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Карасьова Н. А. Досвід розвинених країн у сфері креативної економіки
У наш час економічний розвиток будь-якої крани, так само як добробут її населення, визначається рівнем знань, досягненнями інтелектуаль-
ної праці, інновацій, розвитком науки і техніки, інформаційних систем. Актуальність дослідження зумовлена потребою розвитку креативних 
індустрій в Україні, що можливе за умови вивчення досвіду економічно розвинутих країн. Метою роботи є дослідження особливостей розвитку 
креативних галузей економіки в економічно розвинутих країнах. Проведено аналіз особливостей розвитку креативних економік в Азійсько-Тихо-
океанському, Європейському та Північноамериканському регіонах. Визначено, що для забезпечення розвитку креативного сектора в розвинених 
країнах поєднують п’ять ключових напрямів діяльності: розвиток професійних спілок та організацій; розвиток потенціалу системи освіти; сти-
мулювання створення бізнес-інкубаторів, креативних кластерів і хабів; інтернаціоналізація та вихід за рамки національних економік. З’ясовано, 
що розвиток креативних індустрій має чітко виражений урбанізаційний характер. Проте для сільських територій розвиток креативної економі-
ки також важливий з огляду на потенціал і перспективи синтезу традиційних і креативних видів діяльності. Встановлено, що важливим аспек-
том розвитку креативної економіки країн Європейського Союзу є вивчення та підтримка креативних індустрій на національному рівні. Здійснено 
порівняльну оцінку доходів різних сфер креативної індустрії розвинених країн. На основі аналізу виокремлено сектори, які кожна окрема країна 
відносить до креативної економіки. З’ясовано, що політика розвинених держав спрямована на: чітке окреслення границь креативної економіки, 
віднесення до неї секторів економіки та видів економічної діяльності; створення типологічних груп у статистичних вимірюваннях креативної 
економіки; визначення напрямів і джерел фінансової та технічної підтримки секторів і підсекторів креативної економіки; впровадження різно-
манітних програм підтримки на державному рівні.
Ключові слова: креативна економіка, розвинені країни, креативний сектор, розвиток, креативна індустрія.
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-30-37
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 16.
Карасьова Наталія Анатоліївна – доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин, Київський національний універси-
тет культури і мистецтв (вул. Євгена Коновальця, 36, Київ, 01601, Україна)
E-mail: karasyova.natasha@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8471-3870
Researcher ID: http://www.researcherid.com/M-7338-2018



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	З
АК

О
РД

О
Н

Н
И

Й
 Д

О
СВ

ІД

БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2019 31
www.business-inform.net

УДК 338.242
JEL: E66; F63; O30

Карасева Н. А. Опыт развитых стран  
в сфере креативной экономики

В настоящее время экономическое развитие любой страны, так же 
как благосостояние её населения, определяется уровнем знаний, до-
стижениями интеллектуального труда, инноваций, развитием науки 
и техники, информационных систем. Актуальность исследования об-
условлена необходимостью развития креативных индустрий в Украи-
не, что возможно при условии изучения опыта экономически развитых 
стран. Целью работы является исследование особенностей развития 
креативных отраслей экономики в экономически развитых странах. 
Проведен анализ особенностей развития креативных экономик в Ази-
атско-Тихоокеанском, Европейском и Североамериканском регионах. 
Определено, что для обеспечения развития креативного сектора  
в развитых странах сочетают пять ключевых направлений деятель-
ности: развитие профессиональных союзов и организаций; развитие 
потенциала системы образования; стимулирование создания бизнес-
инкубаторов, креативных кластеров и хабов; интернационализация 
и выход за рамки национальных экономик. Установлено, что развитие 
креативных индустрий имеет четко выраженный урбанизационный 
характер. Однако для сельских территорий развитие креативной 
экономики также важно, учитывая потенциал и перспективы син-
теза традиционных и креативных видов деятельности. Установле-
но, что важным аспектом развития креативной экономики стран 
Европейского Союза стало изучение и поддержка креативных инду-
стрий на национальном уровне. Осуществлена сравнительная оцен-
ка доходов различных сфер креативной индустрии развитых стран. 
На основе анализа выделены сектора, которые каждая отдельная 
страна относит к креативной экономике. Выяснено, что полити-
ка развитых государств направлена на: четкое определение границ 
креативной экономики, отнесение к ней секторов экономики и видов 
экономической деятельности; создание типологических групп в ста-
тистических измерениях креативной экономики; определение направ-
лений и источников финансовой и технической поддержки секторов и 
подсекторов креативной экономики; внедрение различных программ 
поддержки на государственном уровне.
Ключевые слова: креативная экономика, развитые страны, креатив-
ный сектор, развитие, креативная индустрия.
Рис.: 3. Табл.: 1. Библ.: 16.
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Karasova N. A. The Experience of Developed Countries in the Sphere  
of Creative Economy

