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Креативна економіка : дайджест. Вип. 62 [Електронний ресурс] /  

Нац. ун-т харч. технол., Науково-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ,  

2021. – 41 с. – Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua – Назва з екрана.  

 

 

Дайджест підготовлений на основі видань з фондів Науково-технічної 

бібліотеки Національного університету харчових технологій, Наукової 

бібліотеки ім. В. І. Вернадського (книги, монографії, статті з наукових та 

фахових видань) за 2013-2020 рр. з основ розвитку креативної економіки в 

Україні та світі. 

 

 

 

Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам та всім зацікавленим.  
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Від упорядника 

 

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй визначила 2021 рік 

Міжнародним роком креативної економіки та сталого розвитку.  

Креативна економіка – це галузь світової економіки, яка прийшла на 

зміну індустріальному виробництву, мета якої є виробництво культурного 

продукту шляхом впровадження інновацій у сферу надання послуг та 

створення продукту, а також передбачає поєднання, торгівлі, інтелектуальної 

власності, суспільних проблем та спадщини. «Серцем» креативної економіки 

є її основна складова – «креативна індустрія». Це реклама, архітектура, 

декоративно-прикладне мистецтво, дослідження та розробки, програмне 

забезпечення та багато іншого.  

Креативна економіка в Україні є однією з трьох, які продовжують 

зростати попри пандемії covid 19. 

 

 

Метою цього дайджесту є ознайомлення наукових працівників, 

викладачів, аспірантів і студентів університету з вибірковим аналітичним 

обзором наукових видань з креативної економіки. 
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На початку 21 ст. сформувалася нова модель глобалізації в 

основі якої лежить розвиток людського капіталу, що 

формується на основі процесів інтернаціоналізації 

інтелектуалізації та креативізації науково‑технологічної, 

соціально‑економічної, культурної сфер діяльності суспільства. 

Корінні зміни, що відбулися у розвитку цивілізації в кінці 

минулого століття, глобалізація та нова економіка (економіка 

знань), створили передумови для виникнення та розвитку так 

названої «креативної економіки».  

Термін «креативність» в широкому значенні означає творчість. До 

останнього часу і у вітчизняній, і у зарубіжній науковій літературі ці два 

терміни розглядалися як взаємозамінні. Разом з тим, в останній час ряд 

авторів схильні розділяти ці два поняття.  

Креативна економіка виконує такі важливі функції:  

1) підвищення добробуту суспільства;  

2) стимулює самоповагу в окремих людей;  

3) сприяє поліпшенню якості життя в цілому.  

Отже, до основних чинників зростання креативної економіки можна 

віднести: інвестиції, інновації, людський потенціал, внутрішній попит. 

Численні дослідження показують, що країни з високим рівнем людського 

потенціалу мають стабільне економічне зростання.  

Креативна економіка, крім економічних вигод, створює нематеріальні 

цінності, які роблять важливий внесок до забезпечення стійкого розвитку, 

орієнтованого на людину. На зміну таким важливим ресурсам, як земля, 

робоча сила та капітал приходить інтелектуальна власність. І головним 

інструментом тут виступає людський мозок, як найбільш коштовний 

економічний ресурс. А креативність, як одна з його головних властивостей, 

допомагає досягти найкращих результатів.  

Креативність проявляється в активізації творчого потенціалу людини, 

його вмінню творчо підходити до генерації ідей та вирішення проблемних 

ситуацій. Креативність також проявляється у здатності індивідуума 

правильно та вчасно реагувати на різні нововведення та новації. Таким 

чином, основою креативної економіки виступає людський потенціал. 

Аналізуючи доробки науковців, людський потенціал можна розглядати 

як загальний обсяг людських ресурсів, що характеризується набутими 

знаннями людини, її здібностями, станом здоров’я та доступом до 

інформаційних ресурсів.  
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Також людський потенціал – це сукупна здатність певної людської 

спільноти, а саме народу, територіальної громади, трудового колективу 

підприємства тощо й окремої людини до економічної і соціальної діяльності 

та розвитку, тобто охоплює не тільки професійно‑кваліфікаційні 

характеристики, а й рівень освіченості, креативності, мобільності, 

можливість адаптуватися до соціально‑економічних змін у суспільстві та 

інші кількісно‑якісні характеристики їх носіїв. Тому й відповідний для країни 

індекс людського розвитку дозволяє визначати рейтинг та 

конкурентоспроможність країни.  

Розвиток креативної економіки пов’язаний з певними умовами. Вимоги, 

які необхідно дотримуватися для розвитку креативного сектора, можна 

класифікувати за трьома основними сферами. Йдеться про споживачів, 

трудові ресурси і простір (мікроклімат). Передумовою зростання вкладу 

креативного сектора економіки в виробництво ВВП є рівень інтелекту і 

фінансової забезпеченості споживачів, здатності і рівні професійної 

підготовки робочої сили, а також високорозвинений економічний і 

технологічний простір, відкритий для нових оригінальних рішень, що володіє 

розвиненою інституціональної базою. Простір, в якому відбувається 

динамічний розвиток креативного сектора, відрізняється високим рівнем 

економічного розвитку, коли у більшої частини населення не виникає 

проблем в задоволенні своїх потреб, а надлишок фінансових коштів 

витрачається на придбання продуктів креативного сектора (відвідування 

концертів, кіно, театру, придбання предметів мистецтва, інтер’єру і т. д.). 

Взагалі, виділяють вісім основних факторів успіху, які грають важливу 

роль в розвитку креативної економіки. Крім того, опис найбільш значущих 

чинників, які вплинули на розвиток креативної економіки, таких, як, 

наприклад, університети, в розвитку сприятливого креативного клімату або 

освіту географічних центрів творчої активності, можна знайти і в роботах  

Р. Флориди.  

Спираючись на результати вищеназваних досліджень, можна більш 

повно і точно визначити наступні фактори, що впливають на розвиток 

креативної економіки, а саме: попит, рівень доходів споживачів, рівень 

освіти і компетентності, здатність створювати інфраструктури, що необхідні 

для повноцінної реалізації знань, наявність відповідних навичок, рівень 

розвитку громадського сектора, відношення громадських і державних 

інституцій, інтелектуальний капітал, наявність великих комерційних 

структур, вищих навчальних закладів.  

Наявність високого споживчого попиту є найважливішим фактором 

розвитку креативного сектора.  
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Характер попиту визначається рівнем освіти, розвитком творчого 

потенціалу, здібностями і сприйняттям людини. Необхідно, щоб в суспільстві 

цінувалися високо насамперед естетика і культурна освіта.  

Істотним фактором є платоспроможність споживачів, обумовлена їх 

фінансовими можливостями. Продукція креативної економіки не є 

предметом першої необхідності. Щоб попит на її продукцію був досить 

високим, необхідна наявність широких верств багатих людей.  

Фактор освіти і компетентності залежить як від здібностей зайнятих в 

креативному секторі людей, так і від споживачів. Тут важлива культурна, 

естетична і технологічна підготовка населення. Технології в креативній 

економіці – це всього лише інструмент, а не основний продукт. Володіння 

новітніми технологіями необхідно не тільки для творців креативної 

продукції, але і для споживачів. Споживач теж повинен вміти користуватися 

складними технічними пристроями.  

До істотних факторів належить і здатність створювати інфраструктури, 

необхідні для повноцінної реалізації знань і умінь. У зв’язку з розвитком 

креативної економіки можна припустити, що ринок праці буде зміщуватися в 

бік індивідуалізації, коли через електронні мережі творчі особистості будуть 

обмінюватися накопиченими знаннями та досвідом і об’єднуватися в групи з 

метою досягнення визначених цілей та поставленої задачі. Найчастіше 

використовувані досі централізовані структури будуть трансформовані в 

мережу, створену навколо невеликого ядра.  

Громадський сектор також відіграє важливу роль у створенні 

сприятливого середовища для розвитку креативної економіки. Увага з боку 

громадських інституцій до формування креативного середовища веде не 

тільки до розвитку талантів, а й допомагає розвивати культурне сприйняття 

майбутніх споживачів. Йдеться про підтримку аматорських товариств, 

створення музеїв, бібліотек або фінансуванні суспільних замовлень. Подібні 

громадські замовлення, наприклад організація міського освітлення, 

озеленення, створення місць загального користування або великі архітектурні 

замовлення, створюють не тільки нові робочі місця в області креативної 

економіки, але і впливають на естетичне сприйняття і розвивають естетичні 

потреби населення. Відбувається зростання естетичних запитів і очікувань 

окремих громадян, а також відвідувачів подібних громадських місць.  

Здатність створювати великі комерційні структури необхідна для того, 

щоб забезпечити максимально ефективний взаємообмін знаннями, 

оригінальними ідеями, які можна було б перетворити, розширити і 

перетворити, розширити і перетворити в предмет комерції.  
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Суттєвим аспектом у справі створення комерційних структур є 

взаємообмін знаннями і вміннями. Більшу частину креативного сектора 

становлять малі та середні фірми з високим потенціалом росту, для яких 

взаємне співробітництво і взаємний обмін є найважливішим фактором 

успіху. Саме існування в даній сфері великих комерційних структур сприяє 

проведенню нових експериментів і впровадженню інновацій, а також 

найбільш ефективному використанню оригінальних ідей, продукованих 

невеликими креативними фірмами. Університети і їх якісна робота, як в 

області підготовки фахівців, так і науково‑дослідницької діяльності, є 

основою інфраструктури креативної економіки і важливим джерелом 

конкурентних переваг. Університети є рушійною силою освіти і розвитку 

талантів, що тісно пов’язано з розвитком інтелектуального капіталу, 

інноваціями та новими технологіями.  

