3 1701 5,76   
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 1 2 3 4 5 6 7 

Таїланд 49,9 99,2 32,7 29,3 192 3,79 20,1 

Тринід.іТобаго 53,2 95,1 12,1 73,7 322 1,87   

Туніс 68,9 95,3 22,8 28,7 1999 3,67 19,8 

Туреччина 75,1 99,8 12,3 23,8 68903 0,50 36,9 

Уганда 23,8 26,1 29,0 29,4 7035 0,49 7,0 

Угорщина 71,4 97,8 7,8 25,2 3927 0,37 18,0 

Україна 69,4 97,4 13,7 9,6 93263 1,92 12,1 

Уругвай 95,3 96,6 13,4 52,8 19 1,93 50,4 

Філіппіни 46,9 78,5 12,3 27,0 527 0,29 14,3 

Фінляндія 85,4 99,4 4,7 27,1 5 2,58 23,2 

Франція 80,4 98,6 5,5 20,2 61 1,54 22,8 

Хорватія 56,9 97,8 8,1 29,4 24107 1,67   

Чеська 
Республіка 

73,8 99,1 5,9 16,5 1240 16,8
3 

12,2 

Чилі 87,6 100,0 12,5 40,7 482 50,2
8 

35,7 

Чорногорія 66,8 99,7 10,7 39,8 716 3,38   

Швейцарія 73,8 99,9 2,7 21,8 7 3,28 16,1 

Швеція 87,4 99,2 2,8 17,8 19 11,4

1 

15,5 

Шрі Ланка 18,5 94,8 14,9 15,0 113963 62,6

0 

  

Японія 91,6 100,0 4,1 32,3 48 40,9
8 

64,6 

Джерело: складено  за даними Світового Банку[330] 
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Таблиця В.2. Дані для аналізу впливу креативізації на глобальний 

економічний розвиток, 2017-2018 рр. 
Країна Інтел. 

власність, 

надходж 

Інтел. 

власність, 

платежі 

Патенти, 

рези-

денти 

Патенти, 

нерези-

денти 

Урбані

зація, 

% 

ВВП на 

душу 

населен

ня, 

констр. 

Приріст 

ВВП на 

рік,% 

Експорт,

% ВВП 

Частк

а 

креат

ивног

о 

класу

,% 

ГІК Ра

нг 

ГІ

К 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Албанія 740,26 22607,67 0,00 4,00 55,39 4327,64 1,19 28,92 9,23 0,197 83 

Аргентина 174205,01 2329270,06 643,00 4129,00 91,25 10699,20 1,34 14,62 22,05 0,681 55 

Австралія 851550,06 3913990,52 3061,00 26656,00 85,50 54008,71 0,85 19,99 44,98 0,97 6 

Австрія 1278635,63 1754400,26 2162,00 244,00 57,34 47901,37 -0,56 53,44 35,46 0,788 30 

Азербайдж

ан 0,00 0,00 156,00 0,00 54,15 6078,32 4,44 48,33 
23,67 0,244 51 

Бангладеш 914,91 20488,45 60,00 243,00 32,76 879,58 4,77 19,54 12,82 0,316 76 

Бельгія 3305567,78 3348580,71 715,00 161,00 97,79 44209,74 -0,29 81,73 42,35 0,817 14 

Бермудські 

острови 0,00 10932,02 0,00 0,00 100,00 79251,78 -2,82 47,67 
47,96 0,346 2 

Ботсвана 187,46 10250,47 8,00 1,00 65,57 7409,42 9,29 61,51 17,92 0,462 66 

Бразилія 375097,94 4566857,59 4959,00 25925,00 85,21 11915,42 2,07 11,63 20,12 0,667 61 

Болгарія 32710,00 197870,00 282,00 15,00 73,31 7163,00 1,43 64,65 27,6 0,505 45 

Камбоджа 2658,76 11889,00 1,00 74,00 21,42 923,11 5,60 62,39 3,98 0,213 90 

Канада 4757843,63 11805191,19 4567,00 30174,00 81,18 49359,42 1,30 30,16 43,86 0,92 9 

Чилі 40769,47 1355531,92 340,00 2732,00 87,25 14551,04 3,13 32,20 22,93 0,611 53 

Колумбія 56368,81 560551,64 251,00 1781,00 79,06 7051,04 3,85 17,57 16,82 0,41 68 

Коста-Ріка 0,00 374402,37 21,00 582,00 74,97 8852,40 1,13 31,33 23,54 0,607 52 

Хорватія 26128,57 281039,80 230,00 23,00 55,71 13609,58 -0,37 42,80 29,17 0,481 42 

Куба 0,00 0,00 27,00 143,00 76,83 6133,47 2,48 24,10 36,55 0,556 27 

Кіпр 0,00 0,00 2,00 1,00 67,14 27130,57 -5,72 58,65 30,92 0,446 37 

Чеська 

Республіка 493180,82 1160503,56 984,00 97,00 73,29 19826,79 -0,52 76,87 
35,76 0,609 29 

Данія 2497261,26 1735972,10 1341,00 193,00 87,29 58788,08 0,51 54,83 42,84 0,917 12 

Домінік. 

Республіка 0,00 594,08 0,00 0,00 68,98 6691,06 -1,10 38,54 
15,2 0,38 70 

Еквадор 0,00 125980,95 7,00 475,00 63,13 5311,21 3,33 28,64 12,4 0,532 77 

Єгипет 0,00 327500,00 641,00 1416,00 42,89 2591,06 -0,08 17,02 29,5 0,196 41 

Сальвадор 19142,65 71564,70 0,00 183,00 68,04 3224,84 1,89 29,22 11,2 0,248 80 

Естонія 12909,57 49018,37 25,00 17,00 68,12 16918,59 2,30 84,30 39,31 0,625 20 

Ефіопія 0,00 538,89 0,00 0,00 18,58 421,38 7,73 12,48 11,27 0,295 79 

Фінляндія 2621644,20 1918003,19 1596,00 141,00 85,13 45715,65 -1,21 38,81 42,25 0,917 15 

Франція 
14538712,5

7 11054891,07 14690,00 2196,00 79,14 41183,51 0,06 29,36 
42,73 0,822 13 

Німеччина 
15428703,6

2 8697402,74 47353,00 15814,00 77,18 44354,74 0,22 45,40 
40,52 0,837 16 

Гана 0,00 0,00 0,00 0,00 52,75 1633,51 4,81 34,19 8,61 0,073 84 

Греція 107875,44 322282,06 698,00 19,00 77,36 22251,26 -2,54 30,35 28,87 0,484 43 

Гватемала 15215,60 103203,80 4,00 319,00 49,31 2947,97 1,54 23,72 31,4 0,449 35 

 



 253 

Продовження таблиці В.2 Додатку В 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Гвінея 0,00 0,00 0,00 0,00 34,55 704,68 1,64 26,47 0,75 0,124 93 

Гонконг 622629,45 2027166,77 226,00 13690,00 100,00 35002,52 2,69 221,61 37,18 0,715 24 

Угорщина 2085306,42 1966060,57 642,00 66,00 69,95 13509,92 2,38 85,66 33,32 0,673 32 

Ісландія 158667,97 77940,55 33,00 13,00 93,63 44301,76 3,33 55,16 45,43 0,913 5 

Індонезія 59613,86 1736373,35 663,00 6787,00 51,96 3560,11 4,24 23,92 7,95 0,202 86 

Іран 0,00 0,00 11305,00 338,00 72,30 5964,18 -1,46 26,88 15,99 0,481 69 

Ірландія 6329504,12 46406846,45 333,00 57,00 62,14 50263,40 1,11 106,04 37,64 0,845 23 

Ізраїль 1281000,00 998000,00 1201,00 4984,00 92,03 32196,36 2,19 33,27 36,83 0,665 26 

Італія 3294874,98 5387725,76 8307,00 905,00 68,98 33887,30 -2,86 28,86 34,29 0,715 31 

Японія 
37336359,3

6 17831143,18 

271731,0

0 56705,00 91,23 46249,21 2,15 15,92 
18,65 0,708 64 

Казахстан 1778,00 147894,95 1824,00 378,00 57,05 10368,50 4,49 38,62 30,8 0,357 38 

Киргизія 1405,57 6927,12 111,00 3,00 35,52 984,24 8,74 42,25 17,47 0,24 67 

Латвія 5314,56 47868,45 225,00 8,00 67,93 13381,33 3,53 60,30 38,07 0,563 22 

Ліберія 0,00 0,00 0,00 0,00 48,99 383,08 6,05 34,58 8,42 0,109 85 

Литва 26326,84 51755,82 117,00 20,00 66,99 14301,73 4,55 84,06 40,14 0,49 17 

Люксембур

г 1990900,90 4429211,50 113,00 56,00 89,57 

103721,7

5 1,29 190,63 
53,68 0,696 1 

Макао 0,00 221202,40 6,00 54,00 100,00 72183,53 8,63 90,64 18,56 0,381 65 

Македонія 10372,99 41586,77 42,00 4,00 57,19 4751,90 2,84 43,40 25,65 0,391 47 

Мадагаска

р 9094,37 18094,30 4,00 47,00 33,88 406,37 -0,48 30,06 
2,85 0,077 92 

Малайзія 75911,18 1395327,00 1199,00 6006,00 72,93 9981,15 2,80 75,63 24,05 0,455 49 