Currently, the economic development of any country, as well as the well-being 
of its population, is determined by the level of knowledge, achievements of 
intellectual work, innovation, development of science, technology, and infor-
mation systems. The relevance of the research is substantiated by the need 
to develop creative industries in Ukraine, which is possible if we study the 
experience of economically developed countries. The aim of the publication is 
studying the development features of the creative sectors of economy in the 
economically developed countries. An analysis of the development of creative 
economies in the Asia-Pacific, European and North American regions is car-
ried out. It is defined that five key directions of activities are combined to en-
sure development of the creative sector in developed countries: development 
of trade unions and organizations; development of the potential of education 
system; encouraging the creation of business incubators, creative clusters and 
hubs; internationalization, and going beyond national economies. It is deter-
mined that the development of creative industries has a clearly expressed 
urbanization character. However, for rural areas, development of the creative 
economy is also important, given the potential and prospects of the synthesis 
of traditional and creative types of activity. It is determined that an important 
aspect of the development of creative economy in the European Union Mem-
ber States has become the study and support of creative industries at the 
national level. A comparative assessment of the incomes of various spheres 
of the creative industry in the developed countries is carried out. On the basis 
of an analysis, the sectors that each individual country refers to as a creative 
economy are allocated. It is explained that the policy of developed countries 
is aimed at: clear definition of the boundaries of creative economy, related 
classification of economy sectors and types of economic activity; creation 
of typological groups in the statistical measurements of creative economy; 
identifying the directions and sources of financial and technical support for 
the sectors and sub-sectors of creative economy; implementation of various 
support programs at the State level.
Keywords: creative economy, developed countries, creative sector, develop-
ment, creative industry.
Fig.: 3. Tabl.: 1. Bibl.: 16.
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У наш час економічний розвиток будь-якої кра-
ни, так само як добробут її населення, визна-
чається рівнем знань, досягненнями інтелек-

туальної праці, інновацій, розвитком науки і техні-
ки, інформаційних систем тощо. У країнах ОЄСР на 
сферу послуг припадає більше 80% ВВП, а на зміну 
традиційному виробництву приходять креативні та 
інноваційні галузі. Наявність накопиченого досвіду 
щодо різних напрямків розвитку креативної еконо-
міки зумовлює необхідність дослідження практики 
розвинених країн у цій сфері суспільного життя.

Креативній економіці присвячено праці таких 
науковців, як: Дж. Хокінс, який уперше увів понят-
тя креативної економіки в журналі Business Week;  
Р. Флоріда, який сформулював сучасну інтерпретацію 
терміна «креативна економіка», поклавши в основу 
її специфіки ознаку професій, рід зайнятості пра-

цівників у творчій промисловості [9]. Різні питання 
пов’язані з особливостями креативної економіки те-
оретичного та практичного значення досліджували у 
своїх працях українські та російські вчені-економісти: 
І. Дубіна, О. Білокрилова, С. Головін, М. Каменських, 
А. Локалов, А. Пакуліна, А. Степанов, В. Чорна. Вод-
ночас зазначимо, що на теперішній час не створено 
достатнього пласта вітчизняних наукових робіт, які б 
повною мірою охоплювали широкий спектр питань і 
проблем, пов’язаних із розвитком креативної еконо-
міки. Саме тому метою роботи є дослідження осо-
бливостей розвитку креативних галузей економіки в 
економічно розвинутих країнах. 