Результатами розвитку креативної та культурної економіки будуть 

постійне зростання концентрації креативних галузей і творчих людей у 

великих міських агломератах (географічних «креативних центрах»), 

географічна сегрегація, поглиблення нерівності доходів і відмінностей між 

розвиненими країнами та рештою світу. 

Економісти і географи постійно звертали увагу на існування і 

зосередження капіталу в певних промислових центрах. В даний час у зв’язку 

з розвитком креативної економіки відбувається міграція населення з 

традиційних центрів промисловості в нові регіони з високою концентрацією 

творчих працівників, інновацій та високорозвиненими галузями високих 

технологій.  

Креативний сектор на відміну від традиційних галузей промисловості 

має тенденцію зосереджуватися в великих світових агломераціях. Умовами 

виникнення подібних «центрів творчості» вже не є ані такі економічні 

чинники, що існували раніше, як, наприклад, доступність природних 

ресурсів, транспортних комунікацій або дешевої робочої сили, ані податкові 

знижки або інші вигоди, які надає фірмам місцевий уряд. 

Виникнення «центрів творчої активності» обумовлено такими 

факторами, як концентрація креативних професіоналів, які шукають 

креативне співтовариство, відкрите для нових ідей, освічений і багатий 

споживач, а також місця з розвиненою інституціональною інфраструктурою. 

Тенденція креативного класу залишати традиційні промислові райони і 

шукати для себе нові місця життя з більш високою концентрацією 

талановитих і креативних людей, інновацій та сферою високих технологій, 

що розвивається, в перспективі буде ставати більш помітною.  
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Наслідком концентрації креативних особистостей і креативних індустрій 

в багатовимірних і неоднорідних містах буде постійне поглиблення 

географічної сегрегації, яка може, врешті‑решт, привести до знелюднення 

периферійних регіонів. Поступово стануть більш помітними відмінності між 

високооплачуваною складною розумовою працею в креативному секторі і 

низькооплачуваною працею з мінімальним рівнем складності, перш за все в 

сфері послуг. Нерівність доходів, що характеризується коефіцієнтом Джині, в 

розвинених країнах постійно поглиблюється. … 
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Книги, монографії, статті з наукових та фахових видань 

 

Адамович, М. П. Креативний сектор економіки у соціально-

економічному розвитку України [Електронний ресурс] /  

М. П. Адамович // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Сер. : Економічні науки. – 2016. – Вип. 19 (1). – 

С. 17–21. – Режим доступу до електронних ресурсів Наукової 

бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_19(1)__5 (дата 

звернення: 26.08.2021). – Назва з екрана. 

Статтю присвячено аналізу креативного сектора економіки України. Обґрунтовано вибір 

на користь креативного вектору у забезпеченні соціально-економічного розвитку України. 

Дано оцінку поточному стану креативних індустрій України, визначено їх роль у 

генеруванні ВВП та визначальні проблеми розвитку. Запропоновано ключові орієнтири 

оптимізації стратегії соціально-економічного розвитку України у напрямі розбудови 

«креативної економіки». 

 

 

 

Азьмук, Н. А. Трансформація зайнятості при переході до 

цифрової економіки: глобальні виклики та стратегії адаптації : 

монографія / Н. А. Азьмук. – Київ : Знання, 2019. – 335 с. – 

Режим доступу до електронного каталогу Наукової бібліотеки 

ім. В. І. Вернадського : http://www.irbis-nbuv.gov.ua (дата 

звернення: 26.08.2021). – Назва з екрана. 

Комплексно досліджено теоретико-методологічні засади трансформації 

ринку праці та зайнятості в умовах переходу до цифрової економіки. 

Обґрунтовано передумови формування цифрового ринку праці. Значну увагу приділено 

трансформації процесу праці та визначенню місця і ролі штучного інтелекту в процесі 

правд в умовах цифровізації економіки. Визначено сутність креативної зайнятості та 

напрями її поширення в Україні. Досліджено процеси розвитку трудового потенціалу і 

технологічного розвитку національної економіки України. Визначено основні недоліки 

національного ринку праці та запропоновано шляхи їх мінімізації в системі управління 

національною економікою. 
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Бакуліна, Н. Тенденції та перспективи розвитку креативної 

економіки в Україні [Електронний ресурс] / Н. Бакуліна,  

О. Собко // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил 

України. – 2018. – Вип. 23. – С. 20–23. – Режим доступу до 

електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/rarpsu_2018_23_6 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

У статті креативна економіка розглянута в різноманітних напрямках соціально-

економічного розвитку. Креативну економіку можна вважати, по-перше, мотиватором, що 

забезпечує привабливість інвестиційного клімату, модернізацію сфер освіти й науки, 

розвиток специфічних напрямків соціальної сфери й т. п. По-друге, механізмом 

функціонування креативної економіки, так само як і економіки в цілому, а також 

системою відповідних соціально-економічних відносин. Формування нових, вищих 

потреб обумовлює пошук досконаліших механізмів їх задоволення. Задовільняти ці 

потреби може різноманітними способами. Це можуть бути як традиційні й загальновідомі 

способи, так і принципово нові, нестандартні, креативні технології.  

 

 

 

Букацелі А. В. Креативне підприємництво як ресурс 

економіки [Електронний ресурс] / А. В. Букацелі. // 

Ефективна економіка. – 2018. – № 6. – Режим доступу до 

електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського :  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_6_55 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Стаття присвячена актуальним питанням визначення напрямів креативних інновацій та 

інноваційних ідей та їх застосуванню у креативному підприємництві. Розкрито основне 

значення креативного підприємництва як ресурсу економічної діяльності. Проаналізовано 

та систематизовано фактори, які впливають на якість виробництва продукту в креативній 

економіці. Досліджено феномен появи креативного підприємництва в світі. Окреслено 

резерви підвищення рівня інновацій в соціальній, економічній та культурній сферах. 
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Бутник, О. О. Перспективи державного управління 

креативною економікою в Україні [Електронний ресурс] /  

О. О. Бутник. // Державне управління: удосконалення та 

розвиток. – 2020. – № 4. – Режим доступу до електронних 

ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2020_4_23 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Досліджено витоки та дефініцію понять «креативна економіка» та «креативні індустрії». 

Визначено, що креативна індустрія характеризується не лише певною сукупністю видів 

економічної діяльності, які виробляють креативні товари та послуги, а й підходом до 

формування нової економіки, яка базується на застосуванні людської творчості та 

активізації творчого потенціалу людини з метою отримання конкурентних переваг.  

Встановлено, що креативна економіка є суттєвою складовою сучасної економіки 

розвинених країн світу. Проаналізовано розвиток креативної економіки в Україні. 

Досліджено нормативно-правове забезпечення функціонування креативної економіки в 

Україні. Зауважено на основних аспектах роботи уряду країни в рамках державного 

управління сферою креативної економіки. Запропоновано перспективні напрями 

державного управління креативною економікою в Україні.  

 

 

 

Варшава, О. В. Роль креативних індустрій у процесі 

інноваційного розвитку економіки України [Електронний 

ресурс] / О. В. Варшава, Н. В. Дідик // Науковий вісник 

Ужгородського університету. Сер. : Економіка. – 2018. –  

Вип. 2. – С. 37–41. – Режим доступу до електронних  

ресурсів Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2018_2_6 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Проаналізований стан креативних індустрій як сегмент інноваційного розвитку економіки 

України, виділені основні складнощі функціонування і розвитку креативних індустрій в 

Україні, сформулюваний перелік кроків для покращення розвитку галузі. 
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Вахович, І. М. Актуалізація розвитку креативної регіональної 

економіки [Електронний ресурс] / І. М. Вахович, О. М. Чуль // 

Економічний простір. – 2012. – № 68. – С. 53–60. – Режим 

доступу до електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2012_68_7 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Проаналізовано умови необхідні для актуалізації розвитку креативної економіки в регіоні 

як ключової детермінанти соціально-економічного розвитку. Визначено фактори 

формування креативного середовища та приваблення креативного класу в регіон. 

Висвітлено основні аспекти системи забезпечення регіональної креативної економіки. 

 

 

 

Вахович, І. М. Розвиток креативної економіки в умовах 

транскордонного співробітництва [Електронний ресурс] /  

І. М. Вахович, О. М. Чуль // Проблеми економіки. – 2014. –  

№ 3. – С. 182–186. – Режим доступу до електронних ресурсів 

Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_3_24 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Проаналізовано роль транскордонного співробітництва в просуванні та реалізації програм 

креативного розвитку. Проведено оцінку перспектив і можливостей реалізації програм 

транскордонного співробітництва в контексті забезпечення креативного розвитку 

прикордонних регіонів та на цій основі визначено пріоритетні напрями міжнародного 

співробітництва. Наголошено, що поглиблення транскордонного співробітництва у межах 

розвитку креативної економіки має сприяти всебічному стимулюванню нових форм 

бізнесу, активізації інвестиційного потенціалу регіону, створенню нових робочих місць, 

формуванню якісної інфраструктури, забезпеченню високого рівня життя населення. 
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Венгерська, Н. Використання креативних цифрових 

технологій у сфері туризму під час пандемії COVID-19: 

економічні і соціальні наслідки [Електронний ресурс] /  

Н. Венгерська, В. Воронкова, Л. Безкоровайна, А. Череп // 

Humanities studies. – 2021. – Вип. 7. – С. 91–101. – Режим 

доступу до електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/humst_2021_7_13 (дата звернення: 26.08.2021). – 

Назва з екрана. 

