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Перерва І. М. Обґрунтування критеріїв креативних індустрій
Мета статті полягає в дослідженні специфіки й особливостей поняття «креативні індустрії» та визначенні критеріїв, які дозволили б іден-
тифікувати діяльність як таку, що належить саме до креативного сектора; дослідженні поняття «креативні індустрії» та їх взаємозв’язку 
з «культурними індустріями»; розкритті сутності різних класифікацій культурних і креативних індустрій; узагальненні теоретичних підходів 
до дослідження даного сектора. У результаті дослідження було проаналізовано та розкрито основні підходи науковців, практиків та організа-
цій щодо визначення понять «культурні індустрії» та «креативні індустрії» та особливості розвитку даного сектора економіки. Висвітлено 
генезис цих термінів у різних літературних джерелах і показано становлення креативної індустрії як невід’ємної складової при переході від інду-
стріального суспільства до інтелектуального. Досліджено взаємозв’язок і співвідношення культурних і креативних індустрій. Розглянуто роль 
креативних індустрій в інноваційних процесах, що дозволяє виявити їх вплив як на економічний, так і на соціальний розвиток суспільства. Наве-
дено особистісні та організаційні моделі класифікації креативних індустрій в історичній ретроспективі періодів розвитку креативних індустрій. 
Визначено особливості та характеристики моделей класифікації креативних індустрій та основні умови включення галузей до креативного 
сектора. На основі аналізу та узагальнення виділено основні критерії, які дозволять ідентифікувати діяльність, як таку, що належить саме до 
креативного сектора. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є використання критеріїв креативних індустрій для розробки 
універсальної системи класифікації креативних індустрій та комплексної ідеї розвитку креативного сектора в цілому.
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Pererva I. M. Substantiating the Creative Industry Criteria
The article is aimed at researching the specifics and features of the concept of «creative industries» and defining the criteria that would identify activities as 
belonging to the creative sector precisely; studying the concept of «creative industries» and their relationship with «cultural industries»; disclosing the essence 
of various classifications of cultural and creative industries; generalization of theoretical approaches to the studies on this sector. As result of the research, the 
main approaches of scholars, practitioners and organizations on the definition of the concepts of «cultural industries» and «creative industries» and the pecu-
liarities of the development of this sector of the economy are analyzed and disclosed. The genesis of these concepts in various literary sources is highlighted and 
the formation of the creative industry as an integral part in the transition from industrial society to intellectual is shown. The relationship and the proportion of 
cultural and creative industries are examined. The role of creative industries in innovative processes is considered, which allows to identify their impact on both 
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economic and social development of society. Both the personal and the organizational models of classification of creative industries in historical retrospective 
of periods of creative industries development are provided. The peculiarities and characterizations of the models of classification of creative industries and the 
basic conditions for the inclusion of industries in the creative sector are determined. Based on the analysis and generalization, the main criteria are allocated 
that will allow identifying activities as belonging to the creative sector. Prospects for further research in this direction are the use of creative industry criteria to 
develop a universal system of classification of creative industries and a comprehensive idea of development of the creative sector in general.
Keywords: creativity, cultural industries, creative industries, criteria, model.
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У сучасному світі з його швидкими темпами роз-
витку та науково-технологічними перетворен-
нями, масовою цифровізацією та зростанням 

ролі інтелектуальної власності однією з важливих 
сфер розвитку суспільства стає креативна економіка.

Сьогодні сектор економіки, в якому викорис-
товується креативна складова, є малодослідженим,  
і особливості його функціонування та розвитку по-
требують детального вивчення та аналізу. В усьому 
світі немає спільної точки зору стосовно визначення 
поняття та структури «креативних індустрій», а та-
кож стосовно класифікації моделей креативної еко-
номіка. Основними елементами креативної економі-
ки прийнято вважати інформацію, авторські розроб-
ки, інтелектуальну власність і креативний (творчий) 
клас, що займається «розумною», творчою, іннова-
ційною діяльністю в різних сферах економіки.

