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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
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 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. 
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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. 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; 
– 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; 
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– 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 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. 
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Автором отримано такі найбільш суттєві нaукові рeзультaти, які конкрeтизують 
новизну роботи:  

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 «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;  
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- 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 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 
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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. 

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 
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 
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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 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. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, охарактеризовано 
методи дослідження, обґрунтовано наукову новизну, практичне значення й 
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апробацію отриманих результатів. 
У першому розділі «Теоретико-методологічні засади формування 

креативного імперативу глобальної економіки» сформульовано сутність та 
визначено ґенезу креативного імперативу, досліджено методологічну еволюцію 
парадигми креативної економіки та моделі креативної економіки.  

Обґрунтовано сутність креативного імперативу, який сформувався на основі 
пріоритету розвитку людського капіталу в процесі впливу креативності, 
діджиталізації, мережевізації та інноватизації, з одного боку, а з другого − концепцій 
інформаційного суспільства, нової економіки, економіки ідей, знань, вражень, 
сталого розвитку та спільного користування (шерінгової економіки), які формують 
етику економічних відносин. Глобальний креативний імператив зумовлює 
всеохопну креативізацію економіки, зокрема «рутинних» видів зайнятості. Ґенеза 
креативного імперативу економіки на засадах інтеграційного підходу пов’язана з 
концепціями постіндустріального, інформаційного, мережевого суспільства, 
мережевої економіки, економіки знань, нової економіки, цифрової економіки. 
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.) стає і надалі залишатиметься однією з головних форм розвитку 
глобальної економіки. У сучасний період превалює парадигма креативної економіки, 
яка відображає новий підхід до теоретико-методологічного обґрунтування 
глобального економічного розвитку на засадах всеохопної креативізації економіки, 
яка супроводжується, зокрема, інноватизацією та інтелектуалізацією всіх видів 
діяльності і виходить за межі понять креативного класу, креативної зайнятості, 
креативного сектору, креативних індустрій. Запропоновано таке визначення 
креативних індустрій: «види економічної діяльності, за яких створення доданої 
вартості та робочих місць ґрунтується на індивідуальній творчості, а їхні продукти і 
послуги є результатом створення та використання прав інтелектуальної власності». 

Нова модель глобальної економіки базована на домінуванні креативних форм 
комерціалізації інтелектуальної власності; просторовій організації у формах 
креативної спільноти, креативних кластерів та міст; дуальності локального 
створення та інтернаціоналізації поширення матеріальних та нематеріальних 
креативних благ; впровадження креативних бізнес-моделей та суспільно-політичних 
технологій; широкому застосуванні самозайнятості та соціальної інклюзії. Вплив 
креативізації на реконфігурацію глобальної економіки спирається на теоретико-
методологічні засади геоекономічного (в межах цивілізаційного та світсистемного 
аналізу) та інституційного підходів (стосовно чинників: 1) способів виробництва, які 
спричинили в передових країнах реорганізацію промислової діяльності та 
впровадження креативних бізнес-моделей; 2) нової регіональної та галузевої 
структури економіки; 3) зміни вимог до робочої сили (зростання ролі 
індивідуалізації та навчання протягом життя); 4) сучасних суспільних відносин з 
виокремленням нових класів за домінування креативного класу; 5) значення 
урбанізаційних агломерацій та великих міст).  

До основних моделей креативної економіки належать моделі: секторальна; 
економіки, «заснованої на ідеях»; «концентричних кіл»; «символічних текстів»; 
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інтелектуальної власності та копірайту; орієнтованої на торгівлю. Структурні зміни, 
тенденції у сфері культури, науки, мовлення мають бути відображені при визначенні 
складу креативної економіки, що сприятиме формуванню нових моделей 
дослідження. 

Структурні взаємозв’язки в парадигмі креативної економіки представлено на 
рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурні взаємозв’язки в парадигмі креативної економіки (побудовано 
автором)  

У другому розділі «Реконфігурація глобальної економіки в моделі 
креативного розвитку» проаналізовано динаміку креативного сектору в глобальній 
економіці, виокремлено креативні детермінанти реконфігурації глобальної 
економіки, визначено особливості локальних моделей креативного розвитку в 
контексті реконфігурації сучасної глобальної економіки (креативні хаби, кластери, 
креативні міста та мегаполіси). 

Глобалізація та інформаційні технології розширили доступ до культурних і 
креативних благ, що зумовило зростання масштабів креативної економіки в усьому 
світі. 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. США (табл. 1). Емпіричні дослідження 
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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».  