Проаналізовано зарубіжний досвід використання креативних цифрових технологій, 

зокрема на прикладі компанії Siemens в умовах COVID-19 та показано її позитивний 

досвід. 

 

 

 

Галахова Т. Вимірювання масштабів креативного сектору 

глобальної економіки [Електронний ресурс] / Т. Галахова // 

Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 3-4. – С. 109–120. – 

Режим доступу до електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : http://nbuv.gov.ua/ 

UJRN/rcpu_2015_3-4_13 (дата звернення: 26.08.2021). – Назва з 

екрана. 

Досліджується основні риси розвитку сектору світової економіки на основі 

компаративного аналізу агрегованих традиційного, креативного та суміжного секторів. 
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Гладунський, В. Н. Проблеми формування інтелектуальної 

техніки економічно активного креативного фахівця нової 

економіки [Електронний ресурс] / В. Н. Гладунський,  

Г. І. Берегова // Соціально-економічні проблеми сучасного 

періоду України. – 2017. – Вип. 2. – С. 57–61. – Режим 

доступу до електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2017_2_13 (дата звернення: 26.08.2021). – 

Назва з екрана. 

На основі істотних ознак «нової економіки» показується, що економічно активні креативні 

спеціалісти, окрім знань, мають бути ініціаторами, дослідниками та оперативними 

реалізаторами цих знань. Обґрунтовується, що такі спеціалісти повинні володіти певною 

інтелектуальною технікою, в основі якої лежить математичний і логічний інструментарій. 

Наголошується на значенні нечіткої логіки та її можливостях для опису, аналізу та 

прийняття рішень на основі нечітких, розмитих, неоднозначних оцінок дійсності. 

Розкриваються певні проблеми, пов’язані з процесом формування у майбутніх економістів 

та управлінців інтелектуальної техніки. Запропоновано деякі заходи щодо підвищення 

якості підготовки економічно активних спеціалістів.  

 

 

 

Гринчук, Ю. С. Креативний потенціал України: аналіз, 

напрями розвитку / Ю. С. Гринчук, Н. В. Коваль // Економіка 

та держава. – 2020. – № 7, лип. – С. 6–15. 

Досліджено методику визначення та динаміку рейтингових показників 

України в Глобальному індексі креативності, Індексі соціального 

прогресу, Глобальному індексі інновацій. Доведено, що Україна має 

достатньо високий креативний потенціал, який базується, в першу чергу, 

на талантах (людському капіталі). Визначено чинники, що негативно 

впливають на формування креативного потенціалу України: несприятливе політичне, 

регуляторне та бізнес-середовище; відсутність стратегічного бачення розвитку культурно-

креативної сфери органами державної влади та місцевого самоврядування; недостатній 

обсяг інвестицій в НДДКР та в освіту; незадовільна якість освіти, довкілля, особистої 

безпеки; низький рівень відкритості та толерантності українського суспільства. Зроблено 

висновок, що джерелом креативності є умови життя та праці робочої сили, тому з метою 

розвитку креативного потенціалу слід створити певні умови для креативності.  

 

 

 

 

 

 



14 

 

Гудима, Л. О. Креативна економіка: світовий досвід та 

виклики для України в межах кризових перетворень 

[Електронний ресурс] / Л. О. Гудима // Бізнес Інформ. –  

2020. – № 5. – С. 100–106. – Режим доступу до електронних 

ресурсів Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2020_5_14 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Проаналізовано креативний потенціал кожного із п’яти континентів світу та побудовано 

рейтинг креативних індустрій за рівнем дохідності. Визначено креативні індустрії, які 

займають найбільшу частку з прибутковості (телебачення, образотворче мистецтво, газети 

і журнали), а також лідерів серед регіонів для більшості креативних індустрій – США та 

Азію. Оцінено дохідність креативних індустрій в різних регіонах світу, за отриманими 

результатами зроблено висновок про переважання частки креативних індустрій в 

Азійсько-Тихоокеанському регіоні (33%). Підкреслено важливість підтримки креативного 

бізнесу в період кризи, викликаної пандемією COVID-19. На основі аналізу проведеного 

опитування власників креативного бізнесу наведено рекомендації для уряду щодо надання 

можливості креативним індустріям компенсувати власні збитки та забезпечення 

сприятливих умов для відновлення їхньої роботи.  

 

 

 

Гуріна Н. В. Економічна сутність креативного обліку та його 

застосування підприємствами України [Електронний ресурс] / 

Н. В. Гуріна, І. А. Гудим // Modern economics. – 2019. – № 15. – 

С. 84–88. – Режим доступу до електронних ресурсів Наукової 

бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2019_15_14 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Розглядаються особливості креативного обліку в діяльності бухгалтера в сучасних умовах, 

історія розвитку, методика креативного обліку. Розглянуто способи, за допомогою яких 

публічні компанії можуть творчо маніпулювати своїми звітами про доходи: від 

модифікації самого доходу та креативної класифікації доходів до використання звітів про 

прибутки та збитки, що вводять в оману. На основі узагальнення положень спеціальної 

літератури стосовно теоретичних та методичних положень креативного обліку 

установлено його позитивні та негативні особливості. З’ясовано, що усунення 

застосування креативного обліку на підприємствах є складним та довготривалим 

процесом. Описані маніпуляції фінансовою інформацією, яку називають «креативним 

обліком», підривають довіру суспільства до професії бухгалтера. Запропоновано шляхи 

запобігання практиці креативного обліку. 
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Давимука, С. А. Передумови формування та розвитку 

креативної економіки регіонів [Електронний ресурс] /  

С. А. Давимука, Л. І. Федулова // Регіональна економіка. – 

2016. – № 1. – С. 12–21. – Режим доступу до електронних 

ресурсів Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_1_4 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Розкрито сутність взаємозв’язку інноваційного розвитку з формуванням креативної 

економіки  регіонів. Обґрунтовано і охарактеризовано передумови формування і розвитку 

креативної економіки регіонів з врахуванням досвіду ЄС. Проаналізовано стан 

інноваційності регіонів України за показником науко місткості валового регіонального 

продукту. Визначено обмеження, які стримують формування сучасних регіональних 

інноваційних систем в Україні, серед яких компетенції, необхідні для розбудови 

креативного середовища економіки знань, скорочення винахідницької активності в 

регіонах через відсутність державної політики у сфері управління інтелектуальною 

власністю. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізмів реалізації регіональної 

економічної політики у напрямі становлення інноваційної екосистеми регіонів і посилення 

ролі креативного середовища. Обґрунтовано, що політика у галузі конкуренції має 

розглядатися як ефективний інструмент прискорення економічного розвитку регіонів, але 

вона має брати до уваги потенціал інноваційної діяльності і розвитку людських ресурсів. 

 

 

 

Давимука С. А. Підходи до формування інноваційної 

екосистеми креативної економіки регіону [Електронний 

ресурс] / С. А. Давимука, Л. І. Федулова // Регіональна 

економіка. – 2017. – № 3. – С. 17–27. – Режим доступу до 

електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2017_3_4 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Охарактеризовано теоретико-методологічні засади формування регіональної інноваційної 

екосистеми креативної економіки. Обґрунтовано сутність екосистемного підходу та 

інституційного середовища регіонального розвитку. Виявлено особливості виробництва 

креативного продукту у взаємозв’язку з учасниками ринку. Розроблено концептуальну 

модель інноваційної екосистеми формування креативного сектору економіки регіону та  

охарактеризовано умови її застосування при управлінні регіональним розвитком. 

Визначено базові елементи (інститути) регіональної інноваційної екосистеми креативної 

економіки та охарактеризовано їхню роль і функції у створенні креативного 

екосередовища, що дозволить забезпечити ефективне використання і розвиток 

інноваційного потенціалу регіонів.  
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Давимука, С. А. Креативний сектор економіки: досвід та 

напрями розбудови [Електронний ресурс] : монографія /  

С. А. Давимука, Л. І. Федулова ; ДУ "Ін-т регіон. дослідж.  

ім. М. І. Долішнього НАН України". – Львів :  

Омельченко В. Г. [вид.], 2017. –  

527 с. – Режим доступу : http://ird.gov.ua/irdp/p20170702f.pdf 

(дата звернення: 26.08.2021). – Назва з екрана. 

Висвітлено теоретико-методологічні засади та практичні аспекти креативного сектору 

економіки як сучасного формату економіки знань. Проаналізовано досвід зарубіжних 

країн щодо розвитку креативної економіки та виявлено характерні тенденції стану 

розвитку креативних індустрій в Україні, а також визначено проблеми і перешкоди на 

шляху їх розбудови на регіональному рівні. Розроблено пропозиції щодо формування 

державної культурної політики та механізмів її реалізації, запропоновано концептуальні 

засади регіональної економічної політики у напрямі формування креативних кластерів і 

створення інноваційної екосистеми в ролі складової креативного інституційного 

середовища в умовах здійснення політики децентралізації та інтеграції.  