Специфіці та особливостям креативних інду-
стрій і креативної економіки присвячені наукові до-
слідження та праці таких науковців, як Дж. Гілмор,  
Р. Флоріда, Д. Тросбі, Дж. Хокінс, Д. Хесмондхальг,  
Ч. Лендрі, К. Харіс та інші. Значний внесок у дослі-
дження даних питань належить таким організаціям, 
як: Міністерство культури, медіа та спорту Велико-
британії; Всесвітній організації інтелектуальної влас-
ності; Інституту статистики ЮНЕСКО; некомерцій-
ній організації «Американці за мистецтво»; UNCTAD. 
Незважаючи на велику кількість досліджень у сфері 
креативної економіки та креативних індустрій, не 
існує спільного наукового уявлення стосовно їх сут-
ності. Це пояснюється відсутністю єдиної системи 
критеріїв, які дозволили б ідентифікувати діяльність, 
як таку, що належить саме до креативного сектора. 

Включення того, що колись вважалося секто-
ром граничного інтересу, якому дослідники приділя-
ли обмежену увагу, привело до зростаючого аналізу 
та досліджень щодо взаємозв’язку між культурою, 
креативними галузями та економічним розвитком. 
Однак цей сектор ще недостатньо вивчений, і багато 
урядів залишаються впевненими в його потенціалі, 
хоча спроби точно виміряти економічну діяльність у 
цьому секторі створюють значні перешкоди.

Метою статті є узагальнення теоретичних до-
сліджень стосовно визначення поняття «креативні 

індустрії» та обґрунтування системи критеріїв, що 
дозволить віднести певний вид діяльність до креа-
тивного сектора.

Досліджуючи взаємозв’язок культури й еко-
номіки, можна виділити такі моделі: 1) економічна 
модель, яка базується на теорії благоустрою; 2) мо-
дель зростання; 3) ринкова неокласична теорія та  
4) інноваційна модель розвитку. З точки зору теорії 
благоустрою та ринкової неокласичної теорії креа-
тивні індустрії не мають суттєвих відмінностей від 
інших секторів економіки та діють згідно з ринковою 
моделлю конкуренції. 

Модель зростання та інноваційна модель розви-
тку є пріоритетними для державної політики, оскільки 
характеризуються активним виробництвом, динаміч-
ним розвитком секторів економіки на відміну від тра-
диційної культури, що в основному спрямована на збе-
реження існуючих цінностей. Для даних моделей важ-
ливе значення має творча складова та роль креативних 
(інноваційних) секторів економіки як таких, що є най-
більш продуктивними секторами та мають суттєвий 
вплив на економічне зростання. Креативність і твор-
чість зараз мають попит у різних сферах діяльності –  
від промисловості до управління. Креативний капі-
тал є важливою фінансовою складовою бізнесу. Кре-
ативний підхід дозволяє знаходити унікальні рушення  
у швидкозмінному світі стрімкого розвитку. 

Прослідковуючи еволюцію поняття «креативні 
індустрії», варто відмітити, що часто їх ото-
тожнюють з терміном «культурні індустрії». 

Поняття «культурні індустрії» запровадили М. Хорк-
хаймер і Т. Адорно (M. Horkheimer, T. Adorno) у своїй 
«Діалектиці просвітництва» ще в 1947 р. Згідно з їх 
точкою зору культурні індустрії – це явище індустрі-
ального виробництва продукту нематеріального при-
значення [1]. Пізніше поняття «культурних індустрії» 
було введено у Великій Британії Радою Великого 
Лондону (Great London Council) і включало декілька 
аспектів. З одного боку, це ті види культурної діяль-
ності, які не вимагають громадського фінансування, 
є комерційними та сприяють підвищенню добробуту 
населення; а з іншого – всі види культурної діяльнос-
ті (і комерційні, і некомерційні), які спрямовані на ви-
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пуск культурної продукції та надання послуг і, відпо-
відно, пов’язані з масовим споживанням» [2]. 

Що стосується визначення креативних інду-
стрій, то це поняття було введено в науковий обіг 
Британським Департаментом культури, медіа та 
спорту (DCMS) у 1998 р. Згідно з документом по кар-
туванню «креативні індустрії» можна визначити як 
«діяльність, що спирається на індивідуальну креатив-
ність, майстерність і талант і має потенціал до багат-
ства та створення робочих місць через продукування 
та використання інтелектуальної власності» [3; 4]. 
Ключовою характеристикою у визначенні є техноло-
гічне виробництво.

