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МОДЕЛІ КРЕАТИВНОЇ 
ЕКОНОМІКИ

MODELS OF CREATIVE ECONOMY 

У статті зроблено огляд таких моделей креативної економіки: економіки, 
заснованої на ідеях; секторальної; концентричних кіл; символічних текстів; 
інтелектуальної власності та копірайту; торгівельної. Виокремлено їх 
відмінність та особливості: за структурою галузей креативної економіки; 
ланцюгом цінностей, що створюється; важелями впливу на економіку та 
соціально-економічний розвиток країни. Визначено позитивні риси та обме-
ження наведених моделей. Зроблено висновок, що найбільш повно відображає 
структуру креативної економіки модель «концентричних кіл». 

The article analyzes models of the creative economy. It is shown that these 
models differ significantly in the structure of industries that include in the creative 
economy; a value chain of created goods; levers of influence on the economy and 
socio-economic development of the country. The definition and measurement of 
the creative economy vary significantly between countries and regions according 
to the structure of the industries included in this concept; a chain of created 
values; a lever of influence on the whole economy. Structural changes, trends 
in the field of culture, science, and speech must be reflected in determining the 
composition of the creative economy, which contribute to the emergence of new 
approaches and models of the creative economy. The primary models include an 
«idea based economy» model; sectoral model; a concentric circles model; symbolic 
texts model; intellectual property and copyright model; trade-related model. The 
positive features and limitations of these models are determined. It is concluded 
that the model of «concentric circles» most fully reflects the structure of the 
creative economy. The most comprehensive and advanced approach is to concentric 
circles of the creative economy. It allows you to structure the creative sector of the 
economy by the value of the product created by each of its components; proposes 
a sufficiently substantiated methodology for their measurement; can be applied 
as theorists and practitioners. At the same time, the dynamics of changes taking 
place in the field of culture, digital technologies, science and the implementation 
of creative approaches will necessarily generate new theoretical constructs and 
models of a creative economy.

Ключові слова: економічна структура, креативна економіка, креативна 
індустрія, моделі креативної економіки.

Keywords: economic structure, creative economy, creative industry, models 
of the creative economy.
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Постановка проблеми. Для розро-
блення стратегії розвитку будь-якого 
сектора економіки необхідно чітко 
визначити його межі, особливості про-
дуктів, що він виробляє, механізми 
надання їм цінності та їх позиціюван-
ня на національному та міжнародному 
ринку. Особливо важливими такі ви-

міри є для нових секторів економіки, 
щодо границь яких точиться жвава 
дискусія в науковому середовищі, се-
ред практиків та управлінців. Одним 
із таких секторів економіки є креа-
тивний сектор, розвиток якого набув 
останніми десятиліттями значної 
вагомості. Водночас, дотепер у біль-
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шості держав існують значні розбіж-
ності щодо трактування креативної 
економіки, визначення її складових 
і структурних елементів, вироблен-
ня методології її вимірювання, що 
приводить до формування численних 
моделей, за якими стоять відповідні 
концепції та підходи. 

Основні дослідження й публіка-
ції, невирішені питання у межах 
загальної проблеми. Концептуалі-
зація поняття креативної економіки 
відбувалось протягом тривалого часу, 
починаючи з першого застосування 
цього терміну в 2000-му році. Посту-
пово у різних частинах світу, у різних 
країнах складався власний підхід до 
визначення цього поняття, структу-
ризації та вимірювання обсягів креа-
тивної економіки. Серед вчених, які 
зробили найбільш вагомий внесок у 
теорію та практику креативної еконо-
міки, назвемо таких, як Джеймс Гіл-
мор, Б. Джозеф Пайн, Девід Тросбі, 
Річард Флоріда, Девід Хезмондалш, 
Джон Хоукінс, Крістін Харріс та 
ін. Незважаючи на значний внесок 
перелічених й інших теоретиків і 
практиків у формування наукового 
уявлення щодо креативної економіки, 
зазначимо, що динаміка змін, які від-
буваються у теоретичному розумінні 
поняття «креативна економіка» та 
практичному вимірюванні її масшта-
бів та оцінювання напрямів розвитку 
її складових, потребують перманент-
них досліджень у цій галузі.

Метою статті є узагальнення 
підходів щодо моделей креативної 
економіки. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. У науці та практиці 
вироблено значну кількість моделей 
визначення та вимірювання креатив-
ного сектора економіки. Водночас, 
загальноприйнятними є кілька з них, 
основні положення яких викладено 
нижче. 