 

 

 

Диба, М. І. Прояви креативної економіки та джерела її 

фінансування в умовах діджиталізації [Електронний ресурс] / 

М. І. Диба, Ю. О. Гернего // Фінанси України. – 2019. – № 6. – 

С. 81–92. – Режим доступу до електронних ресурсів Наукової 

бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2019_6_8 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Розглянуто прояви креативної економіки та запропоновано альтернативні джерела її 

фінансування з огляду на поширення тенденцій діджиталізації. Обґрунтовано, що 

соціально-економічне зростання в умовах сьогодення можливе лише з урахуванням 

потенціалу креативних індустрій у контексті розвитку діджитал-економіки. Показано 

взаємозв’язок креативності й діджиталізації. Зокрема, розкрито погляди зарубіжних 

учених на первинний зв’язок “підривних технологій” і “творчого руйнування”, роль 

креативності в діджитал-екосистемі. Досліджено позитивний досвід розвитку креативної 

економіки в країнах світу, який свідчить про прибутковість цього сектору. Визначено 

основні тенденції поступу креативної економіки в Україні, наявні можливості й проблеми, 

котрі великою мірою спричинені неналежним фінансовим забезпеченням креативних сфер 

у нашій країні. Проаналізовано потенціал залучення фінансових ресурсів для потреб 

креативної економіки з альтернативних джерел. Доведено можливість розв’язання низки 

проблем і активізації креативної економіки за рахунок популяризації альтернативних 

інвестицій, практик венчурної філантропії та фільмофілантропії, мезонінного 

інвестування. 
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Диндар, А. С. Позиції культурно-креативної індустрії в 

економіці ЄС [Електронний ресурс] / А. С. Диндар // Інвестиції: 

практика та досвід. – 2019. – № 1. – С. 53–59. – Режим доступу 

до електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2019_1_11 

(дата звернення: 26.08.2021). – Назва з екрана. 

Досліджено сучасні тенденції розвитку та структурні зміни культурно-

креативного сектору економіки ЄС. Автором проаналізовано особливості концентрації 

підприємницького капіталу в межах провідних арт кластерів в Європі. Встановлено, що 

валова додана вартість креативного сектору сягнула майже 3 % від загального обсягу 

доданої вартості нефінансового сектору економіки ЄС. Доведено, що інтенсивний 

розвиток культурного сектору європейської економіки сприяє створенню нових робочих 

місць та самозайнятості. Обґрунтовано, що посилення конкурентних позицій креативних 

компаній забезпечується шляхом високої їх просторової концентрації в межах культурних 

кластерів, найбільші з яких ідентифіковано у Великобританії, Франції та Німеччині, а 

найбільш конкурентні кластери сформувалися у підгалузях рекламної індустрії, 

видавничої справи та аудіовізуального виробництва. 

 

 

 

Диндар, А. С. Понятійно-термінологічна сутність арт-бізнесу в 

креативній економіці [Електронний ресурс] / А. С. Диндар // 

Економічний простір. – 2014. – № 92. – С. 14–22. – Режим 

доступу до електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2014_92_4 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Стаття присвячена проблемі відсутності чіткого визначення понять «Креативний сектор», 

«Культурний сектор», «Арт-бізнес». Креативний сектор змінювався надзвичайно 

стрімкими темпами впродовж останніх 20 років. Розвиток ринків культурного і 

креативного секторів призвели до необхідності визначення і стандартизації 

компонентного складу цих ринків. В даній публікації виокремлено сім досить популярних 

у світі моделей класифікації компонентного складу креативного сектора. Розглянуто 

модель DCMS, модель WIPO, модель символічних текстів, модель концентричних кіл, 

модель інституту статистики ЮНЕСКО, модель «Американці на підтримку мистецтва», 

модель KEA. Порівнено компонентний склад креативних галузей відповідно до обраних 

моделей для визначення сутності терміну «креативний сектор». Проаналізовано базові 

сфери трьох найпопулярніших моделей, тим самим виокремлюючи галузі, що входять до 

культурного або артсектору економіки.  
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Дідик, Н. В. Тенденції розвитку креативної економіки в 

Європейському Союзі [Електронний ресурс] / Н. В. Дідик // 

Проблеми системного підходу в економіці. – 2018. – Вип. 5. – 

С. 14–20. – Режим доступу до електронних ресурсів Наукової 

бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_5_4 (дата 

звернення: 26.08.2021). – Назва з екрана. 

Розглянуто стан креативного сектору економіки Європейського Союзу. Зазначено  11 

підгалузей, які виділяються на основі класифікації креативних індустрій Європейського 

Союзу. У статті проведено аналіз функціонування креативних індустрій в трьох 

креативних центрах ЄС: Великій Британії, Німеччині та Франції. Описано тенденції 

розвитку креативного сектору за останні роки. Уряди країн активно працюють над 

популяризацією даного сектору економіки серед населення та підвищення 

конкурентоспроможності країн серед інших креативних економік світ, і шляхи цієї 

підтримки досліджуються у даній статті. У статті акцентується увага на особливостях 

розвитку Європейського Союзу у контексті розміщення великої кількості креативних 

компаній, що займають значну частку в економіках країн-членів Союзу. Зазначається, що 

важливим аспектом подальшого ефективного розвитку країн ЄС є активна підтримка 

культурних та креативних індустрій. 

 

 

 

Європейський вектор модернізації економіки: креативність, 

прозорість та сталий розвиток [Електронний ресурс] : кол. 

монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф.  

Л. Л. Калініченко ; Харків. нац. ун-т буд-ва та  

архітектури. – Харків : Панов А. М. [вид.], 2018. – 315 с. – 

Режим доступу до електронного архіву Західноукраїнського 

Національного Університету : 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29677/1/Monograph_2018_ISBN%20

978-617-7541-74-4.pdf (дата звернення: 26.08.2021). – Назва з екрана. 

Монографія містить результати досліджень відносно основних напрямків європейського 

вектору модернізації економіки: креативна економіка та підприємництво; європейські 

практики та вітчизняний досвід децентралізаційних процесів; енергоефективність, 

ресурсозбереження та зелена економіка; гендерна справедливість в соціально-

економічних системах; інструменти забезпечення прозорості публічного сектору. Розділи 

монографії друкуються в авторській редакції, в монографії максимально зменшено 

втручання в обсяг та структуру відібраних до друку матеріалів. Редакційна колегія не несе 

відповідальності за достовірність статистичної та іншої інформації, яку надано в 

рукописах, а також коректність цитованості матеріалу, і залишає за собою право не 

розподіляти поглядів деяких авторів на ті чи інші питання, які розглянуті у розділах 
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Ільчук, В. Теоретичні засади формування креативних 

індустрій у розвитку реального сектора національної 

економіки [Електронний ресурс] / В. Ільчук, І. Садчикова // 

Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2020. –  

№ 1. – С. 9–19. – Режим доступу до електронних ресурсів 

Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2020_1_3 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Ґрунтовно досліджено сутність креативних індустрій від зародження до їх становлення та 

розвитку. Також було визначено, що креативні індустрії в реальному секторі економіки 

виявляються в інноваціях і спрямовані в багатьох випадках на створення нових ідей та 

інтелектуальної власності в науково-інноваційній, техніко-технологічній, організаційно-

економічній сферах, які забезпечують матеріальну основу життєдіяльності суспільства та 

кожної людини окремо. Наведено схему використання креативних індустрій у реальному 

секторі національної економіки. Виділено види креативних індустрій за напрямами 

створення духовних та матеріальних благ, а також показано вплив креативних індустрій 

на розвиток реального сектору національної економіки. 

 

 

 

Іртищева, І. О. Медіа сфера в умовах креативної економіки: 

розвиток та засади управління [Електронний ресурс] /  

І. О. Іртищева, Д. А. Крапивіна // Вісник ХНАУ. Сер. : 

Економічні науки. – 2020. – № 2. – С. 299–308. – Режим 

доступу до електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2020_2_25 (дата 

звернення: 26.08.2021). – Назва з екрана. 

Розкрито аналіз розвитку медіа сфери в умовах креативної економіки та визначення 

завдань щодо управління нею. Проаналізовано стан структури доданої вартості у 

видавничій справі (загальні, додаткові, базові). Здійснено аналіз динаміки кількості 

суб’єктів господарювання видавничої справи в креативних індустріях, частка видавничої 

справи в креативних індустріях. Обґрунтовано організаційно управлінську модель 

взаємодії державно-приватного партнерства в удосконаленні розвитку медіапростору. 
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Каленюк, І. С. Розвиток людського капіталу в умовах 

становлення креативної економіки [Електронний ресурс] /  

І. С. Каленюк, Н. Б. Кузнецова // Центральноукраїнський 

науковий вісник . Економічні науки. – 2020. – Вип. 4. –  

С. 77–85. – Режим доступу до електронних ресурсів Наукової 

бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2020_4_9 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Враховуючи, що важливим проявом глобальних трансформаційних процесів виступає 

посилення процесу інтелектуалізації, ролі людського капіталу та його творчих функцій, 

визначено, що зростання значення та реальних масштабів творчої діяльності лежить в 

основі становлення креативної економіки. Обґрунтовано розуміння поняття «креативна 

економіка» в двох аспектах: по-перше, як сектору економіки, що об’єднує галузі, в основі 

успішності яких лежить креативна, творча діяльність; по-друге, як системи соціально-

економічних відносин з приводу формування, розвитку та використання креативного 

людського капіталу. Визначено, що важливою в цьому напрямку є роль освіти, яка має 

закладати основи критичного та проектного мислення, формувати освітнє середовище на 

основі креативізації навчального процесу. Доведено, що підготовка та формування 

якісного креативного людського капіталу має стати одним з пріоритетів країни в контексті 

становлення креативної економіки. 