Починаючи з 2000 р. у розвинених країнах по-
чався новий етап розвитку креативних інду-
стрій, і все більше уваги почало приділяти-

ся сутності креативних індустрій і способам оцінки 
вкладу, який вони вносять в економічний і соціальний 
добробут країни. Креативні індустрії стають ключо-
вим сектором нової економіки – економіки, яка за-
снована на творчості та креативності. Так, ЮНЕСКО 
розмежовує термін «культурні індустрії» та «креатив-
ні індустрії». Культурні індустрії поєднують створен-
ня, виробництво та комерціалізацію творчого змісту, 
який є нематеріальним і культурним за своєю суттю. 
Такий вміст, як правило, захищений авторським пра-
вом, і він може мати форму товару чи послуги. Що 
стосується креативних індустрій, то це ті, у яких то-
вар чи послуга містить суттєвий елемент художньої 
чи творчої діяльності. Термін «креативні індустрії» 
охоплює більш широкий спектр видів діяльності, що 
включає культурні індустрії, а також все культурне 
або мистецьке виробництво, незалежно від того, живе 
воно чи виробляється як окрема одиниця [5].

Згідно із Законом України «Про культуру» креа-
тивні індустрії – це «види економічної діяльності, 
метою яких є створення доданої вартості та робочих 
місць через культурне (мистецьке) та/або креативне 
вираження, а їх продукти та послуги є результатом ін-
дивідуальної творчості» [6]. 

Що стосується поглядів науковців, то Дж. Хо-
кінс (J. Howkins) відзначає, що креативні індустрії 
охоплюють створення та продаж креативних ідей та 
творів мистецтва разом із комерційною, професій-
ною та аматорською сферами [7]. Науковець Л. В. Ан-
тошкіна вважає, що креативні індустрії є новим сек-
тором економіки, який зайнятий розробкою нових 
творчих продуктів, їх виробництвом і реалізацією. 
Згідно з її точкою зору «метою креативних індустрій 
є створення творчих продуктів, що володіють певним 
капіталом, виражених у грошовому еквіваленті» [8]. 
Крім того, автор зазначає, що креативні індустрії – це 
такий тип соціально-культурних практик, інтегрую-
чою домінантою яких є творча компонента, що часто 
граничить з експериментом, новаторством і тому не 
завжди переслідує комерційні цілі [8]. Такої ж точки 

зору дотримується О. В. Зеленцова. При цьому науко-
вець ототожнює поняття культурних і креативних ін-
дустрій. З іншого боку, М. О. Проскуріна розмежовує 
ці два поняття та пропонує визначати культурні інду-
стрії як «галузь національного господарства та час-
тину культури, в межах якої відбувається масове ви-
робництво та тиражування культурних продуктів, які 
є об’єктами авторського права, з метою задоволення 
естетичних потреб споживачів» [9, с. 78], а креативні 
індустрії – як такі, що охоплюють повний цикл – від 
появи ідеї та реалізації задуму до виробництва, роз-
поділу та перерозподілу товарів та послуг, заснованих 
на інтелектуальному капіталі [10]. 

Креативні індустрії характеризуються наявністю 
значного творчого елементу, проте його значущість 
формує, насамперед, утилітарну, а не культурну цін-
ність. Згідно з таким підходом у креативних індустріях 
культурний аспект ідеї поступається комерційному. 

Включення того чи іншого виду діяльності до сек-
тора креативних індустрій у міжнародній прак-
тиці привело до розроблення ряду моделей. За  

Д. Тросбі (D. Throsby) [11], альтернативні визначення 
культурних і креативних індустрій приводить до фор-
мування різних систем класифікації індустрій, а отже, 
розроблено різні моделі з різним набором конкрет-
них галузей, що містяться в цьому секторі.

Першими концепцію креативних індустрій 
сформували в Департаменті культури, медіа та спор-
ту Великобританії (DCMS) і включили до їх складу 13 
різнопланових галузей: реклама, архітектура, мисте-
цтво та ринок антикваріату, народні ремесла, дизайн, 
мода, кіноіндустрія, музика, виконавче мистецтво, 
живопис, програмне забезпечення, телерадіомовлен-
ня, відео та комп’ютерні ігри [12].