Зазначимо, що існують значні роз-
біжності у застосуванні термінів, що 
охоплюють структури креативного 
сектора економіки. У США найбільш 
розповсюдженим є термін «креативна 
економіка», який застосовується та-
кож як синонім терміну «креативні 
індустрії» (creative industries). На-

віть у межах однієї країни в різних 
штатах США підходи до сутності 
креативної економіки відрізняються 
[1]. В Ірландії, Іспанії, Італії, Німеч-
чині, Португалії застосовується тер-
мін «культурні та креативні галузі» 
(cultural and creativity industries), в 
Індонезії – «креативна економіка». У 
Великій Британії широко застосову-
ють термін «креативні індустрії» як 
сукупність галузей, що належать до 
креативної економіки. Зокрема, при 
уряді країни створили Раду креатив-
них індустрій [2]. В Південній Кореї 
національна статистика ведеться за 
сукупністю галузей медійної індустрії 
(сектор електронної інформаційної 
продукції – content industries). В 
Канаді виокремлено сектор мистецтв 
та культурних індустрій (arts and 
cultural industries) [3, с.40]. Від-
повідно, підходи до систематизації 
структурних елементів креативної 
економіки також відрізняються. 

Моделі креативних галузей та асо-
ційовані з ними концепції виникли 
одразу ж після початку застосування 
цього терміну.

Модель «економіки, заснованої на 
ідеях» вперше була запропонована Пі-
тером Коєм (Peter Coy). Він опубліку-
вав статтю в Business Week у 2000-му 
році, присвячену корпораціям нового 
тисячоліття. П. Кой писав про корпо-
рації, діяльність яких заснована на 
ідеях і які можуть отримати доступ 
до значних капіталів. Такі корпорації, 
як прирікав автор, стають авангардом 
підприємств ХХІ століття. Роком пі-
зніше Джон Хоукінс написав роботу 
під назвою «Креативна економіка: Як 
люди роблять гроші з ідей». Основна 
положення цієї концепції полягають 
у тому, що економіка, яка продукує 
та просуває ідеї, сприяє посиленню 
економічної активності та зростанню 
обсягів економічної діяльності. Зазна-
чимо, що цей підхід значно вплинув 
на формування інших концепцій і 
моделей, однак його прихильники не 
пропонували методологію обчислення 
розміру креативного сектора. 

У 2001 році Департаментом куль-
тури, медіа та спорту (Department of 
Culture, Media &Sport, DCMS) Великої 
Британії була запропонована секто-
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ральна модель. Креативні галузі за 
цим підходом трактуються як сектор 
економіки з притаманним їм ланцю-
гом цінностей і значним економічним 
впливом на стан соціально-економіч-
ного розвитку країни. Серед країн, що 
дотримуються такого підходу, назвемо 
Австралію, Великобританію, Канаду 
та Німеччину. Фокусування уваги на 
специфічні особливості сектору доз-
воляють відносно легко визначати та 
вимірювати його складові елементи 
[3, c.33]. При реалізації цього підходу 
можливим є як поглиблення відмін-
ностей між виокремленими складо-
вими, так і стирання границь між 
ними, що ускладнить оцінку галузей 
креативної економіки.

Модель концентричних кіл зна-
йшла широке поширення на практиці. 
Модель початково була сформульо-
вана Девідом Тросбі в 2001 році, а 
потім розвинута як ним самим, так 
і низкою інших організацій, зокрема 
КЕА та Робочою фундацією (The Work 
Foundation) в 2003 році. Культура, 
за Д. Тросбі, належить до діяльно-
сті, як спирається на просвіту та 
виховання розуму, а не на набуття 
чисто технічних чи професійних на-
виків [4, с.20]. Отже, її економічна 
оцінка можлива через вимірювання 
«експресивних цінностей», які вона 
породжує. Економічний погляд на 
культуру, як пише далі науковець, 

«приймає в якості дескриптивного 
факту те, що виробництво та спожи-
вання культурних благ и послуг все-
редині економічної системи зазвичай 
має на увазі економічні трансакції, 
а також те, що така діяльність може 
бути деяким чином описана, і що ви-
явиться всередині цього опису - може 
бути названо індустрією і відповідним 
чином проаналізовано [4, с.32]. 