 

 

 

Калінеску, Т. В. Креативний облік і аудит економічної 

діяльності підприємств [Електронний ресурс] /  

Т. В. Калінеску // Часопис економічних реформ. – 2019. –  

№ 2. – С. 95–102. – Режим доступу до електронних ресурсів 

Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2019_2_14 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Основною гіпотезою дослідження стало припущення, що застосування креативного обліку 

і аудиту в різних галузях національної економіки України не повинно порушувати 

встановлене законодавство, сприяти правильному формуванню і обліку фінансових 

показників, об’єктивному розкриттю корисної інформації та її адаптуванню до потреб 

користувачів. Доведено, що методи креативного обліку і аудиту на підприємстві пов’язані 

з особистістю, яка їх застосовує на основі ґрунтовної досвідченості, гнучкості і 

оригінальності мислення, логічності міркувань та інтуїтивного проникнення в суть явищ, 

що відбуваються на підприємстві. 
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Карасьова, Н. А. Досвід розвинених країн у сфері креативної 

економіки [Електронний ресурс] / Н. А. Карасьова // Бізнес 

Інформ. – 2019. – № 10. – С. 30–37. – Режим доступу до 

електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_10_5 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Проведено аналіз особливостей розвитку креативних економік в Азійсько-

Тихоокеанському, 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; стимулювання 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 економіки також важливий з огляду на 

потенціал і перспективи синтезу традиційних і креативних видів діяльності. Встановлено, 

що важливим аспектом 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 різноманітних програм підтримки на 

державному рівні. 

 

 

 

Карасьова, Н. А. Розвиток креативної економіки в умовах 

децентралізації / Н. А. Карасьова // Економіка. Фінанси. 

Право. – 2019. – № 10. – С. 13–19.  

Досліджено сучасні напрямки та перспектив розвитку креативної 

економіки в умовах децентралізації України. Розглянуто три позиції у 

трактуванні поняття «креативна економіка». Визначено п’ять 

найважливіших складових сектору креативних індустрій, які визнані 

найважливішими для експортної стратегії України. Визначено, що в умовах 

децентралізації найбільш важливим є розвиток креативної економіки, яка сприяє 

усуненню більшості регіональних проблем. 
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Карп’як, М. О. Формування креативних просторів та їх 

значення для економічного розвитку регіону в умовах 

децентралізації влади [Електронний ресурс] / М. О. Карп’як // 

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 

2017. – Вип. 3. – С. 139–142. – Режим доступу до електронних 

ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2017_3_31 (дата звернення: 26.08.2021). – 

Назва з екрана. 

Досліджено явище креативного простору, визначено чинники виникнення креативних 

просторів в Україні і у світі,  а також здійснено аналіз формування та розвитку креативних 

просторів в Україні та у світі. Виявлено напрями стимулювання розвитку креативних 

просторів та загалом культурних креативних індустрій в Україні регіональними та 

місцевим органам влади в контексті сьогоденної реформи місцевого самоврядування та 

децентралізації влади в Україні. 

 

 

 

Киризюк, С. В. Аналіз підходів щодо розвитку креативної 

економіки [Електронний ресурс] / С. В. Киризюк // Вісник 

Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 

2014. – Т. 19, вип. 2 (1). – С. 22–26. – Режим доступу до 

електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2014_19_2(1)__6 (дата 

звернення: 26.08.2021). – Назва з екрана. 

Представлено ретроспективний аналіз становлення теорії креативної економіки, що 

охоплює три головні концепції: «креативний індустрій», «креативного міста», та 

«креативного класу». В рамках існуючих концепцій визначено фактори сприяння розвитку 

креативної економіки. Встановлено спільні для досліджуваних концепцій креативної 

економіки вихідні теоретичні положення. 
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Киризюк, С. В. Міжнародні та вітчизняні тенденції розвитку 

креативної економіки [Електронний ресурс] / С. В. Киризюк // 

Науковий вісник Херсонського державного університету.  

Сер. : Економічні науки. – 2014. – Вип. 6 (1). – С. 68–72. – 

Режим доступу до електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_6(1)__18 (дата 

звернення: 26.08.2021). – Назва з екрана. 

Проаналізовано основні тенденції та особливості глобального розвитку креативних 

індустрій. Оцінено значення креативного сектору в економіці України. Узагальнено 

національні особливості та проблеми розвитку креативних індустрій. 

 

 

 

Кічурчак, М. В. Структурні зміни у розвитку креативних 

індустрій в умовах перманентної кризи економіки України 

[Електронний ресурс] / М. В. Кічурчак // Наукові записки 

Національного університету "Острозька академія". Сер. : 

Економіка. – 2020. – № 17. – С. 9–15. – Режим доступу до 

електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2020_17_4 (дата звернення: 26.08.2021). – 

Назва з екрана. 

Запропоновано науково-методичні підходи до визначення специфіки структурних змін у 

розвитку сектору креативних індустрій на підставі обчислення інтегральних індексів 

зростання закладів культури за регіонами і розвитку окремих творчих інституцій, індексу 

Герфіндаля. Здійснено порівняльний аналіз динаміки кількісного зростання креативних 

інституцій за регіонами України, Польщі та Білорусі. Сформовано рекомендації з 

активізації позитивних структурних зрушень у розвитку креативних індустрій в 

національній економіці в умовах кризи 
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Клей, А. Економіка бунтівників. Уроки креативності від 

піратів, гакерів, бандитів та інших неформальних підприємців / 

А. Клей, К. М. Філліпс ; пер. з англ. Н. Палій. – Київ : 

Книголав, 2018. – 265 с. – Режим доступу до електронного 

каталогу Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe (дата 

звернення: 26.08.2021). – Назва з екрана. 

Виявляється, не всі грандіозні ідеї та підприємницькі винаходи родом із Кремнієвої 

долини. Вони приходять також із велелюдних вулиць Шеньчженя, із затоплених 

прибережних міст Тайланду й навіть із в’язниць Сомалі. Ця книжка – про унікальних 

людей, які рухають світ, однак залишаються нікому не відомими. Це новатори-

бунтівники: пірати, комп’ютерні гакери, пранкстери та колишні лідери вуличних банд. На 

відміну від стандартних підприємців, вони демонструють чудову винахідливість, 

застосовують першопрохідні оригінальні методи та втілюють незвичайні, але продуктивні 

практики. Як же працюють ці невідомі мрійники? Звідки черпають свої ідеї та яким чином 

їх реалізовують? І як, зрештою, ми можемо використати їхній досвід та знання для 

розвитку сучасної економіки? 

 

 

 

Князь, С. В. Структура, можливості і перспективи розвитку 

віртуальної економіки та креативних індустрій [Електронний 

ресурс] / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді // Актуальні проблеми 

економіки. – 2016. – № 9. – С. 346-351. – Режим доступу до 

електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_9_41 

(дата звернення: 26.08.2021). – Назва з екрана. 

З позиції теорії множин обґрунтовано характер взаємодії компонентів віртуальної 

економіки і креативних індустрій. Доведено, що множини віртуальної економіки і 

креативних індустрій мають спільні компоненти. Аргументовано, що базовими 

положеннями, на основі яких має здійснюватись розвиток віртуальної економіки і 

креативних індустрій, є безпека і готовність суб’єктів економічних відносин до  

сприйняття нового. 
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Коваль, І. М. Організаційно-економічні форми 

підприємництва у неприбуткових суб’єктів господарювання, 

віднесених до креативних індустрій [Електронний ресурс] /  

І. М. Коваль. // Ефективна економіка. – 2020. – № 1. – Режим 

доступу до електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_1_70 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Статтю присвячено пошуку організаційно-економічних форм підприємництва у сучасних 

українських репертуарних театрах, водночас віднесених законодавчо-нормативними 

документами України до неприбуткових суб’єктів господарювання та до креативних 

індустрій, існування в яких потребує від персоналу театру постійного прояву 

інноваційності та підприємливості. В ній на ґрунті діяльнісно-холістичного підходу було 

удосконалено визначення  креативної економіки та індустрій, економічні результати яких 

можна описати відомою формулою М. Д. Кондратьєва. Вперше запропоновано процесну 

модель діяльності сучасного українського репертуарного театру, аналіз якої доводить 

необхідність та можливість його підприємницької поведінки у всіх середовищах.  