Мальта 366272,77 510770,52 13,00 4,00 94,28 22340,75 3,15 157,06 36,35 0,55 28 

Маврикій 2861,54 13487,01 2,00 18,00 41,22 8848,89 3,13 48,42 18,82 0,477 63 

Мексика 8198,22 235141,77 1210,00 14234,00 78,70 9400,32 -0,06 31,31 13,15 0,407 75 

Молдова 7040,00 24160,00 67,00 29,00 42,53 1894,78 9,43 43,34 30,37 0,256 39 

Монголія 2429,56 14479,92 133,00 132,00 68,10 3685,75 9,51 38,89 23,83 0,37 50 

Чорногорія 1135,29 4457,86 23,00 0,00 65,14 6928,37 3,45 41,34 36,97 0,516 25 

Нідерланд

и 

38137943,1

9 37445252,15 2315,00 449,00 89,19 49969,85 -0,48 82,01 
44,25 0,889 8 

Нова 

Зеландія 322864,63 982802,00 1614,00 5167,00 86,22 35436,32 1,24 28,80 
40,11 0,949 18 

Норвегія 477672,93 668151,57 1101,00 648,00 80,29 88538,70 -0,17 39,14 43,32 0,883 11 

Панама 8300,00 80900,00 9,00 78,00 66,05 10019,44 5,08 65,16 20,73 0,482 58 

Парагвай 0,00 37300,00 0,00 0,00 60,20 3640,52 12,51 49,56 14,7 0,303 73 

Перу 6000,00 336283,52 73,00 1193,00 76,99 5765,89 4,44 24,80 14,32 0,418 74 

Філіппіни 9759,03 529353,93 220,00 3065,00 45,90 2399,61 5,31 28,02 21,33 0,487 56 

Польща 342000,00 2693000,00 4237,00 174,00 60,53 13632,50 1,45 46,32 33,11 0,516 33 

Португалія 87374,46 517719,87 647,00 22,00 62,35 21228,09 -0,59 39,52 26,36 0,71 46 

Катар 0,00 0,00 9,00 323,00 98,79 68899,49 -2,13 72,72 6,5 0,255 89 

Румунія 138689,48 864753,04 993,00 53,00 53,94 8918,58 3,92 39,75 20,36 0,425 60 

РФ 665790,00 8370790,00 28765,00 16149,00 73,86 11803,71 1,57 25,79 39,41 0,579 19 

Руанда 0,00 0,00 0,00 0,00 16,95 640,81 2,05 14,09 3,76 0,141 91 

Сербія 41044,24 221244,80 201,00 20,00 55,47 5670,71 3,07 41,20 28,78 0,484 44 
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Продовження таблиці В.2 Додатку В 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сінгапур 3780513,79 22889235,20 1143,00 8579,00 100,00 50948,45 3,42 194,08 47,3 0,896 3 

Словенія 
71232,23 253038,59 0,00 0,00 53,33 22574,71 -1,27 74,52 

39 0,822 21 

Південна 

Африка 116468,99 1936791,71 638,00 6657,00 63,79 7551,96 1,02 30,97 
22,5 0,564 54 

Південна 

Корея 5167100,00 9836800,00 

159978,0

0 44611,00 81,78 23685,41 2,43 53,88 
12 0,66 78 

Іспанія 1436482,33 4514423,09 3026,00 218,00 79,13 29008,02 -1,38 32,22 31,28 0,811 36 

Шрі Ланка 0,00 0,00 328,00 188,00 18,20 3371,32 2,59 20,32 14,94 0,255 71 

Швеція 9142241,35 2787187,43 2332,00 163,00 85,94 52722,91 0,39 43,80 44,92 0,915 7 

Швейцарія 
18220531,0

7 11768931,82 1525,00 631,00 73,67 75499,71 0,69 71,92 
46,53 0,822 4 

Таджикистан 56700,00 4593400,00 1572,00 5832,00 46,19 5558,84 2,24 68,12 9,85 0,205 81 

Тринідад і 

Тобаго 648,26 60809,87 0,00 174,00 53,53 16761,09 0,48   
25 0,433 48 

Туніс 28038,35 13664,41 112,00 437,00 67,50 4196,78 1,68 47,74 20,58 0,26 59 

Туреччина 0,00 785000,00 4392,00 269,00 72,53 12866,10 6,75 22,27 18,89 0,348 62 

Україна 118000,00 1072000,00 2856,00 2556,00 68,88 3160,08 0,20 42,96 29,75 0,518 40 

Об'єднане 

Королівств

о 

19826351,4

9 9873867,73 14972,0 7966,00 82,10 39996,50 1,37 29,67 

43,6 0,881 10 

Сполучені 

Штати 

129715000,

0 38860000,00 

287831,0

0 

283781,0

0 81,30 49971,95 0,96 13,64 
32,61 0,95 34 

Уругвай 57239,04 113422,15 0,00 0,00 94,84 13467,44 4,29 23,35 21,12 0,688 57 

Венесуела 0,00 394000,00 0,00 0,00 88,13 14462,42 -0,08 24,76 14,91 0,466 72 

В'єтнам 0,00 0,00 443,00 3552,00 32,43 1493,56 4,22 83,63 9,83 0,377 82 

Замбія 0,00 1770,00 13,00 26,00 40,87 1595,92 1,92 40,48 7,28 0,103 87 

Зімбабве 2168,17 17830,15 0,00 0,00 32,65 942,04 3,12 27,17 6,61 0,113 88 

Джерело: складено  за даними Світового Банку [330] 
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Таблиця В.3.  

Дані для аналізу впливу креативізації на глобальний економічний 

розвиток, 2017-2018 рр. 

  дВВП, 

дол. 

США 

Суб-

інд. 

умов 

Суб-

інд. 

рез 

ГІКТ ГКІ ГІІ Рівень 

доход

у* 

Регіон** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Австралія 56919 64,35 36,33 71,08 97,0 50,34 ВД ПСА, ЗхА, Ок 

Австрія 50250,1 62,82 39,06 68,3 78,8 50,94 ВД Євр 

Азербайджан 5769 41,59 18,83 45,94 24,4 30,21 ВСД ПнАфр, СхА 

Албанія 5075 42,42 18,26 37,35 19,7 30,34 ВСД Євр 

Аргентина 10040 42,34 21,56 40,65 68,1 31,95 ВД ЛА, Кариби 

Бангладеш 1203 31,07 15,55 22,73 31,6 23,31 НСД ЦА, ПдА 

Бельгія 46683 60,73 39,63 68,48 81,7 50,18 ВД Євр 

Болгарія 8651 48,08 32,61 42,72 50,5 40,35 ВСД Євр 

Ботсвана 8031 40,86 13,99 39,86 46,2 27,43 ВСД СубСахАфр 

Бразилія 11026 44,71 22,93 37,57 66,7 33,82 ВСД ЛА, Кариби 

В'єтнам 1964 43,75 33,93 33,41 37,7 38,84 НСД ПСА, ЗхА, Ок. 

Гана 1807 32,8 17,74 32,72 7,3 25,27 НСД СубСахАфр 

Гватемала 3160 33,33 16,81 33,91 44,9 25,07 ВСД ЛА, Кариби 

Гвінея 943 27,76 11,24 30,05 12,4 19,5 НД СубСахАфр 

Гонконг, Китай 38785 66,69 44,4 55,2 71,5 55,54 ВД ПСА, ЗхА, Ок. 

Греція 23558 50,2 27,61 45,49 48,4 38,9 ВД Євр 

Данія 62931 69,33 47,55 73,85 91,7 58,44 ВД Євр 

Домініканська 

республіка 

7751 37,86 19,25 33,79 38,0 28,56 ВСД ЛА, Кариби 

Еквадор 5185 35,42 17,71 33,94 53,2 26,56 ВСД ЛА, Кариби 

Естонія 19949 56,1 43,83 60,74 62,5 49,97 ВД Євр 

Ефіопія 570 28,23 20,1 23,15 29,5 24,16 НД СубСахАфр 

Єгипет, 

Арабська Реп. 

2907 33,32 21,62 31,68 19,6 27,47 НСД ПнАфр, СхА 

Замбія 1672 27,97 12,74 28,91 10,3 20,36 НСД СубСахАфр 

Зімбабве 1322 29,22 15,38 22,31 11,3 22,3 НД СубСахАфр 

Ізраїль 34789 63,28 51,59 63,26 66,5 57,43 ВД ПнАфр, СхА 

Індія 2104 44,66 28,49 35,98 29,2 36,58 НСД ЦА, ПдА 

Індонезія 4285 38,64 20,8 38,61 20,2 29,72 НСД ПСА, ЗхА, Ок. 