Якщо системно та комплексно підійти до визна-
чення креативної економіки, то можна констатувати, 
що вона виступає як:
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 постіндустріальна економіка, оскільки збіль-
шується та починає домінувати частка сфери 
послуг, а не сфера виробництва;

 інформаційна економіка, оскільки інформа-
ція (знання, наука) грає в ній провідну роль як 
фактор виробництва і переважає роль творчої 
праці;

 інноваційна економіка, адже знання поро-
джують безперервний потік нововведень, від-
повідає вимогам динамічно мінливих потреб,  
а часто і формує їх. Але принциповою відмін-
ністю креативної економіки від інноваційної є 
акцентування на розвитку індустрії інновацій 
за допомогою креативного сектора економіки 
як ключового (креативність виступає як ха-
рактеристика інновацій);

 глобальна мережева економіка, оскільки в 
креативній економіці взаємодія між носіями 
«ідеї» опосередковується широкими мере-
жевими зв’язками у світовому масштабі (ви-
никнення Інтернету як нової інфраструктури 
економіки);

 економіка знань, оскільки в ній зростає зна-
чення людського капіталу та інвестицій в 
освіту і підготовку кадрів [5].

Особливості креативної економіки як феноме-
на, в основі якого лежать проектне мислення, 
креативна уява, практична спрямованість, 

полягають у:
 високій ролі нових технологій і відкриттів  

у різних сферах діяльності людини;
 інноваційному характері розвитку економіки;
 прориві у сфері ІКТ (інформаційно-комуніка-

ційних технологій);
 мережевому та глобальному характері знань;
 появі нових методів і способів управління 

людським капіталом;
 формуванні НІС (нових індустріальних країн) 

як інституційної основи економіки.
ЮНКТАД визначає стрімке зростання за остан-

нє десятиліття обсягів креативної економіки. Так, сві-
това торгівля креативними товарами та послугами у 
2011 р. становила 624 млрд дол. Середньорічні темпи 
зростання за період 2007–2011 рр. експорту товарів 
становили 3,71%, імпорту – 0,58%. За період 2012–
2015 рр. щорічні темпи зростання обсягів торгівлі 
креативними товарами дещо уповільнились, зупи-
нившись на показниках 0,23% по експорту, і (–0,25)% 
по імпорту. Скорочення відбулося за рахунок країн, 
що розвиваються: експорт товарів у цій групі щоріч-
но в середньому знижувався на 1,89%, імпорт – ще 
значніше, на 8,17%. У групі розвинутих країн від-
бувалося прирощення експорту товарів на 2,86%, 
імпорту – на 3,56% щорічно в середньому протягом 
зазначеного періоду. Ці дані свідчать про те, що кра-
їни, що розвиваються, мають обмежені ресурси для 

імпорту дорогих креативних товарів, а також недо-
статні потужності для формування сталого експорт-
ного потоку [6]. Крім того, у країнах ОЄСР частка 
креативних індустрій уже складає від 5% до 9% ВВП 
[https://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/
Networking-and-Synergies.aspx]. 

З початку ХХ століття розвиток креативної еко-
номіки загалом зосередився у трьох світових 
регіонах: Азійсько-Тихоокеанському, Європі 

та Північній Америці. Азійсько-Тихоокеанський ре-
гіон – найбільший у світі ринок креативної індустрії 
з максимальною концентрацією споживачів, високим 
попитом на газети і відеоігри, місце розташування 
для ряду лідерів креативної індустрії. Наприклад, 
виручка китайської компанії Tencent, ключового ак-
тора у виробництві ігор і сервісів з обміну миттєви-
ми повідомленнями, у 2016 р. склала 22,9 млрд дол. 
США. Японська газета «Yomiuri Shimbun» виходить 
тиражем 10 мільйонів екземплярів в день. Індійська 
книжкова індустрія – 10-й за величиною книжковий 
ринок у світі з найвищими темпами зростання дохо-
дів від продажів книг.