 

 

 

Кукса, І. М. Креативна економіка як елемент інноваційної та 

стійкої стратегії розвитку України [Електронний ресурс] /  

І. М. Кукса, Т. О. Пєтухова. // Ефективна економіка. – 2018. –  

№ 2. – Режим доступу до електронних ресурсів Наукової 

бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_2_15 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Наведено: історичний аспект появи економічної категорії «креативні індустрії»; 

аргументи у підтримку нової парадигми розвитку, яка позв'язує економіку і культуру,  

визначення концепції креативних індустрій, наведені характерні риси креативних 

індустрій,  їх класифікаційні ознаки, номенклатура та класифікація креативного сектора, 

визначено вплив креативної економіки як елементу інноваційної та стійкої стратегії 

розвитку України. розкрито напрями, що можуть сприяти та покращити умови для 

розвитку підгалузей та видів діяльності в рамках культурних та креативних індустрій 

України, які є здатними до розширення та/або генерування доходів, підвищенню рівню 

зайнятості, сталого розвитку та безпосередньо сприяють економічному зростанню та 

описано моделі, що окреслюють відносини між креативними галузями та рештою 

економіки.  
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Куриляк, В. Є. Креативна економіка як нова парадигма 

постіндустріальної цивілізації [Електронний ресурс] /  

В. Є. Куриляк, М. А. Живко, Б. В. Літовченко // Вісник 

Академії митної служби України. Сер. : Економіка. – 2013. – 

№ 2. – С. 92–98. – Режим доступу до електронних ресурсів 

Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2013_2_14 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Аналізуються основні підходи до креативної економіки як якісно нового етапу розвитку 

постіндустріальної цивілізації. Відповідно до цього розглядаються питання розвитку 

менеджменту, адекватного креативній економіці, зміни філософії функцій менеджера в 

організації 

 

 

 

Леонова С. В. Креативізація як вектор сталого розвитку 

сучасної економіки [Електронний ресурс] / С. В. Леонова // 

Вчені записки Таврійського національного університету  

ім. В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. –  

2019. – Т. 30 (69), № 2. – С. 133–138. – Режим доступу до 

електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2019_30(69)_2_27 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Ідентифіковано чинники впливу на формування креативних індустрій, актуалізовано та 

обґрунтовано впровадження концепції креативізації економіки України. Розроблено 

схематичну модель процесу креативізації, ідентифіковано показники (індикатори) 

креативізації, серед яких слід назвати показники підвищення конкурентоспроможності 

діючих бізнесів, зростання надходжень до місцевого бюджету, підвищення якості життя 

на території присутності, зменшення відтоку талантів, підвищення привабливості 

території присутності, зростання туристичної активності на території присутності та 

підвищення якості культурного життя. Проведено оцінювання ефективності креативізації 

у ланцюзі «генерація креативної ідеї → формування інноваційного продукту → генерація 

доданої вартості» шляхом дослідження впливу на ВВП України інноваційного розвитку 

підприємств креативного сектору. Із застосуванням методів кореляційно-регресійного 

аналізу доведено існування тісного зв’язку між ВВП, кількістю підприємств, що 

випускають інноваційну продукцію, обсягом реалізації інноваційної продукції та обсягами 

інноваційної продукції, поставленої на експорт. 
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Літовченко, Б. В. Виклики креативної економіки природі та 

культурі організації [Електронний ресурс] / Б. В. Літовченко // 

Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 1. –  

С. 116–123. – Режим доступу до електронних ресурсів 

Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2016_1_15 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Виникнення і розвиток креативної економіки в сучасному глобалізаційному соціумі 

містить виклики теорії і практиці класичним поглядам на менеджмент і організаційну 

теорію. Метою дослідження є визначення основних принципів переходу від 

соціотехнічної до органістичної природи іннваційної (креативної) організації. 

Проаналізовано характеристики соціотехнічних, органічних і креативних ризик-

організацій, побудовано моделі організацій у контексті ризику (ставлення до інновацій), 

розвитку нового типу організацій в умовах креативної економіки як інструменту 

ефективності побудови нової соціально-економічної системи. 

 

 

 

Лук’яненко, Д. Г. Феномен креативізації глобальної 

економіки і менеджменту [Електронний ресурс] /  

Д. Г. Лук’яненко, Т. О. Галахова // Науковий вісник 

Дипломатичної академії України. – 2016. – Вип. 23 (3). –  

С. 12–21. – Режим доступу до електронних ресурсів Наукової 

бібліотеки ім. В. І. Вернадського :  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2016_23(3)__4 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

У глобальній парадигмі економічного розвитку ХХІ ст. висвітлено тенденцію його 

креативізації. Окреслено структурну конфігурацію креативного сектору глобальної 

економіки. Досліджено креативний контекст сучасної теорії управління та бізнес-

практики, виявлено креативно-інноваційну мотивацію менеджменту міжнародних 

компаній, оцінено значимість його креативних інструментів. Обґрунтовано доцільність 

створення екосистеми креативного менеджменту за рахунок впровадження відповідних 

корпоративних цінностей і необхідність інституціональної та корпоративної імплементації 

креативних підходів в управлінні. 
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Мазуренко, В. П. Національні та глобальні виміри розвитку 

креативної економіки [Електронний ресурс] /  

В. П. Мазуренко, Д. В. Копійка // Молодий вчений. – 2018. – 

№ 8 (1). – С. 200–205. – Режим доступу до електронних 

ресурсів Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_8(1)__48 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Визначено сутність креативної економіки, основні її складові та виміри, напрями 

державного регулювання її розвитком. Показано особливості креативної економіки, які 

полягають у застосуванні креативу як фактору виробництва; переважно 

індивідуалізованому характері створенні креативних благ; формуванні матеріальних і 

нематеріальних активів, цінність яких важко виміряти та відобразити у звітності; сприянні 

самозайнятості та соціальної інклюзії з одночасним ускладненням вимірювання 

продуктивності праці; тяжінні до мегаполісів і культурних центрів – великих міст; зміні 

функцій управління створенням креативного продукту, зокрема таких, як планування, 

організація праці та контролю; розмивання кордонів поширення креативних благ. 

Окреслено динаміку розвитку креативної економіки в розвинутих країнах і країнах, що 

розвиваються. Доведена перспективність розвитку креативних індустрій в Україні. 

Визначено передумови формування ефективного національного креативного сектору 

економіки, що передбачає об’єднання спільних зусиль держави, бізнесу, населення. 

 

 

 

Мержвинська, A. M. Дослідження суті креативної економіки 

та тенденцій і проблем її розвитку в сучасних умовах 

[Електронний ресурс] / A. M. Мержвинська // Проблеми 

системного підходу в економіці. – 2016. – Вип. 54. –  

С. 108–113. – Режим доступу до електронних ресурсів 

Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2016_54_21 (дата 

звернення: 26.08.2021). – Назва з екрана. 

Проведений аналіз і виявлені особливості формування креативної економіки в умовах 

науково-технічного прогресу й постіндустріального суспільства; визначені основні 

напрямки й тенденції її розвитку – прогресу й регресу; обґрунтовані напрямки 

формування адекватному особливостям креативної економіки системи менеджменту.  
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Мержвинська, А. М. Креативна економіка: особливості та 

тенденції розвитку [Електронний ресурс] /  

А. М. Мержвинська // Молодий вчений. – 2019. – № 2 (2). –  

С. 637–640. – Режим доступу до електронних ресурсів 

Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_2(2)__72 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Розглянуто особливості формування креативної економіки в умовах постіндустріального 

суспільства, визначені основні напрямки і тенденції її розвитку. 

 

 

 

Олександренко, І. В. Особливості інноваційного розвитку креативної 

економіки регіону [Електронний ресурс] /  

І. В. Олександренко // Економічний форум. – 2015. – № 3. – С. 170-176. – 

Режим доступу до електронних ресурсів Наукової бібліотеки ім. В. І. 

Вернадського : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_3_25 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Визначено сутність та основні напрями розвитку креативної економіки регіону. 

Систематизовано основні проблеми інноваційного розвитку креативної 

економіки регіону. Визначено вплив інноваційного розвитку креативної 

економіки на економічне, соціальне та екологічне становище регіону. 

Подано основні передумови становлення ефективної креативної 

економіки регіону.  

 

 

 

Олексенко, Р. І. Формування концепції креативної 

особистості як фактор креативно-знаннєвої економіки в умовах 

викликів глобалізації [Електронний ресурс] / Р. І. Олексенко // 

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної 

академії. – 2017. – Вип. 71. – С. 118–126. – Режим доступу до 

електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_71_16 (дата звернення: 26.08.2021). – 

Назва з екрана. 

Розкрито еволюцію від «homo economicus» до «homo creativus» в умовах глобалізації та 

глобальних рейтингах креативної економіки; створено концепцію креативної особистості 

як фактор креативно-знаннєвої економіки в умовах викликів глобалізації; представлено 

цілісне уявлення креативної особистості як фактора формування знаннєво-інформаційної 

економіки. 
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Остапенко, Т. Г. Порівняльний аналіз структури 

наноекономіки та теорій людського капіталу, креативної 

економіки й інформаційної економіки [Електронний ресурс] / 

Т. Г. Остапенко // Економічний вісник Запорізької державної 

інженерної академії. – 2018. – Вип. 6. – С. 51–59. – Режим 

доступу до електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2018_6_11 (дата звернення: 26.08.2021). – 

Назва з екрана. 

Дослідження присвячене порівняльному аналізу розвитку наноекономіки та теоретичних 

підходів до визначення людського капіталу, креативної та інформаційної економік. 

наноекономіка тлумачиться як поєднання бебіекономіки, економіки людини та економіки 

нанотехнологій. у статті зазначається, що центральною ланкою зазначених концепцій є 

людина і така, що має інноваційні характеристики. підкреслено, що людський капітал є 

чинником економічного розвитку і наноекономіки зокрема, креативна економіка є 

процесом формування інноваційних продуктів та процесом створення економіки 

нанотехнологій. а інформаційна економіка є базисом для формування наноекономічного 

розвитку. 

 

 

 

Пастернак, О. І. Креативні екосистеми у стратегічній 

перспективі соціально-економічного розвитку 

територіальних громад [Електронний ресурс] /  

О. І. Пастернак, М. О. Карп’як // Соціально-економічні 

проблеми сучасного періоду України. – 2017. – Вип. 6. –  

С. 20–23. – Режим доступу до електронних ресурсів Наукової 

бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2017_6_7 (дата звернення: 26.08.2021). – 

Назва з екрана. 