Модель концентричних кіл Девіда Тросбі ствер-
джує, що креативні ідеї починаються в основних 
творчих мистецтвах у вигляді звуку, тексту та зобра-
ження, і ці ідеї та впливи розсіюються назовні через 
серію шарів, або «концентричних кіл». Дана модель 
об’єднує такі підгрупи: основні креативні мистецтва 
(література, музика, виконавче мистецтво, образот-
ворче мистецтво), інші основні галузі культури (кіне-
матограф, музеї та бібліотеки), різноманітні культур-
ні індустрії (спадщина, видавнича справа, звукозапис, 
телебачення та радіо, відео- та комп’ютерні ігри) та 
суміжні галузі (реклама, архітектура, дизайн, мода) 
[13]. Модель концентричних кіл є базою для європей-
ської класифікації креативних індустрій.

Модель, розроблена Джоном Хокінсом, базу-
валася на власному досвіді у сфері медіа-індустрії 
та особистісних наукових дослідженнях, і виділяє й 
описує 15 галузей, які не розбито на групи: реклама, 
архітектура, образотворче мистецтво, ремесла, ди-
зайн, мода, кіно, музика, виконавські види мистецтва, 
видавнича справа, НДДКР, програмне забезпечення, 
ігри, телебачення та радіо, відеоігри [7].
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Розроблена у 2002 р. Девідом Хезмонхальгом  
(D. Hesmondhalgh) модель символічних текстів випли-
ває з традиції критично-культурних досліджень. Даний 
підхід сконцентровує увагу на популярній культурі та 
охоплює три сектори: основні галузі культури (рекла-
ма, кінематограф, Інтернет, музика, видавнича справа, 
телебачення і радіо, відео- та комп’ютерні ігри); пери-
ферійні індустрії культури (творчі мистецтва) та при-
леглі індустрії культури (побутова електроніка, мода, 
програмне забезпечення, спорт) [14]. Ключові куль-
турні індустрії мають справу, перш за все, з індустрі-
альним виробництвом і розповсюдженням текстів. Як 
і ключові культурні індустрії, периферійні культурні 
індустрії насамперед виробляють тексти. Але відтво-
рення символів ведеться в них напівпромисловими 
або навіть непромисловими методами. Прилеглі (при-
кордонні) випадки мають спільні риси з культурними 
індустріями, але при цьому достатньою мірою від них 
відрізняються, щоб розглядатися окремо.

Відповідно до моделі Всесвітньої організації ін-
телектуальної власності (ВОІВ) в основі креа-
тивності лежить авторське право та розмежову-

ються три основні підгрупи креативних індустрій [12]: 
1) основні галузі авторського права, які безпо-

середньо спрямовані на вироблення інтелек-
туальної власності. Вони охоплюють рекламу, 
колективні авторські об’єднання, відео- та 
кіноіндустрії, музику, сценічне мистецтво, ви-
давничу справу, програмне забезпечення, ТВ і 
радіо, візуальні та графічні індустрії; 

2) взаємозалежні галузі авторського права, які 
необхідні щоб передавати товари та послуги 
споживачеві. До цієї груп належать записуючі 
матеріали, побутова електроніка, музичні ін-
струменти, папір, копіювальні апарати, фото-
папір; 

3) часткові галузі авторського права, для яких 
інтелектуальна власність є лише частиною ді-
яльності: архітектура, одяг і взуття, дизайн, 
мода, побутові товари, іграшки. 

Згідно з моделлю організації «Американці за 
мистецтво» до креативних індустрій без виділення 
підгруп належать [12]: реклама, архітектура, мистець-
кі школи та послуги, дизайн, кіно, музеї та зоопарки, 
музика, виконавче мистецтво, видавнича справа, те-
лебачення і радіо, образотворче мистецтво.

Модель ЮНЕСКО, яку ще можна назвати мо-
деллю, «орієнтованою на торгівлю», виділяє дві гру-
пи галузей, які виробляють [12]: 1) основні креативні 
товари та послуги; 2) пов’язані креативні товари та 
послуги. 