Європейський ринок креативної індустрії ба-
зується на унікальній концентрації організацій, 
пов’язаних з історичною спадщиною, мистецтвом і 
модою. Наприклад, 7 із 10 найбільш відвідуваних му-
зеїв світу – європейські. Із 69 «креативних міст» 30 –  
європейські. Великобританія – лідер на арт-ринку 
(особливо у сфері сучасного мистецтва). Французька 
компанія Publicis є ключовим гравцем у світовій ре-
кламній індустрії. Титани креативної індустріі – WPP 
Group, Pearson, Axel Springer, Universal, Ubisoft та ін. 
мають європейське походження. Європейська креа-
тивна економіка щорічно приносить дохід у розмірі 
0,5 трлн євро (близько 4% від загального обсягу ВВП 
країн Європи).

Розвиток ринку креативної індустрії в США та 
Канаді пов’язано з ринком креативних сервісів і аудіо-
візуальних медіа – телебачення, кіновиробництва та 
радіо (182, 28 і 21 млрд дол. США відповідно). Тут зо-
середжено найбільшу кількість споживачів цифрово-
го культурного контенту (47%), що більше, ніж в Азії 
на 25% і Європі на 24%.

Латиноамериканський креативний ринок також 
швидко розвивається (6% виручки світового ринку 
креативної індустрії, 7% від загальної кількості робочих 
місць), представлений мультимедійними конгломера-
тами Grupo Globo (Бразилія), Grupo Televisa (Мексика) 
і Grupo Clarin (Аргентина), мають великий інтерес в 
медіа-просторі [2, с. 18]. На рис. 1 наведені середньо-
річні доходи провідних ринків креативної індустрії.

З’ясовано, що основними детермінантами роз-
витку для забезпечення розвитку креативних інду-
стрій є: 
 розвиток професійних спілок та організацій; 
 розвиток потенціалу системи освіти;
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Рис. 1. Середньорічні доходи провідних ринків креативної індустрії [7, c. 5]

 стимулювання створення бізнес інкубаторів, 
креативних кластерів і хабів;

 інтернаціоналізація та вихід за рамки націо-
нальних економік.

Яскравим прикладом розвитку всіх п’яти інф-
раструктурних компонентів є Великобританія, 
де вперше здійснили дослідження потенціа-

лу креативного сектора; сформували урядову про-
граму розвитку, що включила пріоритетні напрями 
розвитку креативних індустрій (створення агенцій 
підтримки, гранти та доступні кредити, творче під-
приємництво та ін.); уперше застосували спеціальні 
статистичні коди для ідентифікації представників 
креативного сектора з-поміж інших економічних 
суб’єктів. У результаті розвитку креативних індустрій 
було створено 1,7 мільйонів робочих місць, працев-
лаштовано понад 7 мільйонів осіб. Нині креативна 
економіка Великобританії генерує майже 10 мільйо-
нів фунтів за годину [8]. 

Необхідно виділити особливу роль транснаці-
ональних корпорацій (ТНК) у розвитку креативної 
економіки та просуванні наукового прогресу люд-
ства. Щодня тільки одна фармацевтична корпорація 
Pfizer витрачає на дослідження 100 млн дол., а щоріч-
ні витрати на цю мету Fordі IBM становлять 2–3 млрд 
дол., що перевищує науково-дослідні бюджети бага-
тьох країн. У США практично весь обсяг подібних 
витрат R&D приватного бізнесу припадає на 700 най-
більш великих компаній і близько 40% цих коштів –  
на 15 найбільших ТНК. Саме ТНК є суб’єктами, які 
займаються «перекачуванням мізків», інвестиціями в 
освіту та фінансуванням у великих обсягах науково-
дослідних центрів при університетах. На рис. 2 від-
ображено інноваційну активність підприємств у сфе-
рі промисловості.

Для сектора креативних індустрій характерним 
є одночасна робота різних за організаційно-право-
вими формами та масштабами фірм. Навіть у секто-
рах, де домінують великі міжнародні компанії, участь 

мікро-, малих і середніх підприємств не применшує 
їх значення в розвитку галузі. Так, наприклад, в Ав-
стрії у сфері креативних індустрій функціонує понад 
38 тис. підприємств, 63% з яких – індивідуальні (за-
сновник – єдиний працівник), що вдвічі вище, ніж у 
цілому в економіці. Крім того, більше 25% креативних 
підприємств мають 2–4 найманих працівника й лише 
5% фірм – понад 10 зайнятих.