Іран 6952 39 29,85 31,59 48,1 34,43 ВСД ЦА, ПдА 

Ірландія 76881 62,13 50,08 70,15 84,5 56,1 ВД Євр 

Ісландія 52103 59,07 43,99 71,03 91,3 51,53 ВД Євр 

Іспанія 33146 57,29 38,42 52,85 81,1 47,85 ВД Євр 

Італія 35392 54,74 37,87 49,21 71,5 46,3 ВД Євр 
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Продовження таблиці В.3 Додатку В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Казахстан 11166 43,74 18,32 41,79 35,7 31,30 ВСД ЦА, ПдА 

Камбоджа 1205 33,51 19,68 26,57 21,3 26,59 НСД ПСА, ЗхА, Ок. 

Канада 51382 66,4 41,36 70,43 92,0 53,88 ВД ПнАм 

Катар 63222 45,59 22,13 60,5 25,5 33,86 ВД ПнАфр, СхА 

Киргизстан 1087 41,48 15,29 32,43 24,0 28,38 НСД ЦА, ПдА 

Китай 7755 56,88 52,75 45,44 46,2 54,82 ВСД ПСА, ЗхА, Ок. 

Кіпр 30926 55,54 41,13 52,2 44,6 48,34 ВД ПнАфр, СхА 

Колумбія 7698 45,06 20,94 38,93 41,0 33 ВСД ЛА, Кариби 

Корея, респ. 26762 65,95 47,15 54,19 66,0 56,55 ВД ПСА, ЗхА, Ок. 

Коста-Ріка 9893 42,95 29,31 51,47 60,7 36,13 ВСД ЛА, Кариби 

Латвія 16406 51,29 35,17 49,39 56,3 43,23 ВД Євр 

Литва 17670 50,58 32,34 50,75 49,0 41,46 ВД Євр 

Люксембург 107243 57,73 49,2 71,18 69,6 53,47 ВД Євр 

Маврикій 10579 43,25 17,96 45,14 47,7 30,61 ВСД СубСахАфр 

Мадагаскар 433 29,3 15,47 22,7 7,7 22,38 НД СубСахАфр 

Малаві 517 30,76 15,25 23,79 13,5 23 НД СубСахАфр 

Малайзія 12109 52,93 32,42 58,62 45,5 42,68 ВСД ПСА, ЗхА, Ок. 

Мальта 28385 54,58 43,44 59,1 55,0 49,01 ВД Євр 

Марокко 3357 39,91 23,34 29,68 17,8 31,63 НСД ПнАфр, СхА 

Мексика 10385 44,74 27,38 38 40,7 36,06 ВСД ЛА, Кариби 

Мозамбік 539 30,92 14,82 20,32 34,6 22,87 НД СубСахАфр 

Молдова 2684 40,77 30,26 33,86 25,6 35,52 НСД Євр 

Монголія 4198 42,24 30,35 36,41 37,0 36,29 НСД ПСА, ЗхА, Ок. 

Непал 812 36,71 12,99 22,57 34,3 24,85 НД ЦА, ПдА 

Нідерланди 55023 65,4 57,49 73,02 88,9 61,44 ВД Євр 

Нікарагуа 1860 32,96 12,13 28,92 63,1 22,55 НСД ЛА, Кариби 

Німеччина 47502 65,28 51,1 70,72 83,7 58,19 ВД Євр 

Нова Зеландія 38000 63,09 36,01 71,12 94,9 49,55 ВД ПСА, ЗхА, Ок. 

Норвегія 92121 65,27 38,46 74,67 88,3 51,87 ВД Євр 

Об'єднане 

Королівство 

42986 68,22 54,38 71,44 88,1 61,3 ВД Євр 

Оман 15664 45,08 16,88 43,88 48,2 30,98 ВД ПнАфр, СхА 

Пакистан 1197 31,62 19,1 26,37 30,3 25,36 НСД ЦА, ПдА 

Панама 11724 41,06 21,95 43,2 41,8 31,51 ВД ЛА, Кариби 

Парагвай 5394 35,93 18,25 29,64 56,4 27,90 ВСД ЛА, Кариби 

Перу 6454 46,5 19,35 36,11 41,8 32,93 ВСД ЛА, Кариби 

Південна 

Африка 

7440 45,74 22,34 37,94 56,4 34,04 ВСД СубСахАфр 
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Продовження додатку В.3 Додатку В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Польща 16640 50,97 31,66 47,41 51,6 41,31 ВД Євр 

Португалія 23738 54,69 34,6 55,66 71,0 44,65 ВД Євр 

Російська 

Федерація 

11729 49,11 26,13 43,47 57,9 37,62 ВСД Євр 

Руанда 826 43,46 11,31 37,48 14,1 27,38 НД СубСахАфр 

Румунія 11535 45,51 28,02 38,11 42,5 36,76 ВСД Євр 

Сальвадор 3511 35,62 14,16 27,12 24,8 24,89 НСД ЛА, Кариби 

Саудівська 

Аравія 

20775 46,4 19,46 48,78 36,2 32,93 ВД ПнАфр, СхА 

Сенегал 1547 33,58 20,09 29,38 35,5 26,83 НД СубСахАфр 

Сербія 6881 44,5 26,93 38,45 48,4 35,71 ВСД Євр 

Сінгапур 58248 72,15 44,59 77,27 89,6 58,37 ВД ПСА,ЗхА,Ок. 

Словенія 26759 54,1 36,4 54,44 82,2 45,25 ВД Євр 

Сполучені 

Штати 

54542 70,85 52,61 76,64 95,0 61,73 ВД ПнАм 

Таджикистан 1073 33,12 19,74 35,17 20,5 26,63 НД СубСахАфр 

Таїланд 6362 46,58 30,67 38,62 36,5 26,43 НД ЦА,ПдА 

Танзанія 957 31,47 21,78 25,87 12,6 38,63 ВСД ПСА,ЗхА,Ок. 

Тринідад і Тобаго 15289 38,63 17,54 43,43 43,3 28,08 ВД ЛА,Кариби 

Туніс 4402 42,13 23,54 34,37 26,0 32,83 НСД ПнАфр, СхА 

Туреччина 15027 45,26 28,64 37,44 34,8 36,95 ВСД ПнАфр, СхА 

Уганда 710 35,66 15,55 25,99 19,7 25,6 НД СубСахАфр 

Угорщина 16503 50,35 38,67 42,89 67,3 44,51 ВД Євр 

Україна 3110 40,73 34,07 39,41 51,8 37,4 НСД Євр 

Уругвай 14617 43,31 25,32 45,22 68,8 34,32 ВД ЛА, Кариби 

Філіппіни 3022 41,68 30,68 40,94 48,7 36,18 НСД ПСА, ЗхА, Ок. 

Фінляндія 48445 68,04 51,62 73,78 91,7 59,83 ВД Євр 

Франція 43664 63,5 45 61,82 82,2 54,25 ВД Євр 

Хорватія 15870 47,37 28,28 42,27 48,1 37,82 ВД Євр 

Чеська 

Республіка 

23359 55,43 43,44 59,38 60,9 49,43 ВД Євр 

Чилі 15130 48,26 25,03 52,2 61,1 36,64 ВД ЛА, Кариби 

Чорногорія 8227 45,43 29,96 43,34 51,6 37,7 ВСД Євр 

Швейцарія 78816 71,02 63,45 81,82 82,2 67,24 ВД Євр 

Швеція 57232 70,43 56,87 73,53 91,5 63,65 ВД Євр 

Шрі Ланка 3936 36,07 20,83 34,79 25,5 28,45 НСД ЦА, ПдА 

Японія 48920 65,03 44,32 61,56 70,8 54,68 ВД ПСА, ЗхА, Ок 

* рівень доходу згідно класифікації Світового Банку [330] ВД (високий дохід); ВСД (доход вище середнього); НСД (доход нижче 

середнього); НД (низький дохід).  
**ПСА (Південно-Східна Азія), ЗхА (Західна Азія), Ок (Океанія); ПнАфр (Північна Африка), СхА (Східна Азія); ЦА (Центральна Азія), 

ПдА (Південна Азія); Євр (Європа); ЛА,Кариби (Латинська Америка та Кариби); СубСахАфр (Субсахарська Африка); ПнАм (Північна 

Америка) 

Джерело: [204; 330; 324; 332] 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1.  

Структура Глобального інноваційного індексу (ГІІ) 
 Субіндекси/ показники 

 Субіндекс «Інноваційні витрати» 

 Інститути Політичне середовище 

 Регуляторне середовище 

 Свобода преси 

 Людський капітал та 

дослідження 

Освіта 

 Вища освіта 

 Дослідження та наукові розробки 

 Інфраструктура Інформаційно-комунікаційні технології 

 Загальна інфраструктура 

 Екологічна стійкість 

 Розвиненість ринку Стан кредитної системи 

 Інвестиційний клімат 

 Конкуренція 

 Розвиненість бізнесу Інтелектуальний рівень 

 Інноваційне співробітництво 

 Використання знань 

 Субіндекс «Результати інноваційної діяльності» 

 Результати в галузі 

знань і технологій 

Формування знань 

 Вплив знань 

 Поширення знань 

 Результати креативної 

діяльності 

Нематеріальні активи 

 Креативні товари та послуги 

 Інтернет-творчість 

Джерело: складено за [322]. 
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Таблиця Г.2.  