Класифікація UNCTAD, яка була розроблена  
у 2006 р., дозволила згрупувати креативні індустрії  
в чотири сектори [15]:
 культурна спадщина, яка охоплює традиційну 

культуру та культурні пам’ятки;

 мистецтво, яке включає образотворче та ви-
конавче мистецтво;

 медіа, а саме: публікації та видавництво, ауді-
овізуальні твори, нові медіа;

 функціональний креатив: дизайн, креативні 
технології. 

Згідно з підходом ЮНКТАД креативні індустрії 
є широкомасштабними та охоплюють креативні сек-
тори, що включають підгрупи, орієнтовані на техно-
логії, та послуги. 

Серед інших підходів до класифікації креа-
тивних індустрій слід виділити модель Організації 
Об’єднаних Націй з промислового розвитку та моделі 
Конгресу США. 

Модель Конгресу США побудована на так зва-
них «arts-centric businesses». До таких креативних ін-
дустрій відносять музеї, театри, сферу архітектури, 
реклами тощо [16].

Модель Організації Об’єднаних Націй з промис-
лового розвитку групує креативні індустрії за трьома 
характеристиками: «творче застосування (торгівля 
мистецькими благами чи антикваріатом, архітектура, 
мода, видавнича сфера, реклама, ремесла), творче ви-
раження (музика, образотворче та театральне мисте-
цтво, відео, кіно і зображення, радіо і телебачення) та 
креативні технології (Інтернет-індустрії та програм-
не забезпечення, цифрові носії, дизайн)» [17]. Такі га-
лузі здатні виробляти матеріальні або нематеріальні 
активи, художню і творчу продукцію, а також мають 
значний потенціал для отримання доходу через екс-
плуатацію культурних цінностей і виробництво това-
рів і послуг, які засновані на знаннях.

Основні умови включення галузей до моделей 
класифікації креативного сектора згідно з проаналі-
зованими особистісними та організаційними підхо-
дами та особливостями моделей наведено в табл. 1.

Отже, з проведеного дослідження бачимо, що 
головною проблемою у визначенні сутності 
культурних і креативних індустрій є їх ото-

тожнення. Оскільки креативні індустрії стають про-
відним елементом розвитку та зростання державної 
економіки, зростає важливість ідей та інтелектуаль-
ного капіталу. Саме тому важливо виділити та об-
ґрунтувати критерії, згідно з якими певний вид діяль-
ності можна віднести до креативного сектора.

На основі аналізу та узагальнення різних підхо-
дів до визначення сутності понять креативних і куль-
турних індустрій можна виділити основні критерії, 
які дозволять ідентифікувати діяльність як таку, що 
належить саме до креативного сектора. До основних 
критеріїв креативних індустрій належать: створення 
економічного ефекту; генерація робочих місць; ство-
рення інтелектуальної власності; наявність художньої 
чи творчої складової; інноваційність; економічний по-
тенціал; можливість комерціалізації; гнучкість у при-
йнятті рішень; наукоємність виробництва (рис. 1).
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Таблиця 1

Особливості моделей класифікації креативних індустрій 

Модель Характеристика Умова включення галузі до моделі

Cекторальна модель DCMS (1998)

Креативна індустрія повинна бути 
орієнтована на світові ринки, іннова-
ції та креативність.  Галузі даної інду-
стрії походять з індивідуальної твор-
чості, майстерності та обдарованості 
та мають потенціал для багатства, 
створення робочих місць шляхом ге-
нерації та експлуатації інтелектуаль-
ної власності 

Відповідність економічним оцінкам:   
1) валова додана вартість (ВДВ) 
Creative Industries (раніше включала-
ся загальна статистика зайнятості);  
2) фокус на зайнятості, що охоплює 
загальну статистику зайнятості  
в креа тивній галузі та економіці  
та демографічні зриви;  
3) зосередженість на експорті,  
що охоплює вартість експорту послуг 
від Creative Industries

Модель концентричних кіл (2001)