Так, завдяки новим моделям підприємств і хо-
рошій інфраструктурі Німеччина стала міжнародно 
визнаною локацією стартапів. Багато інтернаціональ-
них засновників вказують на хороші загальні умови 
в Німеччині: майже 10% засновників стартапів і 22% 
їхніх співробітників прибувають з-за кордону. Також 
існування в Німеччині численних акселераторів, ін-
кубаторів та програм, що часто надають підтримку 
великих фірм стартапам на початковій фазі, є показ-
ником того, що і класична промисловість дедалі біль-
ше зацікавлена йти пліч-о-пліч зі стартапами цифро-
вої економіки [3].

Розвиток креативних індустрій має чітко вира-
жений урбанізаційний характер. Великі мега-
поліси та міста внаслідок вищої частки креа-

тивного класу притягують капітал для розвитку креа-
тивних індустрій, підтвердженням чому є двох-трьох-
кратне перевищення рівня креативної зайнятості в 
мегаполісах по відношенню до загальнонаціональних 
показників. Наприклад, зайнятість у креативних ін-
дустріях в Берліні складає 8%, тоді як у цілому в Ні-
меччині лише 3%; для Нью-Йорка та США ці показ-
ники становлять відповідно 8,1% та 2,2%; для Відня 
та Австрії – 14% та 4% [14, с. 92]. Європейська комі-
сія опублікувала свій перший рейтинг європейських 
міст, оцінюючи їх з точки зору культурного і креатив-
ного потенціалу. Дослідження під назвою «Cultural 
and Creative Cities Monitor» порівнює 168 міст у 30 
європейських країнах. Так, високі бали отримали не 
лише мегаполіси, але і невеликі провінційні міста. Ір-
ландський Корк, наприклад, випереджає за кількістю 
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Рис. 2. Інноваційна активність підприємств у промисловості та сфері обслуговування розвинутих країн [13]

культурних установ на одну особу населення Парижа. 
Шведський Умео випереджає Берлін за динамічністю 
креативного сектора економіки, а Лондон у списках 
лідерів взагалі не значиться. Зі 168 учасників дослі-
дження 93 є володарями титулу «Культурна столиця 
Європи», 22 отримали від ЮНЕСКО звання «Кре-
ативне місто», у 53 містах зі списку регулярно про-
водяться міжнародні фестивалі культури. Загалом 
за сумарним рейтингом за всіма параметрами пере-
можцями виявилися Париж, Копенгаген, Единбург і 
Ейндховен. Незважаючи на це, С. В. Киризюк [4] ви-
словлює думку про те, що для сільських територій 
нова модель розвитку економіки на основі креатив-
них індустрій може бути прийнятною з огляду на на-
явний потенціал і перспективи синтезу традиційних і 
новітніх (креативних) форм і видів діяльності.

Важливим досвідом у розвитку креативної еко-
номіки країн Європейського Союзу стали ви-
вчення і підтримка креативних індустрій на 

національному рівні. Зокрема, у ранніх дослідженнях 
основна увага приділялася вивченню вкладу креатив-
них індустрій в економіку ЄС. Така активність про-
явилася в публікації низки аналітичних документів: 
наприклад, у Великобританії в 1998 р. – Creative Inу-
dustries Mapping Document; у Данії у 2000 р. – Dent-
mark’s Creative Potential – Culture and Business Policy 
Report; в Австрії у 2003 р. – Erster Osterreichischer 
Kreativwirtschaftsbericht; у Нідерландах у 2005 р. – 
Culture & Economy: Our Creative potential. Окрім 
цього, важливість креативних індустрій у розвитку 
економіки ЄС наголошувалася Єврокомісією на над-
національному рівні в таких стратегічних докумен-
тах: «The Lisbon Strategy» (2000 р.); «The Economy of 
Culture in Europe» (2006 р.); «The European Agenda for 
Culture» (2007 р.); «The EU Green Paper Unlocking the 
Potential of Cultural and Creative Industries» (2010 р.); 
«The Europe 2020 Strategy» (2010 р.); «The Creative Eu-
rope Programme 2014–2020» (2013 р.) [1].