Структура глобального індексу конкурентоспроможності талантів 

(ГІКТ) 
 Субіндекс «Затрати» 

 Дозвільні 

(інституційні умови) 

0,25 
 

 

 Залучення 

(приваблювання талантів) 

0,25 
 

 

 Кар’єрного зростання 

0,25  

 Утримування талантів (кваліфікованого персоналу) 

0,25  

 Субіндекс «Випуск» 

 Професійно-технічні навички 

0,5 
 

 Навички використання глобальних знань 

0,5  

Джерело: складено за [324] 
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Таблиця Г.3.  

Структура глобального індексу інтелектуальної власності Торгово-

промислової Палати США (ГІІВ)  

 
Категорії 

1) патенти, суміжні права та обмеження 

2) авторські права, суміжні права та обмеження 

3) торгові марки, суміжні права та обмеження 

4) торгові таємниці та суміжні права 

5) комерціалізація активів ІВ 

6) правозастосування 

7) системна ефективність  

8) членство та ратифікація міжнародних договорів  

Джерело: [327, с. 163].  
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Додаток Д 
Таблиця Д.1. Інтегральний індекс креативності та субіндекси креативного 

середовища (КС) та креативного результату (КР) для 46 країн світу, 2018 р. 
Країна КС КР ІІК ВВП на душу нас., дол. США 

Швейцарія 28,8 34,7 63,5 78816,2 

Сінгапур 27,7 32,0 37,5 58247,9 

США 28,7 39,2 40,8 54541,7 

Швеція 27,6 35,9 42,9 57232,1 

Нідерланди 27,1 35,5 34,8 55022,9 

Великобританія 27,4 37,4 37,6 42986 

Нова Зеландія 24,7 34,3 34,1 38000,1 

Австралія 22,0 34,5 33,7 56919,4 

Німеччина 26,8 33,3 31,5 47501,8 

Канада 24,2 33,4 21,6 51382,4 

Ірландія 26,6 32,0 26,7 76880,8 

Ізраїль 22,4 28,2 28,3 34788,7 

Франція 24,6 31,8 18,7 43663,6 

Японія 24,1 27,2 44,3 48919,6 

Респ. Корея 21,9 27,5 40,6 26761,9 

Іспанія 21,4 30,2 39,4 33146,4 

Чилі 17,3 22,1 36,1 15130,2 

Італія 20,5 27,1 24,2 35391,7 

Саудівська Аравія 16,1 14,5 35,5 20775,2 

Польща 18,5 21,0 32,5 16639,7 

Угорщина 18,3 25,5 27,1 16503,5 

Аргентина 13,1 23,0 27,8 10040,1 

Малайзія 19,5 19,6 21,6 12109,5 

Коста-Ріка 17,9 23,8 21,4 9892,64 

Китай 16,1 23,6 20 7754,96 

РФ 15,2 20,8 20,4 11729,1 

Йорданія 14,6 16,2 18,2 3236,95 

Колумбія 14,3 15,8 22,7 7698,41 

Таїланд 12,8 16,6 16,6 6361,63 

Мексика 14,4 17,5 33 10385,3 

Південна Африка 12,9 19,3 29,8 7439,92 

Бразилія 13,3 22,4 19,2 11026,2 

Туреччина 14,1 17,3 13 15026,7 

Перу 13,1 16,3 20,7 6453,92 

Еквадор 11,4 18,4 21,9 5185,09 

Алжир 9,4 10,6 19,3 4815,57 

Венесуела 8,2 11,7 19,2 14462,4 

Філіппіни 13,7 19,1 19,4 3021,99 

Україна 13,4 21,3 19,8 3110,2 

Індонезія 12,7 11,1 13,7 4284,65 

Індія 12,0 13,2 26,6 2104,16 

Кенія 12,2 17,5 21,8 1202,13 

В'єтнам 11,7 17,5 19,1 1964,48 

Єгипет 10,5 10,2 8,3 2907,32 

Марокко 12,9 11,0 17,9 3357,4 

Пакистан 9,2 10,4 15,8 1196,6 

Джерело: розраховано та складно за даними [215; 324; 332] 
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Рис. Д.1 Інтегральний індекс креативності для 46 країн світу за регіональною ознакою, 2018 р. (побудовано за даними рис.2.22) 

 

Рис. Д.1 Інтегральний індекс креативності для 46 країн світу з виділенням соціоконструктів «Північ», «Південь», 2018 р. 
(побудовано за даними рис.2.22)

Рейтинг країн за ІІК 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1.  

Кореляційна матриця факторів впливу креативності на реконфігурацію глобальної економіки 
 Індекс 

купівельної 

спроможності 

Індекс 

витрат 

на 

життя 

Співвідношення 

ціни власності та 

доходу 

Індекс 

часу та 

руху 

трафіку 

Індекс 

безпеки 

ВВП на 

душу 

нас. 

Урбанізація,% ГІІ ГКІ ГІКТ Суб-

інд. рез 

Міжн 

мігр., 

% нас. 

Користув. 

основними 

сан. посл., 

(% міського 

населення) 

Індекс 

охорони 

здоров'я 

Індекс 

якості  

життя 

Індекс  

забруднення 

Індекс  

клімату 

Смертність 

на дорогах 

(на 100 000 

осіб) 

Частка 

населення 

найбільшого 

міста, % 

Біженці 

за 

країною 

поход. 

Населення в 

міських 

агломераціях 

понад 1 млн (%  

заг. населення) 

Суб-

інд. 

умов 

Індекс 

купівельної 

спроможності 

1 0,181 -0,121 0,235 0,160 0,857** 0,581** 0,756** 0,678** 0,866** 0,643** -0,032 0,424** 0,302* -0,132 0,289* -0,091 -0,486** -0,024 -0,397** 0,125 0,814** 

 0,191 0,382 0,087 0,249 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,818 0,001 0,026 0,343 0,034 0,513 0,000 0,863 0,003 0,369 0,000 

Індекс витрат на 

життя 

0,181 1 -0,035 0,726** -0,041 0,143 0,105 0,203 0,201 0,203 0,200 -0,076 0,084 0,432** -0,017 -0,037 -0,035 -0,136 0,006 -0,062 -0,035 0,196 

0,191  0,800 0,000 0,768 0,302 0,449 0,140 0,144 0,141 0,147 0,585 0,544 0,001 0,904 0,791 0,799 0,326 0,965 0,657 0,801 0,156 

Співвідношення 

ціни власності та 

доходу 

-0,121 -0,035 1 -0,048 -0,070 -0,087 -0,044 -0,086 -0,087 -0,087 -0,100 -0,139 0,120 -0,076 -0,026 -0,061 -0,049 0,021 0,098 0,018 0,134 -0,076 

0,382 0,800  0,733 0,616 0,534 0,751 0,536 0,529 0,533 0,470 0,316 0,386 0,586 0,854 0,663 0,726 0,878 0,481 0,896 0,334 0,586 

Індекс часу та 

руху трафіку 

0,235 0,726** -0,048 1 -0,061 0,231 0,144 0,249 0,259 0,257 0,226 -0,072 0,103 0,284* -0,022 -0,057 -0,049 -0,181 -0,003 -0,074 -0,053 0,260 

0,087 0,000 0,733  0,662 0,093 0,297 0,069 0,059 0,060 0,100 0,607 0,460 0,037 0,874 0,683 0,726 0,191 0,982 0,593 0,702 0,058 

Індекс безпеки 0,160 -0,041 -0,070 -0,061 1 0,105 0,051 -0,053 -0,139 0,116 -0,093 0,015 0,135 -0,096 -0,038 0,359** 0,262 -0,032 0,121 -0,018 -0,219 -0,022 

0,249 0,768 0,616 0,662  0,448 0,717 0,703 0,316 0,402 0,505 0,914 0,331 0,489 0,785 0,008 0,056 0,817 0,383 0,899 0,112 0,872 

ВВП на душу 

нас. 