Досліджено сутність креативних екосистем, визначено чинники їх формування в Україні і 

у світі, здійснено аналіз їх розвитку на базі територіальних громад України та світу, а 

також обґрунтовано роль креативних екосистем у стратегічній перспективі соціально-

економічного розвитку територіальних громад. Виявлено напрями стимулювання 

розвитку креативних екосистем та загалом культурних креативних індустрій в Україні та 

їх значення для соціально-економічного розвитку територіальних громад. 
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Поснова, Т. В. Креативна економіка в Україні: проблеми та 

перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Т. В. Поснова, 

А. В. Шиш // Економічний простір. – 2017. – № 127. –  

С. 70–80. – Режим доступу до електронних ресурсів Наукової 

бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_127_9 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Визначено сутність та основні напрями розвитку креативної економіки в Україні. 

Систематизовано основні проблеми інноваційного розвитку креативної економіки, серед 

яких кадрова проблема; відсутність відповідних нормативно-законодавчих актів; мала 

поінформованість населення, щодо перспектив розвитку креативної економіки; перепони, 

зумовлені бюрократичними маніпуляціями та відсутністю чітких механізмів приєднання 

до європейських платформ, є типовими для реалізації багатьох культурних програм тощо. 

У статті зроблені висновки про те, збільшення обсягів інвестування в креативну економіку 

в Україні може не лише прискорити загальні темпи розвитку української економіки, а й  

допоможе  вирішити низку  соціальних проблем, в тому числі еміграцію талановитих 

людей з України закордон.  

 

 

 

Приходько, В. П. Досвід ЄС у розвитку креативної 

економіки [Електронний ресурс] / В. П. Приходько,  

О. О. Єгорова, О. В. Джуган // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Сер. : 

Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 

2019. – Вип. 24 (3). – С. 48–52. – Режим доступу до 

електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24(3)__11 

(дата звернення: 26.08.2021). – Назва з екрана. 

Представлено досвід ЄС щодо розвитку креативної економіки. Автори спираються на 

визначення поняття креативної економіки, які пропонує UNCTAD. Акцентується увага на 

загальній та системній політиці ЄС щодо розвитку креативної економіки, спрямованій на 

просування креативного продукту, підтримку креативних підприємсв та особистостей, 

захист культурної спадщини тощо. Розглянуто програму «Креативна Європа», яка 

розрахована на період із 2014 по 2020 р. Проаналізовано сучасний стан та динаміку 

розвитку креативної економіки, зокрема щодо частки зайнятих у креативному секторі, 

частки товарів та послуг креативних галузей в експорті країн – членів ЄС. Визначено 

місце країн ЄС у світі за креативністю, спираючись на результати глобальних рейтингів. 
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Прогнімак, О. Д. Новітні моделі зайнятості як фактор 

розбудови креативної економіки України [Електронний 

ресурс] / О. Д. Прогнімак // Економічний вісник Донбасу. – 

2019. – № 3. – С. 146–155. – Режим доступу Наукової 

електронної бібліотеки періодичних видань НАН України : 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/161151 (дата 

звернення: 26.08.2021). – Назва з екрана. 

Розглянуто дискусійні питання щодо поширення нових тенденцій на ринку праці у 

постіндустріальних країнах світу, їх зв’язку із креативною економікою, яка розглядається 

не тільки як нова модель економічного зростання, а і як основа розбудови «нової 

зайнятості». Досліджено потужний досвід країн, де зв'язок між професійною освітою, 

креативними індустріями і «новою зайнятістю» є особливо стислим, і викликаних цим 

нових практик у сфері зайнятості і професійної освіти. Два найважливіших тренди на 

сьогоднішньому ринку праці, які корелюють з найбільшим впливом на ефективність 

бізнесу, втілені у стратегії «інклюзія та розмаїття (диверсифікація)». Доведено, що 

компанії, які дотримуються принципів цієї стратегії до усіх аспектів свого бізнесу 

демонструють кращу продуктивність. Обґрунтовано включення цієї стратегії у процедури: 

найму, управління ефективністю, розвитку лідерства, навчання. Зміни на ринку праці, і 

взагалі, у сфері зайнятості розглянуто, як зсув до економічної і соціальної системи, 

заснованої на креативності, тобто як складову більш масштабних суспільних перетворень, 

як щільно переплетені елементи базової трансформації, яка охоплює усі сторони життя, 

тим самим по-новому сегментуючи не тільки ринок праці, а і суспільство в цілому.  

 

 

 

Проскуріна, М. О. Аналіз індексу креативності, як 

економічного показника [Електронний ресурс] /  

М. О. Проскуріна // Причорноморські економічні студії. – 

2017. – Вип. 15. – С. 58–62. – Режим доступу до електронних 

ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_15_14 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Розглянуто сутність феномену креативність, як економічного фактору та обов’язкової 

передумови становлення та розвитку культурних та креативних індустрій, як сектору 

господарювання. Проаналізовано індекс креативності, в основі якого покладено модель 

3Т, як економічний показник. Досліджено його структуру та теоретичне обґрунтування. 

Розглянута специфіка його застосування в умовах України. 
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Проскуріна, М. О. Креативні індустрії як основа економічної 

безпеки країни [Електронний ресурс] / М. О. Проскуріна // 

Вісник Одеського національного університету. Сер. : 

Економіка. – 2015. – Т. 20, вип. 6. – С. 56–60. – Режим 

доступу до електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_6_14 (дата 

звернення: 26.08.2021). – Назва з екрана. 

Досліджено теоретичні питання ролі креативних індустрій у формуванні економічної 

безпеки держави. Креативний сектор розглядається як інвестиційно-інноваційне 

середовище, розвиток якого має бути одним із пріоритетів державної економічної 

політики. 

 

 

 

Рибак А. І. Креативні технології – інструмент до успіху 

розвитку економіки держави [Електронний ресурс] /  

А. І. Рибак // Управління проектами та розвиток  

виробництва. – 2005. – № 2. – С. 23–30. – Режим доступу до 

електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2005_2_5 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Розглянуто креативні технології як універсальний ринковий інструмент розвитку через 

застосування інтерактивного проблемного методу підготовки менеджерів проектів за 

кредитно-модульною системою навчання. 
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Самійленко, Г. Креативна економіка: теоретичні засади та 

особливості її функціонування в умовах становлення нової 

економіки [Електронний ресурс] / Г. Самійленко // Проблеми 

і перспективи економіки та управління. – 2020. – № 2. –  

С. 31–42. – Режим доступу до електронних ресурсів Наукової 

бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2020_2_5 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Висвітлені питання, що стосуються теоретичних засад формування та функціонування 

креативної економіки в умовах становлення нової (постіндустріальної) економіки. 

З’ясовано, що креативна економіка є елементом нової економіки та формує її разом з 

інноваційною та знаннєвою економікою. Досліджено значення та сутність складових 

терміна «креативна економіка» та вивчено погляди щодо трактування цієї дефініції 

закордонними та вітчизняними науковцями, на основі чого виокремленні підходи до 

сутності цього поняття та запропоновано його власне розуміння. Розглянуто креативну 

економіку як системне явище, наведено особливості його функціонування з погляду 

системного підходу. Окреслені основні проблеми функціонування та розвитку 

креативного сектору економіки, запропоновано шляхи їх вирішення та представлено 

позитивні наслідки впливу креативної економіки. 

 

 

 

Свидрук, І. І. Концептуальні основи становлення креативної 

економіки [Електронний ресурс] / І. І. Свидрук // Науковий 

вісник Мукачівського державного університету. Сер. : 

Економіка. – 2017. – Вип. 2. – С. 51–56. – Режим доступу до 

електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2017_2_10 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 
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Сіденко, С. В. Креативний капітал як чинник розвитку нової 

економіки [Електронний ресурс] / С. В. Сіденко // Стратегія 

розвитку України. – 2016. – № 1. – С. 12–16. – Режим доступу 

до електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sru_2016_1_4 

(дата звернення: 26.08.2021). – Назва з екрана. 

Проаналізовані особливості розвитку людського капіталу в умовах нової 

економіки. Показана еволюція форм людського капіталу та виникнення концепції 

креативного капіталу, який в умовах нової економіки включає такі характеристики, як 

творчі здібності, креативний спосіб мислення, моральні цінності, потребу в генеруванні 

нових знань та інновацій. 

 

 

 

Сіренко, Н. М. Креативний клас у формуванні економіки 

знань [Електронний ресурс] / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник,  

І. В. Баришевська // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 

2018. – Вип. 1. – С. 45–54. – Режим доступу до електронних 

ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vanp_2018_1_6 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Представлено сучасні підходи до визначення термінів «економіка знань» та «інноваційна 

економіка». Визначено основні завдання щодо розбудови економіки знань в Україні. 

Досліджено історію виникнення поняття креативного класу, зокрема концепцію Р. 

Флоріди, яка визначає його характерні риси та особливості. Проаналізовано вплив, який 

здійснює креативний клас на розвиток суспільства, трансформаційні процеси, систему 

соціальних цінностей. 
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Скавронська, І. В. Вплив цифрової економіки на креативні 

індустрії [Електронний ресурс] / І. В. Скавронська,  

А. Р. Мандзій // Молодий вчений. – 2017. – № 4. –  

С. 758–761. – Режим доступу до електронних ресурсів 

Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4_177 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Розкрито сутність креативних індустрій як невід’ємної частини економічної системи світу. 