Аналіз підходів різних країн – членів ЄС до 
стратегічного планування діяльності креативних ін-
дустрій дозволяє виділити 4 типи стратегій:
 спеціалізовані стратегії для зовнішньоеконо-

мічної експансії безпосередньо креативних 
індустрій (наприклад, у Нідерландах – Policy 
Programme for the Creative Industries 2009–
2013, Creative Industries Internationalisation 
Programme 2013–2016; у Фінляндії – Finnish 
Cultural Export Promotion Programme);

 спеціалізовані стратегії, що передбачають 
просування всієї національної культури на 
міжнародному рівні (наприклад, у Швеції – 
Swedish Cultural Internationalisation Strategies);

 зовнішньоекономічні стратегії загальної спря-
мованості, що торкаються водночас і експор-
тоорієнтованого розвитку, і креативного сек-
тора економіки (наприклад, у Данії – страте-
гія Value, Growth and Knowledge for Denmark; 
в Австрії – програма Go-international);

 відсутність окремої цілісної стратегії зовніш-
ньоекономічної діяльності для креативних 
індустрій, але реалізація різних програм і за-
ходів, спрямованих на стимулювання експор-
ту продукції цих галузей у межах загально-
національної стратегії розвитку (наприклад, 
у Бельгії – підрозділ Flanders Image фонду 
Flanders Audiovisual Fund; у Греції – підрозділ 
Hellas Film центру Greek Film Centre) [11].

Широкий спектр галузей креативної індустрії 
створює для розвинених країн величезні можливос-
ті з планомірного вибудовування унікальних тактик 
розвитку, забезпечує високий рівень прибутковості 
в даному секторі економіки. Порівняльна оцінка до-
ходів різних областей креативної індустрії свідчить 
про абсолютне домінування медіапродукції та послуг 
(більше 50% доходів креативної індустрії), де безумов-
ним лідером є телебачення, яке формує близько поло-
вини даних доходів. Трохи поступаються йому газети 
і журнали, висока частка яких забезпечена в основно-
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му за рахунок інтернет-версій видань. Друге місце за 
доходами серед областей креативної індустрії нале-
жить мистецтвам, де понад 70% приносить виручка 
від візуальних мистецтв. Третю позицію за доходами 
посідає функціональна творчість (більше 20% від су-
марних доходів креативної індустрії), де провідним 
сектором, що визначає зміни між галузями креативної 
індустрії у 2020 р., є креативні сервіси (рис. 3).

На основі аналізу зарубіжних країн щодо розви-
тку їх креативності В. Я. Чевганова зі співавторами 
виокремили сектори, які можна віднести до креатив-
ної економіки (табл. 1) [12].

Виходячи з наведених даних, бачимо, що такі 
сектори, як реклама, архітектура, дизайн, кі-
нематограф, інформаційні та комп’ютерні тех-

нології та декоративно-прикладне мистецтво, є прак-
тично в усіх країнах. На нашу думку, популярність цих 
секторів зумовлена тим, що вони є найбільш актуаль-
ними у світі. Такі сектори, як відеоігри, телебачення 
та радіо, музика, видавництво та сценічне мистецтво, 
виділяє як креативні більшість країн. Декілька країн 
виділяють такі сектори, як мода, туризм, творчі ре-
месла, преса, ринок антикваріату. Це зумовлено на-
явним потенціалом до їх розвитку. Лише дві країни 
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Рис. 3. Динаміка доходів областей креативної індустрії розвинених країн за період 2013–2020 рр. [7]

Таблиця 1

Сектори креативної економіки розвинених країн

Країна Сектор креативної економіки

Франція Реклама; музика; кінематограф; відеоігри; телебачення та радіо; видавництво; преса; сценічне мис-
тецтво; декоративно-прикладне мистецтво