0,857** 0,143 -0,087 0,231 0,105 1 0,614** 0,773** 0,765** 0,910** 0,661** -0,102 0,511** 0,232 -0,111 0,243 -0,035 -0,668** 0,113 -0,387** 0,128 0,835** 

0,000 0,302 0,534 0,093 0,448  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,461 0,000 0,092 0,425 0,077 0,801 0,000 0,415 0,004 0,358 0,000 

Урбанізація,% 0,581** 0,105 -0,044 0,144 0,051 0,614** 1 0,516** 0,612** 0,625** 0,375** -0,096 0,547** 0,288* -0,138 0,155 -0,206 -0,407** 0,280* -0,408** 0,434** 0,594** 

0,000 0,449 0,751 0,297 0,717 0,000  0,000 0,000 0,000 0,005 0,490 0,000 0,035 0,319 0,264 0,135 0,002 0,040 0,002 0,001 0,000 

ГІІ 0,756** 0,203 -0,086 0,249 -0,053 0,773** 0,516** 1 0,830** 0,873** 0,956** -0,117 0,457** 0,313* -0,095 -0,001 -0,003 -0,655** 0,072 -0,223 0,181 0,956** 

0,000 0,140 0,536 0,069 0,703 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,401 0,001 0,021 0,497 0,992 0,981 0,000 0,605 0,106 0,191 0,000 

ГКІ 0,678** 0,201 -0,087 0,259 -0,139 0,765** 0,612** 0,830** 1 0,846** 0,732** -0,025 0,464** 0,346* -0,066 -0,066 0,050 -0,626** 0,096 -0,355** 0,223 0,869** 

0,000 0,144 0,529 0,059 0,316 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,857 0,000 0,010 0,634 0,635 0,717 0,000 0,489 0,008 0,104 0,000 

ГІКТ 0,866** 0,203 -0,087 0,257 0,116 0,910** 0,625** 0,873** 0,846** 1 0,770** -0,136 0,553** 0,363** -0,116 0,095 -0,031 -0,664** 0,141 -0,432** 0,129 0,921** 

0,000 0,141 0,533 0,060 0,402 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 0,328 0,000 0,007 0,402 0,493 0,823 0,000 0,310 0,001 0,351 0,000 

Суб-інд. рез 0,643** 0,200 -0,100 0,226 -0,093 0,661** 0,375** 0,956** 0,732** 0,770** 1 -0,142 0,403** 0,280* -0,093 -0,014 0,014 -0,579** -0,001 -0,121 0,056 0,868** 

0,000 0,147 0,470 0,100 0,505 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000  0,306 0,003 0,041 0,504 0,922 0,921 0,000 0,994 0,382 0,686 0,000 

Міжн мігр., % 

нас. 

-0,032 -0,076 -0,139 -0,072 0,015 -0,102 -0,096 -0,117 -0,025 -0,136 -0,142 1 -0,066 -0,049 -0,091 0,018 -0,030 0,058 0,017 0,132 0,046 -0,106 

0,818 0,585 0,316 0,607 0,914 0,461 0,490 0,401 0,857 0,328 0,306  0,634 0,723 0,512 0,896 0,828 0,676 0,904 0,341 0,739 0,447 

Користув. 

основними сан. 

посл. (% 

міського 

населення) 

0,424** 0,084 0,120 0,103 0,135 0,511** 0,547** 0,457** 0,464** 0,553** 0,403** -0,066 1 0,189 0,086 0,128 -0,090 -0,416** 0,235 -0,221 0,146 0,525** 

0,001 0,544 0,386 0,460 0,331 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,003 0,634  0,171 0,536 0,355 0,515 0,002 0,087 0,109 0,294 0,000 

Індекс охорони 

здоров'я 

0,302* 0,432** -0,076 0,284* -0,096 0,232 0,288* 0,313* 0,346* 0,363** 0,280* -0,049 0,189 1 -0,038 -0,085 -0,076 -0,192 0,014 -0,125 0,124 0,328* 

0,026 0,001 0,586 0,037 0,489 0,092 0,035 0,021 0,010 0,007 0,041 0,723 0,171  0,783 0,542 0,585 0,163 0,918 0,368 0,370 0,015 

Індекс якості  

життя 

-0,132 -0,017 -0,026 -0,022 -0,038 -0,111 -0,138 -0,095 -0,066 -0,116 -0,093 -0,091 0,086 -0,038 1 -0,031 -0,033 -0,088 0,062 0,009 -0,062 -0,100 

0,343 0,904 0,854 0,874 0,785 0,425 0,319 0,497 0,634 0,402 0,504 0,512 0,536 0,783  0,825 0,815 0,527 0,656 0,948 0,655 0,470 

Індекс  

забруднення 

0,289* -0,037 -0,061 -0,057 0,359** 0,243 0,155 -0,001 -0,066 0,095 -0,014 0,018 0,128 -0,085 -0,031 1 -0,064 -0,153 -0,145 -0,091 -0,244 0,002 

0,034 0,791 0,663 0,683 0,008 0,077 0,264 0,992 0,635 0,493 0,922 0,896 0,355 0,542 0,825  0,646 0,269 0,296 0,514 0,075 0,987 
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Продовження таблиці Ж.1. Додатку Ж 

 
Індекс  клімату -0,091 -0,035 -0,049 -0,049 0,262 -0,035 -0,206 -0,003 0,050 -0,031 0,014 -0,030 -0,090 -0,076 -0,033 -0,064 1 -0,106 0,038 -0,088 -0,125 -0,031 

0,513 0,799 0,726 0,726 0,056 0,801 0,135 0,981 0,717 0,823 0,921 0,828 0,515 0,585 0,815 0,646  0,444 0,784 0,526 0,367 0,822 

Смертність, на 

дорогах (на 100 

000 осіб) 

-0,486** -0,136 0,021 -0,181 -0,032 -0,668** -0,407** -0,655** -0,626** -0,664** -0,579** 0,058 -0,416** -0,192 -0,088 -0,153 -0,106 1 -0,119 0,409** 0,031 -0,600** 

0,000 0,326 0,878 0,191 0,817 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,676 0,002 0,163 0,527 0,269 0,444  0,392 0,002 0,823 0,000 

Частка населення 

найбільшого 

міста, % 

-0,024 0,006 0,098 -0,003 0,121 0,113 0,280* 0,072 0,096 0,141 -0,001 0,017 0,235 0,014 0,062 -0,145 0,038 -0,119 1 -0,180 0,628** 0,154 

0,863 0,965 0,481 0,982 0,383 0,415 0,040 0,605 0,489 0,310 0,994 0,904 0,087 0,918 0,656 0,296 0,784 0,392  0,194 0,000 0,267 

Біженці за 

країною поход. 

-0,397** -0,062 0,018 -0,074 -0,018 -0,387** -0,408** -0,223 -0,355** -0,432** -0,121 0,132 -0,221 -0,125 0,009 -0,091 -0,088 0,409** -0,180 1 -0,087 -0,340* 

0,003 0,657 0,896 0,593 0,899 0,004 0,002 0,106 0,008 0,001 0,382 0,341 0,109 0,368 0,948 0,514 0,526 0,002 0,194  0,531 0,012 

Населення в 

міських 

агломераціях 

понад 1 мільйон 

(% заг.нас.) 

0,125 -0,035 0,134 -0,053 -0,219 0,128 0,434** 0,181 0,223 0,129 0,056 0,046 0,146 0,124 -0,062 -0,244 -0,125 0,031 0,628** -0,087 1 0,291* 

0,369 0,801 0,334 0,702 0,112 0,358 0,001 0,191 0,104 0,351 0,686 0,739 0,294 0,370 0,655 0,075 0,367 0,823 0,000 0,531  0,033 

Суб-інд. умов 0,814** 0,196 -0,076 0,260 -0,022 0,835** 0,594** 0,956** 0,869** 0,921** 0,868** -0,106 0,525** 0,328* -0,100 0,002 -0,031 -0,600** 0,154 -0,340* 0,291* 1 

0,000 0,156 0,586 0,058 0,872 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,447 0,000 0,015 0,470 0,987 0,822 0,000 0,267 0,012 0,033  

Джерело: [215; 330; 324; 332]. 



 265 
 

Додаток З 
Таблиця З.1 

Статистичні дані для модельних розрахунків 
 Держ.ви

тр. 

освіту,% 

ВВП 

Населен

ня з 

середн. 

освіт.,% 
25 р. та 

вище 

Поточні 

витрати 

на 

охорону 
здоров'я,

% ВВП 

Здоров’я 

від 

народжен

ня 

Туберкул

ьоз 

Загальни

й 

податков

ий дохід 

Зайнятіс

ть у 

сфері 

послуг 

Безробіт

тя 

Всього 

Безробіт

тя 

Молодь 

Біженці 

за 

країною 

походжен
ня 

Внутрішн

ьо 

переміще

ні особи 

Глибина 

харчового 

дефіциту 

Середня дієтична 
енергозабезпечен

ість 

 2013-
2018 

2010-
2018 

2016 2017 2017 2008-
2018 

2018 2018 2018 2018 2018 2016/2018 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Австралія 5,3 90,4 9,3 70,4 6,8 22,1 78,1 5,4 12,2 0,0 ..  

Австрія 5,5 100,0 10,4 70,4 7,4 25,4 71,4 4,8 9,2 0,0 .. 132 

Азербайдж

ан 

2,9 95,6 6,9 62,0 67,0 13,2 49,5 5,2 13,8 10,7 344,0 148 

Албанія 4,0 92,9 6,7 67,5 20,0 18,9 42,7 13,9 31,0 13,5 .. 131 

Алжир .. 38,9 6,6 66,5 70,0 37,2 60,0 12,2 30,0 4,2 2,5 127 

Ангола .. 30,2 2,9 55,0 359,0 9,2 42,7 7,3 17,1 8,3 .. 146 

Андорра 3,2 72,3 10,4 71,2 1,5 .. .. .. .. 0,0 .. 106 

Антигуа та 

Барбуда 

.. .. 4,3 67,3 1,1 .. .. .. .. 0,1 .. .. 