Таблиця 1 
Регіональна структура експорту та імпорту креативних товарів, 2002-2015 рр. 

Регіони 
Ринкова частка, % Темп приросту, % 

експорту імпорту експорт імпорт 
2002 2015 2002 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, що 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 https://unctadstat.unctad.org. 

https://unctadstat.unctad.org/
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В зазначений період за індексом Герфіндаля–Гіршмана найвищу концентрацію в 
імпорті мали вироби образотворчого мистецтва, в експорті – художні ремесла та 
дизайн.  

Креативна економіка справляє дедалі більший вплив на працевлаштування. 
При цьому потрібно враховувати, що чисельність зайнятих у креативному секторі 
забезпечується переважно мікро-, малим та середнім бізнесом на умовах неповної та 
тимчасової зайнятості. Досліджено умови розвитку креативного класу. Доведено, що 
концепція креативних локацій (районів, кварталів, кластерів), яка виникла та 
розвивалася щодо міст, мегаполісів та метрополій, на сучасному етапі поширюється 
на неурбанізовані території. Це зумовлено постіндустріальним розвитком, коли 
зростання продуктивності праці в сільському господарстві призводить до 
вивільнення робочої сили. Втім, не всі працівники, що мешкають на сільських 
територіях, бажають змінювати спосіб життя та мігрувати до міст.  

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). 

 
 

Рис. 2. Інтегральний індекс креативності для 46 країн світу, 2018 р. (розраховано 
та побудовано за: Florida R., Mellander Ch., King K. The Global Creativity Index 2015. Toronto: The Martin Prosperity 
Institute, 2015. 64 p.; The U.S. Chamber International IP Index. The U.S. Chamber of Commerce’s Global Innovation Policy 
Center. 178 p. https://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads/2018/02/GIPC_IP_Index_2018.pdf; The Global Talent 
Competitiveness Index 2019 / B. Lanvin, F. Monteiro (еds.), Fontainebleau, France. by INSEAD, the Adecco Group, and Tata 
Communications. https://gtcistudy.com, The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives / S. Dutta, B. Lanvin, and 
S.Wunsch-Vincent (еds.). Cornell University, INSEAD, WIPO. 400 p. 

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). 

У третьому розділі «Потенціал креативної економіки в реконфігурації 
глобального розвитку» здійснено модельну оцінку впливу креативізації на 
реконфігурацію глобальної економіки, визначено тенденції та потенціал 
реконфігурації національного економічного розвитку під впливом креативності, 

https://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads/2018/02/GIPC_IP_Index_2018.pdf
https://gtcistudy.com/
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запропоновано напрями підвищення конкурентоспроможності креативної економіки 
України. 

За результатами кореляційного аналізу з урахуванням характеристик 
статистичної значущості виявлено позитивні зв’язки середньої, високої та дуже 
високої щільності між показниками для 101 країни світу, які відображають різні 
аспекти впливу креативності на реконфігурацію глобальної економіки, зокрема між 
ВВП на душу населення та глобальним креативним індексом, глобальним індексом 
конкурентоспроможності талантів, глобальним інноваційним індексом (в розрізі 
субіндексів, у т.ч. субіндексу креативного випуску), рівнем урбанізації.  У розрізі 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), інтенсивність трафіку (0,23), доступ до основних санітарних послуг (0,51), 
охорони здоров'я (0,23), забруднення навколишнього середовища (0,24), смертність 
на дорогах (-0,67).  

Модельні розрахунки підтвердили базову гіпотезу стосовно взаємозв’язку між 
рівнем добробуту країни, урбанізацією та креативністю. Зокрема, побудовано 
модель двофакторної лінійної регресії (1) на статистичних даних 62 країн світу, де Y 
– ВВП на душу населення, х1 – субіндекс креативного випуску, х2 – рівень урбанізації 
та вільний член. Модель має вигляд:  Y = -43627,647 + 1078,225·х1+ 456,341·х2 (1). 
Статистичні характеристики підтверджують правильність добору 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, 
тест Дарбіна –Уотсона = 1,993, що в межах довірчого інтервалу, тобто автокореляція 
залишків відсутня.  

Виокремлено тенденції розвитку та потенціал креативної економіки в 
окремих країнах з різним рівнем розвитку (табл. 2).  

Таблиця 2 
Показники креативності в окремих країнах, 2019 р.  