Японія Реклама; архітектура; дизайн; мода; кінематограф; туризм; творчі ремесла; телебачення та радіо; 
інформаційні та комп’ютерні технології; харчова індустрія; ринок антикваріату

США
Реклама; архітектура; дизайн; кінематограф; телебачення та радіо; музика; видавництво; інформа-
ційні та комп’ютерні технології; сценічне мистецтво; декоративно-прикладне мистецтво; ринок 
антикваріату

Німеччина Реклама; архітектура; дизайн; кінематограф; відеоігри; музика; інформаційні та комп’ютерні техно-
логії; преса; видавництво; сценічне мистецтво; література

Великобританія
Реклама; архітектура; дизайн; мода; кінематограф; відеоігри; творчі ремесла; телебачення та радіо; 
музика; інформаційні та комп’ютерні технології; видавництво; декоративно-прикладне мистецтво; 
ринок антикваріату; сценічне мистецтво

Канада Реклама; архітектура; інформаційні та комп’ютерні технології; сценічне мистецтво; декоративно-
прикладне мистецтво; туризм

Нідерланди Архітектура; дизайн; мода; відеоігри; телебачення та радіо; інформаційні та комп’ютерні технології; 
декоративно-прикладне мистецтво

Швейцарія Реклама; архітектура; дизайн; кінематограф; відеоігри; творчі ремесла; телебачення та радіо; музи-
ка; видавництво; декоративно-прикладне мистецтво; преса; сценічне мистецтво; відеоігри

Польща Реклама; архітектура; дизайн; мода; кінематограф; телебачення та радіо; музика; інформаційні  
та комп’ютерні технології; література; декоративно-прикладне мистецтво; видавництво

Китай Реклама; архітектура; дизайн; мода; туризм; творчі ремесла; харчова індустрія; декоративно- 
прикладне мистецтво; ринок антикваріату; інформаційні та комп’ютерні технології
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виділяють харчову індустрію, яка притаманна краї-
нам Сходу (Японія та Китай), та літературу, що розви-
вається як креативний напрям у Німеччині та Поль-
щі. Японія принципово відрізняється від зазначеного 
переліку країн своєю кухнею – страви з морепродук-
тів відомі в усьому світі. Це передусім відбувається 
через географічне положення країни, яка знаходить-
ся на островах і має можливість швидко постачати 
свіжі морепродукти. Можна зробити висновок, що 
креативна економіка в усіх наведених країнах розви-
вається швидкими темпами в різних напрямах. Це зу-
мовлює збільшення її частки у ВВП, створення нових 
робочих місць, диверсифікацію економіки та стиму-
лювання нововведень.

ВИСНОВКИ 
1. Розвиток креативної економіки в розвинутих 

країнах нерозривно пов’язаний з інтелектуальним 
потенціалом, реалізацією стратегії сталого розвитку 
на інноваційній основі й відповідної державної еко-
номічної політики. Особлива увага приділена інно-
ваційній діяльності, для якої важливе значення має 
креативність – здатність генерувати принципово 
нові ідеї та способи ефективного вирішення проблем, 
що є необхідною умовою створення інновацій. 

2. Здійснювана політика щодо розвитку креа-
тивної економіки в розвинених країнах ґрунтується 
на усвідомленні її міждисциплінарної природи – еко-
номічної, культурної, соціальної, технологічної та 
екологічної складових.

3. Детально описано три глобальні регіони, які з 
початку ХХ століття стали центрами розвитку креа-
тивної економіки. З’ясовано, що політика розвинених 
держави спрямована на: чітке окреслення границь 
креативної економіки, віднесення до неї секторів 
економіки та видів економічної діяльності; створен-
ня типологічних груп у статистичних вимірюваннях 
креативної економіки; визначення напрямів і джерел 
фінансової та технічної підтримки секторів і підсек-
торів креативної економіки; впровадження різнома-
нітних програм підтримки на державному рівні. 

Подальші дослідження доцільно спрямувати на 
проведення аналізу та узагальнення системи вимірів 
креативної економіки, яка склалася в розвинутих краї-
нах, та застосування її в національній економіці.        
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