Аргентина 5,6 64,8 7,5 66,8 26,0 11,0 77,5 9,5 25,2 0,1 .. 96 

Афганістан 3,9 26,1 10,2 53,0 189,0 9,3 43,8 1,5 2,6 2 676,6 2 598,0 134 

Багами .. 88,4 6,4 65,1 15,0 15,1 81,3 11,9 25,1 0,4 .. 96 

Бангладеш 1,5 46,7 2,4 63,1 221,0 8,8 39,4 4,3 12,0 20,9 426,0 114 

Барбадос 4,7 92,9 7,0 67,9 0,0 26,1 78,0 9,6 28,0 0,2 .. 110 

Бахрейн 2,3 59,6 4,9 67,8 12,0 1,1 63,7 1,0 5,0 0,5 .. 120 

Беліз 7,1 78,6 6,1 64,9 36,0 26,0 67,8 9,4 19,8 0,1 .. .. 

Бельгія 6,6 84,8 10,0 69,6 9,2 23,7 78,2 6,3 17,6 0,1 .. 120 

Бенін 4,0 26,5 3,9 55,8 58,0 .. 39,2 2,1 4,2 0,7 3,5 147 

Білорусь 4,8 92,2 6,3 63,9 37,0 13,0 58,7 5,7 9,8 3,5 .. 127 
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Продовження таблиці З.1 Додатку З 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Болгарія 4,1 95,1 8,2 64,9 25,0 20,1 63,3 5,3 13,5 0,6 .. 133 

Болівія (багаторічна 

держава) 

7,3 58,8 6,9 63,6 111,0 .. 50,2 3,3 7,4 0,5 .. 115 

Боснія і Герцеговина .. 81,2 9,2 65,7 27,0 20,3 53,7 20,8 46,7 16,9 99,0 105 

Ботсвана .. 90,0 5,5 58,9 300,0 22,1 59,0 17,9 37,1 0,3 .. 130 

Бразилія 6,2 59,5 11,8 65,4 44,0 12,7 70,2 12,5 28,6 1,0 .. 99 

Бруней Даруссалам 4,4 70,1 2,3 66,2 64,0 .. 82,6 9,2 29,3 0,0 .. 131 

Буркіна-Фасо 4,2 8,8 6,8 53,4 49,0 17,4 38,3 6,1 8,0 11,5 47,0 122 

Бурунді 4,3 9,3 6,2 53,8 114,0 13,5 6,0 1,5 2,9 387,9 49,0 124 

Бутан 7,1 12,0 3,5 64,1 134,0 12,0 33,5 2,2 9,6 7,1 .. .. 

Вануату 4,7 .. 3,7 56,3 51,0 17,7 32,3 5,4 10,9 0,0 .. .. 

Венесуела 

(Боліварійська 

Республіка) 

.. 69,2 3,2 66,2 42,0 .. 71,7 8,4 17,0 21,0 .. 128 

В'єтнам 5,7 69,4 5,7 65,8 129,0 19,1 34,4 1,9 7,0 334,5 .. 99 

Вірменія 2,8 97,2 9,9 65,8 36,0 20,8 51,0 17,7 36,8 11,0 8,4 126 

Габон 2,7 57,6 3,1 58,7 529,0 11,5 52,5 19,5 35,1 0,3 .. 120 

Гаїті 2,4 33,2 5,4 56,3 181,0 .. 39,9 13,5 29,5 27,5 .. 122 

Гайана 6,3 63,3 4,2 60,4 86,0 .. 55,9 12,2 22,6 0,3 .. 91 

Гамбія 3,1 36,8 4,4 56,7 174,0 .. 54,4 8,9 12,3 17,3 .. 119 

Гана 4,5 63,1 4,4 57,0 152,0 18,3 47,5 6,7 13,7 18,1 5,0 119 

Гватемала 2,8 37,8 5,8 63,7 25,0 10,4 50,0 2,7 5,7 19,1 242,0 136 

Гвінея 2,2 11,7 5,5 52,8 176,0 .. 26,6 3,6 4,4 23,5 .. 116 

Гвінея-Бісау 2,1 .. 6,1 52,0 374,0 10,3 23,2 4,1 7,4 2,0 .. 119 

Гондурас 6,0 33,5 8,4 64,9 38,0 17,3 47,6 4,1 7,9 18,9 190,0 100 

Гонконг, Китай (SAR) 3,3 79,4 .. .. 67,0 .. 88,0 2,8 8,0 0,0 .. 119 

Гренада 10,3 .. 5,2 65,2 3,2 19,4 .. .. .. 0,1 .. 134 

Греція .. 64,8 8,5 69,9 4,5 26,3 72,7 19,2 39,5 0,1 .. 98 

Грузія 3,8 98,0 8,4 63,8 86,0 23,8 43,9 14,1 30,4 7,0 293,0 134 

Данія 7,6 89,3 10,4 69,6 5,1 33,3 79,2 5,0 9,2 0,0 .. 116 

Джибуті .. .. 3,5 59,3 269,0 .. 42,0 11,1 21,3 2,1 .. 129 

Домініка 3,4 .. 5,3 64,1 1,6 .. .. .. .. 0,0 .. 109 

Домініканська 

республіка 

.. 56,6 6,2 64,2 45,0 13,7 71,1 5,8 13,4 0,5 .. 119 
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Продовження таблиці З.1 Додатку З 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Еквадор 5,0 51,9 8,4 67,2 43,0 .. 54,0 3,9 8,9 1,4 .. 115 

Екваторіальна Гвінея .. .. 3,4 56,3 191,0 5,9 42,1 9,2 18,6 0,1 .. 114 

Еритрея .. .. 3,0 54,4 67,0 .. 29,0 6,5 11,6 492,8 .. .. 

Есватині (Королівство) 7,1 32,6 7,7 51,3 308,0 .. 62,5 22,5 44,2 0,2 .. .. 

Естонія 5,2 100,0 6,7 67,0 15,0 21,1 66,7 5,5 11,5 0,3 .. 103 

Ефіопія 4,7 17,1 4,0 59,5 164,0 7,6 21,8 1,8 2,8 92,2 2 137,0 127 

Єгипет .. 65,3 4,6 60,8 13,0 12,5 48,6 11,4 32,6 24,9 97,0 105 

Ємен .. 28,0 5,6 56,7 48,0 .. 53,9 12,9 23,7 31,2 2 324,0 153 

Замбія .. 44,3 4,5 55,1 361,0 15,2 35,4 7,2 16,1 0,3 .. 91 

Зімбабве 7,5 58,7 9,4 53,2 221,0 15,8 25,6 4,9 8,2 15,6 .. 91 

Ізраїль 5,9 89,1 7,3 71,4 3,2 24,6 81,7 4,0 6,9 0,5 .. 85 

Індія 3,8 51,6 3,7 59,4 204,0 11,2 31,5 2,6 10,4 9,6 479,0 160 

Індонезія 3,6 48,8 3,1 62,7 319,0 9,9 47,5 4,3 15,8 6,7 16,0 109 

Ірак .. 48,0 3,3 64,4 42,0 2,0 57,7 7,9 16,6 369,4 1 962,0 126 

Іран (Ісламська 

Республіка) 

3,8 69,8 8,1 65,7 14,0 7,4 50,6 12,0 28,4 128,7 .. 109 

Ірландія 3,8 88,3 7,4 70,4 7,3 18,6 76,5 5,7 13,5 0,0 .. 131 

Ісландія 7,7 100,0 8,3 71,3 4,5 24,2 79,0 2,9 7,3 0,0 .. 147 

Іспанія 4,3 75,8 9,0 72,1 11,0 13,8 75,8 15,5 34,3 0,0 .. 137 

Італія 4,1 79,6 8,9 71,9 7,4 23,2 70,4 10,2 31,5 0,1 .. 130 

Йорданія 3,6 84,0 5,5 67,7 6,8 15,0 71,8 15,0 37,2 2,4 .. 144 

Йти 5,1 40,5 6,6 55,8 41,0 17,5 46,0 1,7 2,5 8,0 1,5 114 

Кабо Верде 5,2 29,9 5,2 65,9 134,0 20,1 64,6 12,3 23,1 0,0 .. 113 

Казахстан 2,9 98,6 3,5 62,7 66,0 10,6 63,7 4,9 4,1 2,5 .. 113 

Камбоджа 1,9 21,3 6,1 60,7 326,0 15,8 42,7 1,1 1,3 12,1 .. 138 

Камерун 3,1 37,2 4,7 54,5 194,0 12,2 39,6 3,4 5,8 45,1 668,0 109 

Канада .. 100,0 10,5 70,5 5,5 12,5 79,0 5,9 11,6 0,1 .. 123 

Катар 2,9 67,5 3,1 68,4 26,0 14,7 44,3 0,1 0,6 0,0 .. 141 

Кенія 5,2 35,2 4,5 57,6 319,0 15,7 35,0 9,3 18,5 7,5 162,0 .. 