Показник/Ранг** Україна   Польща США Великобр. ПАР Індія Китай Руанда Ботсвана 

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 15,2/66 35,2/15 1,5/119 1,6/118 
Експорт креативних 
послуг, % зовн.торгівлі 0,4/58 1,1/25 2,5/5 2,0/6 0,2/70 0,7/39 0,5/49 0,0/105 0,0/106 
Експорт креативних 
товарів,% зовн.торгівлі 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, %  1,0/62 1,2/54 1,5/31 2,0/19 нд/нд 0,6/88 0,8/79 нд нд 
Джерело: складено за The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives / S. Dutta, B. Lanvin, and 
S. Wunsch-Vincent (eds.). 400 p. та *https://www.globalinnovationindex.org/analysis-comparison. 
 ** значення субіндексів та рангів для 129 країн світу за Глобальним інноваційним індексом   

https://www.globalinnovationindex.org/analysis-comparison
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Для аналізу відібрано дев’ять країн, зокрема Україну. В групі розвинених країн: 
США, Великобританія, Польща та Південно-Африканська Республіка (ПАР); в групі 
країн з ринками, що формуються: 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 досягла високих темпів економічного 
зростання, урбанізації та розвитку креативних індустрій. 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». 

В Україні з 16,9 млн економічно активних громадян близько 470 тис. працюють 
у креативній економіці, що становить 2,8% працюючого населення. 

Зовнішня торгівля України креативними товарами демонструє від’ємне сальдо, 
але спостерігається динаміка зростання їхнього експорту та імпорту. Ринкова частка 
як в імпорті, так і в експорті не перевищує 0,1%. 

Питання щодо вдосконалення інституційно-регулятивного механізму розвитку 
креативної економіки в Україні розглянуто відповідно до основних європейських 
пріоритетів у сфері формування культурної політики. 

 
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 
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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, 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); 
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 
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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 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).  
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9. Пріоритетними напрямами підвищення конкурентоспроможності креативної 
економіки України з огляду на конкретні цільові результати є такі: формування 
цифрових майданчиків обміну інформацією та досвідом 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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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 Міністерства освіти і 
науки України, Київ, 2019. 

Обґрунтовано сутність креативного імперативу як всеохопної креативізації 
економіки, креативної індивідуалізації суспільства. Визначено ґенезу креативного 
імперативу, еволюцію парадигми креативної економіки.  

Досліджено динаміку креативного сектору, визначено особливості 
функціонування локальних моделей креативного розвитку (креативні кластери, 
креативні міста та мегаполіси) в глобальній економіці 

Здійснено модельну оцінку впливу креативізації на реконфігурацію глобальної 
економіки в напряму соціоконструктів «Північ–Південь» та «Південь–Південь», 
визначено тенденції та потенціал національного економічного розвитку під впливом 
креативності, запропоновано напрями підвищення конкурентоспроможності 
креативної економіки України. 

Ключові слова: креативний імператив, глобальні імперативи, глобальна 
економіка, реконфігурація, креативна економіка, креативні індустрії, креативний 
кластер, креативне місто, креативний клас. 

 
АННОТАЦИЯ 

Копейка Д.В. Креативный императив реконфигурации глобальной 
экономики. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 
отношения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 



 
 

19 

Министерства образования и науки Украины, Киев, 2019. 
Обосновано сущность креативного императива как всеобъемлющей 

креативизации экономики, креативной индивидуализации общества. Определены 
генеза креативного императива, эволюцию парадигмы креативной экономики. 

Исследована динамика креативного сектора, определены особенности 
функционирования локальных моделей креативного развития (креативные кластеры, 
креативные города и мегаполисы) в глобальной экономике. 

Осуществлена модельная оценка влияния креативизации на реконфигурацию 
глобальной экономики в направлении социоконструктов «Север-Юг» и «Юг-Юг», 
определены тенденции и потенциал национального экономического развития под 
влиянием креативности, предложены направления повышения 
конкурентоспособности креативной экономики Украины. 

Ключевые слова: креативный императив, глобальные императивы, 
глобальная экономика, реконфигурация, креативная экономика, креативные 
индустрии, креативный кластер, креативный город, креативный класс. 

 
SUMMARY 

Kopiyka DV Creative Imperative to Reconfiguring the Global Economy. - 
Manuscript. 

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 
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infrastructure, creation of channels of 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, 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); reforming the 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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