Вартість креативних товарів та послуг 
повинна надавати їх виробництвам 
особливі характеристики. Товари та 
послуги розмежовуються за харак-
тером їх виробництва, типом вироб-
ничого процесу, а також з огляду на 
засоби, що використовувались для їх 
виробництва

Чим більше висвітлений творчий 
зміст у тому чи іншому креативному 
товарі, тим більші його можливості 
на включення до складу креативних 
індустрій

Модель Джона Хокінса (2001)

Творчість є найважливішим сиро-
винним ресурсом і найціннішим 
економічним продуктом. Креативні 
індустрії повинні забезпечувати това-
ром/послугою, даний товар повинен 
містити творчу складову та мати еко-
номічну цінність

Націленість на створення та продаж 
креативних ідей і витворів виключно 
через комерційну, професійну та ама-
торську діяльність 

Модель символічних текстів (2002) 
Культура формується на основі сим-
волічних текстів, які передаються з 
використанням різних носіїв

Виготовлення та поширення продук-
тів, а саме: текстів, які впливають  
на наше розуміння світу

Модель ВОІВ (2003)

Значна увага приділяється інтелек-
туальній власності, яка ґрунтується 
на креативній складовій створених 
товарів і наданих послуг, що включені 
до класифікації 

Безпосередня чи опосередкована 
участь у створенні, виробництві,  
передачі та розповсюдженні матеріа-
лів, захищених авторським правом

Модель організації «Американці  
за мистецтво» (2005)

Орієнтованість на створення доданої 
вартості за рахунок творчого потен-
ціалу як окремих особистостей, так і 
організацій загалом

Сконцентрованість на створенні  
доданої вартості за рахунок творчого 
потенціалу 

Модель ЮНЕСКО (2005) 

Товар чи послуга містить суттєвий 
елемент художньої чи творчої діяль-
ності, а також товари та послуги, що 
беруть участь у міжнародній торгівлі

Включає культурні індустрії, а також 
все культурне або мистецьке ви-
робництво, незалежно від того, живе 
воно чи виробляється як окрема 
одиниця

Модель UNCTAD (2006)

Креативні індустрії – це новий дина-
мічний сектор світової торгівлі, що 
тісно взаємодіє з мистецтвом, культу-
рою та промисловістю. Творчість  
виступає найважливішим сировин-
ним ресурсом і найціннішим еконо-
мічним продуктом 

Орієнтованість на виробництво ма-
теріальних продуктів та нематеріаль-
них інтелектуальних чи мистецьких 
послуг, наділених творчим змістом, 
економічною цінністю та ринковими 
цілями

Модель Конгресу США
Здатність виробляти та поширювати 
мистецтво

Безпосередня участь у виробництві 
та розподілі мистецтва як основного 
товару

Джерело: складено на основі [7; 18; 19].
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Створення економічного ефекту  

Генерація робочих місць  
 

Створення інтелектуальної власності  
 

Наявність художньої чи творчої складової  
 

Інноваційність  

Економічний потенціал  

Можливість комерціалізації  

Гнучкість у прийнятті рішень    

Наукоємність виробництва  

Критерії 
креативних 

індустрій

Рис. 1. Критерії креативних індустрій

З проведеного дослідження бачимо, що понят-
тя культурних і креативних індустрій дуже тісно пе-
реплітаються та інколи взаємозамінні. Проте варто 
відмітити, що креативні індустрії включають в себе 
культурні індустрії, відповідно, поняття креативних 
індустрій охоплює більший спектр видів діяльності. 

ВИСНОВКИ
Перехід від індустріального суспільства до інте-

лектуального ставить на перше місце творчий підхід, 
який стає одним із основних факторів, що впливають 
на конкурентоспроможність. Світова практика пока-
зує, що одні моделі передбачають класифікацію креа-
тивних індустрій без виділення підгруп на противагу 
іншим моделям, в яких таке групування існує. Такі 
відмінності випливають з різних цілей організацій  
і відсутності єдиного переліку критеріїв, які дозволи-
ли б віднести діяльність до креативного сектора.

Виділення та узагальнення основних критеріїв 
креативних індустрій, на нашу думку, дозволить роз-
робити універсальну систему класифікації креатив-
них індустрій і комплексну ідею розвитку креативно-
го сектора в цілому.                     
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