Киргизстан 7,2 98,4 6,6 63,4 144,0 17,0 51,3 7,2 15,0 2,9 .. 98 

 



 268 

Продовження таблиці З.1 Додатку З 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Китай .. 78,6 5,0 68,1 63,0 9,2 44,6 4,4 10,6 212,1 .. 120 

Кіпр 6,4 80,3 6,9 70,7 5,1 24,5 80,5 8,1 18,1 0,0 228,0 132 

Кірібаті .. .. 11,9 54,0 413,0 22,2 .. .. .. 0,0 .. 106 

Колумбія 4,4 52,0 5,9 70,4 33,0 15,2 64,3 9,1 19,0 79,8 5 761,0 141 

Коморські острови 4,3 .. 7,6 60,0 35,0 .. 29,1 3,7 8,5 0,6 .. 132 

Конго 4,6 48,8 4,6 54,0 376,0 15,1 41,9 10,4 22,8 13,4 107,0 105 

Конго (Демократична 

Республіка) 

1,5 50,7 3,9 53,3 322,0 8,4 20,9 4,2 7,8 716,4 3 081,0 91 

Корея (Демократична 

Народна Республіка) 

.. .. .. 63,5 513,0 .. 23,1 3,3 7,3 0,8 .. 87 

Корея (Республіка) 5,3 95,2 7,3 71,7 70,0 15,4 70,3 3,8 10,1 0,3 .. 84 

Коста-Ріка 7,4 52,9 7,6 69,8 9,7 13,8 69,1 8,1 21,0 0,2 .. 135 

Кот-д'Івуар 4,4 26,1 4,4 54,2 148,0 16,2 45,8 2,5 3,5 38,3 302,0 119 

Куба .. 87,4 12,2 69,1 7,1 .. 64,9 2,3 5,7 5,5 .. 123 

Кувейт .. 51,5 3,9 70,7 27,0 1,4 72,3 2,1 13,9 1,3 .. 139 

Лаоська Народна 

Демократична Республіка 

2,9 40,4 2,4 59,5 168,0 .. 22,9 0,6 1,6 6,9 .. 136 

Латвія 5,3 99,2 6,2 64,6 32,0 23,4 70,1 7,9 14,7 0,2 .. 106 

Лесото 6,4 30,0 8,1 47,0 665,0 29,1 23,1 23,6 33,2 0,0 .. 130 

Литва 4,2 94,9 6,7 64,3 50,0 16,7 67,3 6,0 12,5 0,1 .. 113 

Ліберія 3,8 29,0 9,6 54,3 308,0 12,9 42,6 2,0 2,9 5,5 .. 138 

Ліван 2,5 54,9 8,0 66,3 12,0 15,3 65,6 6,2 17,4 5,6 11,0 101 

Лівія .. 57,4 .. 62,1 40,0 .. 65,5 17,3 41,9 13,9 221,0 114 

Ліхтенштейн .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 139 

Люксембург 3,9 100,0 6,2 69,7 6,3 26,0 88,1 5,5 14,7 0,0 .. .. 

Маврикій 5,0 66,9 5,7 64,8 12,0 18,5 65,8 6,9 23,5 0,2 .. 134 

Мавританія 2,6 18,8 4,2 60,9 97,0 .. 33,5 10,3 16,0 37,1 .. 124 

Мадагаскар 2,8 .. 6,0 55,4 238,0 .. 24,4 1,7 2,7 0,3 2,0 124 

Малаві 4,0 21,8 9,8 55,0 131,0 17,0 19,8 5,4 7,2 0,5 .. 89 

Малайзія 4,7 80,8 3,8 66,0 93,0 13,1 61,6 3,4 11,2 0,8 .. 115 

Малі 3,1 13,1 3,8 53,1 55,0 15,9 28,2 9,6 24,8 158,3 120,0 125 

Мальдіви 4,3 47,1 10,6 71,1 39,0 19,5 72,4 6,1 17,3 0,1 .. 141 

Мальта 5,3 78,2 9,3 69,8 11,0 26,4 79,4 4,6 10,2 0,0 .. 117 
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Продовження таблиці З.1 Додатку З 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Марокко .. 32,2 5,8 63,1 99,0 21,8 40,3 9,0 21,9 3,9 .. 135 

Маршаллові острови .. 92,1 23,3 56,4 480,0 18,2 .. .. .. 0,0 .. 150 

Мексика 5,2 59,7 5,5 66,2 22,0 13,0 61,1 3,3 6,8 12,9 338,0 .. 

Мікронезія (Федеративні 

Штати) 

12,5 .. 12,6 58,2 165,0 11,3 .. .. .. .. .. 132 

Мозамбік 6,5 19,3 5,1 50,6 551,0 23,2 20,4 3,2 6,8 0,1 14,0 .. 

Молдова (Республіка) 6,7 96,4 9,0 63,0 95,0 17,4 51,2 3,4 10,0 2,4 .. 106 

Монако 1,4 .. 1,7 .. 0,0 .. .. .. .. 0,0 .. 106 

Монголія 4,1 88,8 3,8 60,3 428,0 13,6 52,2 6,3 16,6 2,3 .. .. 

М'янма 2,2 25,8 5,1 59,9 358,0 6,0 33,9 1,6 3,9 1 096,2 401,0 113 

Намібія 3,1 41,1 9,1 57,1 423,0 30,1 61,0 23,1 44,4 1,3 .. 118 

Науру .. .. 11,1 .. 91,0 21,7 .. .. .. .. .. .. 

Непал 5,1 35,9 6,3 61,1 152,0 21,0 17,0 1,3 2,1 8,6 0,0 .. 

Нігер 3,5 6,6 6,2 54,2 90,0 .. 16,0 0,3 0,4 2,7 156,0 119 

Нігерія .. .. 3,6 55,1 219,0 .. 51,8 6,0 19,7 276,9 2 216,0 124 

Нідерланди 5,4 88,3 10,4 70,2 5,2 23,1 81,4 3,9 7,0 0,0 .. 116 

Нікарагуа 4,3 47,5 8,7 68,8 45,0 16,5 52,3 4,5 8,6 1,7 .. 126 

Німеччина 4,8 96,3 11,1 69,5 7,5 11,4 71,6 3,4 6,4 0,1 .. 116 

Нова Зеландія 6,3 96,9 9,2 69,1 7,5 27,8 73,4 4,5 12,2 0,0 .. 139 

Норвегія 7,6 95,4 10,5 70,2 5,1 22,5 78,7 3,9 9,7 0,0 .. 129 

Об'єднане Королівство 5,5 84,5 9,8 69,3 8,9 25,7 80,8 4,0 11,2 0,1 .. 135 

Об'єднані Арабські 

Емірати 

.. 70,7 3,5 63,1 0,8 0,1 72,9 2,6 7,8 0,2 .. 135 

Оман 6,7 66,4 4,3 65,8 6,7 2,5 59,0 3,1 8,3 0,0 .. 128 

Пакистан 2,8 37,2 2,8 58,0 267,0 9,2 34,7 3,0 6,0 131,7 119,0 121 

Палау .. 97,1 11,7 .. 106,0 19,6 .. .. .. 0,0 .. 109 

Палестина, штат Росія 5,3 61,1 .. 65,1 1,0 6,4 62,3 30,2 46,8 100,7 238,0 .. 

Панама .. 72,2 7,3 69,4 54,0 .. 67,1 3,9 10,1 0,0 .. .. 

Папуа-Нова Гвінея .. 12,5 2,0 50,8 432,0 12,9 27,4 2,4 4,3 0,4 12,0 119 

Парагвай 4,5 47,8 8,0 66,0 44,0 10,0 59,9 4,7 11,1 0,1 .. 101 

Перу 3,9 62,2 5,1 70,3 116,0 13,2 56,9 2,8 5,6 2,6 59,0 112 

Південна Африка 6,1 76,5 8,1 57,1 567,0 27,0 71,6 27,0 52,9 0,5 .. 117 
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Продовження таблиці З.1 Додатку З 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Південний Судан 1,0 33,2 .. 50,6 146,0 .. 35,0 12,7 19,6 2 285,3 1 869,0 125 

Північна Македонія .. 49,8 6,3 66,0 13,0 17,2 53,4 21,6 44,7 1,7 0,1 .. 