Розглянуто значення поняття «цифрова економіка». Встановлено особливості 

використання мережі Інтернет в креативному секторі. Проаналізовано субсектори 

креативних індустрій, які найбільше піддаються оцифровуванню. Виявлено найбільших 

споживачів цифрових креативних продуктів. 

 

 

 

Скиба, С. А. Роль людського потенціалу в креативній 

економіці [Електронний ресурс] / С. А. Скиба // Економіка і 

регіон. – 2014. – № 6. – С. 15–20. – Режим доступу до 

електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2014_6_5 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Розкрито сутність людського потенціалу та креативної економіки. Досліджено процеси 

взаємозв'язку розвитку креативності й конкурентоспроможності національної економіки. 

Окреслено основні проблеми формування вітчизняного людського потенціалу на шляху 

модернізаційних перетворень у країні та проаналізовано індекс людського розвитку в 

Україні й світі. Визначено основні перспективи розвитку та поліпшення використання 

людського потенціалу з урахуванням сучасних реалій глобалізаційних процесів і їх впливу 

на показники й можливості людського розвитку. Доведено роль людського потенціалу в 

розвитку креативної економіки. 

 

 

 

Скрипніченко, О. П. Творчість і креативність в економіці 

[Електронний ресурс] / О. П. Скрипніченко, А. С. Ковтун // 

Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 10. – 

С. 33–39. – Режим доступу до електронних ресурсів Наукової 

бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_10_9 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Розглянуто поняття «творчість» і «креативність» в економіці. 
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Соловйов, І. О. Креативний менеджмент як домінантна 

складова економіки творчості [Електронний ресурс] /  

І. О. Соловйов, Н. І. Шашкова // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Сер. : Економічні 

науки. – 2020. – Вип. 40. – С. 36–40. – Режим доступу до 

електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2020_40_8 (дата звернення: 26.08.2021). – 

Назва з екрана. 

Статтю присвячено дослідженню процесу становлення в Україні креатологічної формації 

з аналізом проблем, пов’язаних з переходом до креативної моделі, рушійною силою якої є 

креативність, тобто створення нових форм виробничих відносин за яких знаряддями праці 

стають знання та інформація, а кінцевим продуктом – інновації. Розглядаються 

особливості нової фази розвитку концепції менеджменту – креативного менеджменту. 

Обґрунтовано пріоритетність творчого напряму розвитку і науковий погляд на креативний 

менеджмент як систему управління та мотивації творчої діяльності. Це зумовило появу 

управлінців – керівників творчих процесів, головною функцією яких є створення умов для 

розвитку різних форм креативності. Проаналізовані особливості і головні завдання 

сучасної менеджмент-освіти. Виявлені особливості особистісної креативності як 

індивідуального капіталу, що забезпечується творчими людьми, які працюють в умовах 

високих технологій, сприяння талантам і толерантності. Обґрунтовано науковий погляд на 

творчість як головний критерій і цільову функцію економічного і соціально-культурного 

розвитку 

 

 

 

Сотнікова, Ю. В. Креативна економіка в Україні: реальність 

чи перспектива? [Електронний ресурс] / Ю. В. Сотнікова // 

Вісник Національного університету водного господарства та 

природокористування. Економічні науки. – 2016. – Вип. 3. – 

С. 178–189. – Режим доступу до електронних ресурсів 

Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2016_3_22 (дата 

звернення: 26.08.2021). – Назва з екрана. 

Наведені сучасні підходи до визначення терміну «креативна економіка». Проведено аналіз 

регіонів України за методикою оцінки рівня креативності Р. Флориди – за індексами 

таланту, технологій та толерантності. Проведено кластерний аналіз регіонів за означеними 

індексами та визначені регіони з високими показниками креативності; регіони, що мають 

потенціал розвитку та регіони аутсайдери. 
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Федулова, Л. І. Перешкоди та проблеми на шляху розвитку 

креативної економіки в Україні [Електронний ресурс] /  

Л. І. Федулова, В. С. Ціпуринда // Інноваційна економіка. – 

2017. – № 7-8. – С. 13–20. – Режим доступу до електронних 

ресурсів Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2017_7-8_3 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Метою даної статті є визначення перешкод формуванню креативного сектора економіки 

України, обґрунтування наявних проблем та розробка заходів щодо державної підтримки 

розвитку креативних індустрій з врахування принципів інтеграції та децентралізації.  

 

 

 

Федулова, Л. І. Теоретичні конструкції креативної економіки 

[Електронний ресурс] / Л. І. Федулова // Економічна теорія та 

право. – 2017. – № 4. – С. 48–63. – Режим доступу до 

електронних ресурсів Наукової бібліотеки  

ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2017_4_6 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Розкрито теоретико-методологічні аспекти формування концепції креативної економіки, 

визначено відмінності між основними типами економік. Проаналізовано підходи 

науковців до виявлення сутності креативності, креативних індустрій та здійснено 

відповідні узагальнення й обґрунтування. Розкрито роль креативного типу економіки на 

сучасному етапі глобального сталого соціально-економічного розвитку. 
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Цифровий вимір інноваційно-інформаційної економіки : 

монографія / В. М. Тарасевич та ін. ; за ред.  

В. М. Тарасевича. - Дніпро : Економіка, 2021. – 447 с. – 

Режим доступу до електронного каталогу Наукової 

бібліотеки ім. В. І. Вернадського : http://irbis-nbuv.gov.ua 

(дата звернення: 26.08.2021). – Назва з екрана. 

Досліджено витоки, підвалини, форми, результати і перспективи 

цифровізації економіки та суспільства; змістовні характеристики цифрової інноваційно-

інформаційної економіки як нової та авангардної; діалектика належності та набуття, 

поліформізм і мережевий характер привласнення інноваційно-інформаційного 

інтелектуального продукту; особливості субстанції та формування вартості й ціни 

інноваційно-інформаційного інтелектуального товару, в тому числі на різних стадіях його 

життєвого циклу та ринках. Увагу акцентовано на еволюційному змісті інноваційно-

інформаційної динаміки, її економіко-генетичних засадах, носіях, рушійних силах і 

креативному потенціалі відкритості, а також особливостях національної інноваційно-

інформаційної системи, й параметрах порядку, факторах і оцінках ефективності, 

регуляторних можливостях щодо забезпечення випереджаючого розвитку цифрової 

інноваційно-інформаційної економіки в Україні.  

 

 

 

Чала, В. С. Мультиплікативний економічний ефект 

креативної економіки у Європейському союзі [Електронний 

ресурс] / В. С. Чала, І. С. Білова // Економічний простір. – 

2017. – № 125. – С. 36–48. – Режим доступу до електронного 

каталогу Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_125_6 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Розглянуто креативні індустрій, як новий феномен у світовій економіці. Приділена увага 

до найбільш популярної моделі класифікації креативних індустрій згідно ЮНКТАД. 

Визначено основні фактори та принципові елементи креативної економіки. 

Проаналізовано програми Європейського альянсу креативних індустрій у розвитку 

креативного та культурного сектору господарства ЄС. Оцінено значення креативного 

сектору в економіці Європейського Союзу. Розглянуто особливості функціонування 

креативних індустрій. Розібраний вплив креативно-культурної діяльності на сучасний 

стан економіки країн Європи. Виявлені принципи формування креативної економіки в 

умовах науково-технічного прогресу й постіндустріального суспільства. Встановлено 

перспективні ринки креативних індустрій в світовій економіці. Проаналізовано вплив 

креативно-культурної діяльності на сучасний стан економіки країн Європи. Показані 

основні європейські креативні компанії, що є світовими лідерами у своїй галузі. Здійснено 

аналіз економічної ефективності європейських країн в креативно-культурній діяльності.  
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Чуль, О. М. Регіональний вимір розвитку креативної 

економіки в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Чуль // 

Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. – 2014. – 

Вип. 11. – С. 285–300. – Режим доступу до електронного 

каталогу Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2014_11_32 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

На основі наявних статистичних даних, що характеризують рівень розвитку креативних 

індустрій розроблено систему індикаторів креативного регіонального розвитку. 

Проаналізовано вплив окремих факторів на формування в регіоні креативного 

середовища. 

 

 

 

Шевцова, Г. З. Економічний вимір креативних видів 

діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Г. З. Шевцова // 

Управління економікою: теорія та практика. – 2019. –   

С. 50–63. – Режим доступу до електронного каталогу 

Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ue_2019_2019_6 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Мета статті – порівняти національний і міжнародні класифікаційні підходи до визначення 

креативного сектору та здійснити  кількісний вимір внеску креативних видів діяльності за 

різними економічними показниками 

 

 

 

Яковенко, В. С. Моделювання вектору розвитку креативної 

економіки в Україні [Електронний ресурс] / В. С. Яковенко,  

Н. К. Казеян // Причорноморські економічні студії. – 2019. – 

Вип. 46 (2). – С. 128–133. – Режим доступу до електронного 

каталогу Наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_46(2)__23 (дата звернення: 

26.08.2021). – Назва з екрана. 

Розглянуто доволі новий фокус розвитку національної економіки, а саме креативної 

економіки. Визначено основні категорії, структурні елементи, функції та роль креативної 

економіки у житті суспільства, що базуються на фундаментальних дослідженнях 

міжнародних організацій UNCTAD, UNDP, UNESCO. Означено інституційні сателіти 

креативної економіки. Визначено ланцюг процесів зі створення креативного продукту, що 

дало змогу виокремити проблемні ділянки для економіки у цілому.  