Польща 4,8 85,3 6,5 66,8 17,0 16,8 58,4 3,7 11,4 1,1 .. 120 

Португалія 4,9 54,2 9,1 70,1 20,0 22,6 69,1 6,9 20,3 0,0 .. 138 

Російська Федерація 3,8 95,9 5,3 62,2 60,0 10,3 67,2 4,7 15,3 61,5 2,3 139 

Руанда 3,2 16,3 6,8 59,6 57,0 13,6 24,6 1,0 1,6 247,5 .. 138 

Румунія 3,1 90,0 5,0 64,7 72,0 15,5 47,3 4,3 15,3 1,2 .. 99 

Сальвадор 3,8 42,8 7,0 65,0 72,0 17,8 59,7 4,4 9,8 32,6 .. 145 

Самоа 4,1 74,5 5,5 63,3 18,0 24,3 80,1 8,3 17,9 0,0 .. 118 

Сан-Марино .. .. 6,4 .. 0,0 15,7 .. .. .. 0,0 .. 131 

Сан-Томе і Принсіпі 4,9 40,8 6,0 60,9 118,0 14,6 58,5 13,3 20,3 0,0 .. .. 

Саудівська Аравія .. 72,8 5,7 66,3 10,0 3,4 70,7 5,9 25,8 1,5 .. 118 

Сейшельські острови 4,4 .. 3,9 65,0 19,0 31,7 .. .. .. 0,0 .. 130 

Сенегал 6,2 17,6 5,5 58,8 122,0 15,0 54,4 6,5 8,0 18,2 18,0 99 

Сент-Вінсент і Гренадини 5,8 .. 3,6 63,5 2,1 25,6 66,0 19,8 41,4 1,3 .. 114 

Сент-Кітс і Невіс 2,8 .. 5,7 .. 2,1 18,6 .. .. .. 0,1 .. 121 

Сент-Люсія 5,7 46,0 5,3 66,3 7,7 20,1 67,8 20,9 45,2 1,0 .. 100 

Сербія 3,9 89,5 9,1 65,3 19,0 18,6 57,7 13,5 32,1 32,3 .. 94 

Сирійська Арабська 

Республіка 

.. 41,0 .. 59,8 19,0 .. 56,4 8,1 19,5 6 632,5 6 119,0 110 

Сінгапур 2,9 79,6 4,5 74,2 47,0 14,2 82,9 3,8 8,6 0,0 .. 127 

Словаччина 4,6 99,3 7,1 66,3 4,8 17,7 60,3 6,8 18,2 1,2 .. .. 

Словенія 4,9 97,6 8,5 68,7 6,2 18,4 61,4 5,5 10,2 0,0 .. 116 

Соломонові острови .. .. 5,2 57,2 76,0 27,6 29,6 1,8 4,5 0,0 .. 126 

Сомалі .. .. .. 51,2 266,0 0,0 21,1 14,0 24,9 949,5 2 648,0 118 

Сполучені Штати 5,0 95,6 17,1 66,6 3,1 11,9 79,1 3,9 8,2 0,3 .. 94 

Судан .. 17,5 5,7 60,0 77,0 8,0 41,9 12,9 26,7 722,5 2 072,0 148 

Сурінам .. 60,5 6,1 63,1 29,0 19,5 68,3 7,6 15,9 0,0 .. 111 

Сьєрра-Леоне 4,6 26,3 16,5 52,1 301,0 8,6 35,4 4,3 8,5 4,8 3,0 115 

Таджикистан 5,2 93,1 7,0 61,3 85,0 .. 32,2 10,9 20,6 1,7 .. 110 

Таїланд 4,1 44,8 3,7 68,5 156,0 14,8 45,8 0,7 3,5 0,2 41,0 92 
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Продовження таблиці З.1 Додатку З 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Танзанія  3,5 14,3 4,1 58,2 269,0 11,6 26,6 1,9 3,5 0,7 .. 116 

Тимор-Леште 2,7 .. 4,0 61,2 498,0 12,9 40,5 3,0 10,5 0,0 .. 108 

Тонга .. 93,7 5,3 62,3 12,0 22,3 39,8 1,0 3,4 0,0 .. 103 

Тринідад і Тобаго .. 73,4 6,5 65,0 17,0 26,4 69,5 2,8 6,6 0,3 .. .. 

Тувалу .. .. 15,5 .. 236,0 .. .. .. .. 0,0 .. 128 

Туніс 6,6 51,8 7,0 67,3 34,0 21,1 52,1 15,5 34,8 2,0 .. .. 

Туреччина 4,3 53,1 4,3 67,9 17,0 17,9 54,5 10,9 20,0 68,9 1 097,0 144 

Туркменістан .. .. 6,6 61,7 43,0 .. 43,5 3,8 7,4 0,5 .. 157 

Уганда 2,6 32,1 6,2 57,0 201,0 13,7 21,9 1,7 2,6 7,0 32,0 121 

Угорщина 4,6 97,2 7,4 65,8 7,7 23,2 63,7 3,7 10,3 3,9 .. 95 

Узбекистан 6,4 99,9 6,3 61,6 73,0 12,2 36,3 5,2 9,7 3,3 .. 126 

Україна 5,0 94,6 6,7 61,0 84,0 20,0 60,4 9,4 19,6 93,0 800,0 117 

Уругвай .. 56,0 9,1 67,2 31,0 19,7 71,6 8,0 24,7 0,0 .. 119 

Фіджі 3,9 76,9 3,5 59,1 49,0 25,0 47,5 4,2 14,6 0,7 .. 131 

Філіппіни .. 73,2 4,4 61,0 554,0 14,2 56,5 2,5 6,8 0,5 301,0 126 

Фінляндія 7,1 100,0 9,5 69,8 4,9 20,9 74,3 7,8 17,3 0,0 .. 120 

Франція 5,5 83,5 11,5 71,7 9,0 23,8 77,1 9,2 20,9 0,1 .. 133 

Хорватія 4,6 95,7 7,2 67,4 10,0 21,6 66,8 8,9 25,5 24,1 .. 138 

Центральноафриканська 

республіка 

.. 22,1 4,3 44,8 423,0 6,9 18,0 6,5 11,5 590,9 641,0 125 

Чад 2,9 6,0 4,5 51,5 154,0 .. 15,3 2,2 4,0 10,9 90,0 81 

Чехія 5,8 99,8 7,1 67,4 5,4 14,9 59,4 2,4 8,0 1,2 .. 98 

Чилі 5,4 79,3 8,5 68,7 17,0 17,4 68,1 7,2 18,2 0,5 .. 127 

Чорногорія .. 91,6 7,6 66,0 14,0 .. 75,1 15,5 29,1 0,7 .. 126 

Швейцарія 5,1 96,5 12,2 72,0 7,2 10,5 76,6 4,9 7,9 0,0 .. 141 

Швеція 7,6 88,9 10,9 70,9 5,7 27,9 80,2 6,4 17,0 0,0 .. 131 

Шрі Ланка 2,8 82,8 3,9 67,9 64,0 12,4 45,8 4,4 23,2 114,0 37,0 126 

Ямайка 5,3 66,3 6,1 65,6 5,1 26,2 67,8 9,5 25,6 2,5 .. 115 

Японія 3,5 93,6 10,9 73,1 15,0 11,6 72,1 2,5 3,7 0,0 .. 114 

 





 
 

273 

 



 
 

274 

 



 
 

275 

 

 


	Економічні вигоди від вдосконалення захисту ІВ (вхідні), 2016–2018 рр., коефіцієнти кореляції
	Економічні вигоди від вдосконалення захисту ІВ (вихідні), 2016-2018 рр., коефіцієнти кореляції
	23. Довгострокова стратегія розвитку української культури – стратегія реформ. Схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.02.2016 № 119-р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119-2016-%D1%80. (дата звернення: 14.03.2016)
	88. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні». Концепція від 01.06.2016. № 402-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-2016-%D1%80/sp:...
	108. Фарін’я К., Скиба М. Розвиток культурних та креативних індустрій в Україні. URL: https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/2017/Research/Creative%20Industries%20Report%20for%20Ukraine_UA.pdf (дата звернення: 13.01.2018)
	168. Creative Industries: 2016 Focus on Employment. Official Statistics. GOV.UK. URL: https://www.gov.uk/government/statistics/creative-industries-2016-focus-on (дата звернення: 08.02.2017)
	173. Cunningham S., Flew T. Creative industries after the first decade of debate. Creative Industries and Urban Development: Creative Cities in the 21st Century. Routledge, 2013. Р.76-86.

	189. Employment. Table G1(i) – All People Aged 16-641 in Employment2,3 (residence based, 000's). URL: https://www.gov.uk/government/statistics/repi-employment. (дата звернення: 20.08.2014)
	277. Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people). URL: https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.TRAF.P5. (дата звернення: 07.12.2018)
	338. UK creative industries value. URL: https://www.thecreativeindustries.co.uk/media/489315/cic_value_update_dec_2018-300dpi-00000002-.jpg (дата звернення: 10.10.2018)

	342. United Kingdom – Population ages 15-64 years as a share of total population. URL: https://knoema.com/atlas/United-Kingdom/Population-aged-15-64-years?origin. (дата звернення: 09.10.2018)
	351. What is the Creative Cities Network? URL: https://en.unesco.org/creative-cities/content/about-us. (дата звернення: 10.10.2018)