Креативні ідеї зароджувались у 
середовищі «базових креативних 
мистецтв» (core creative arts), які 
розширювалися назовні до «гранич-
них» (borderline) та периферійних 
(peripheral) культурних галузей. 
Отже, виділяють чотири концентрич-
ні кола, які охоплюють нижче пере-
лічені категорії й основні галузі, які 
входять у дану категорію [5, c.149].

Цей підхід був підсилений робо-
тами KEA European Affairs  – до-
слідницького центру, створеного у 
1999 році в Бельгії, який першим із 
закладів такого профілю почав спеціа-
лізуватися на дослідженні культурної 
та креативної галузі. Ця модель в 
інтерпретації КЕА виділяє такі кон-
центричні кола: базові мистецтва, 
коло 1 – галузі культури; коло 2 – 
креативні галузі та діяльності; коло 
3 – пов’язані галузі [6, c. 2].

Початково цей підхід, який засто-
совувався науковцями, на теперішній 
час поширений також серед політиків 

Таблиця 1

Модель концентричних кіл (Д. Тросбі)

Кола Види діяльності

Коло перше, ядро. Основні творчі 
мистецтва:

література; 
музика; 
виконавські види мистецтва;
візуальні мистецтва

Коло друге. Інші основні 
культурні галузі: 

музеї, галереї, бібліотеки; 
кінематографія;
фотографія

Коло третє. Більш широкий зріз 
галузей культури:

послуги, пов’язані з культурною та 
історичною спадщиною; 
видавництво та друковані ЗМІ; 
звукозапис; 
телебачення та радіо; 
відео та комп’ютерні ігри

Коло четверте. Пов’язані галузі:

рекламування; 
архітектура; 
дизайн; 
мода

Джерело: складено за [5].
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і практиків. Безперечною перевагою 
цього підходу є декомпозиція галу-
зей, які входять в креативну економі-
ку, обґрунтування їх структуризації 
та взаємозв’язків, визначення креа-
тивного контенту. Однак зауважимо, 
що ціннісний підхід (т. зв. «експре-
сивна цінність»), який запропоновано 
для вимірювання різної креативної 
діяльності, може породжувати про-
блему адекватного визначення цієї 
цінності.

Модель символічних текстів ви-
ведена з культурних студій, в яких 
креативні галузі розглядаються як 
постачальники символічних текстів 
[7].  Підхід полягає в тому, що галузі 
культури суттєво впливають на еко-
номіку та соціум через породження 
текстів (символів) та сприяння їх ци-
ркуляції. Як зазначав Девід Хезмон-
далш, «терміни «створювач символів» 
та «символічна креативність» винай-
дені для того, щоб описати роботу 
акторів, письменників, комедіантів, 
музикантів, художників, фотографів, 
режисерів, операторів, скульпторів і 
танцюристів … директорів, продюсе-
рів, дизайнерів» [7, c. 6]. 

Цей підхід головним чином при-
йнятий для використання науковця-
ми. Він охоплює настільки широке 
коло креативних одиниць, що деякі 
функції знаходяться поза межами 
безпосередньо галузей культури, і, 
отже, це необґрунтовано розширює 
межі креативного сектора.

Модель інтелектуальної влас-
ності та копірайту, яка була за-
пропонована в 2003 році  Всесвіт-
нею організацією інтелектуальної 
власності, ВОІВ (World Intellectual 
Property Organisation, WIPO). ВОІВ 
опублікувала Довідник щодо огляду 
економічного внеску галузей, орієн-
тованих на захист авторських прав 
(a Guide on Surveying the Economic 
Contribution of the Copyright-Based 
Industries). Цей документ заклав 
методологічну базу для здійснення 
національних оглядів креативного 
сектора. До 2014 року методологія 
була апробована в більш ніж 40 кра-
їнами різного рівня розвитку щодо 
внеску галузей, захищених правами 
інтелектуальної власності (ПІВ), в 

національну економіку відповідно до 
вимірювання частки доданої вартості,  
рівня зайнятості та торгівлі [8, с. 7].  

ВОІВ виділила чотири промислові 
групи:

• базові (core) – які безпосередньо 
залучені в створення, вироблення, 
виробництво, поширення та дистрибу-
цію робіт, захищених копірайтом або 
ПІВ та мають значний рівень діяльно-
сті, захищеної копірайтом;

• взаємозалежні (interdependent) – 
які залучені у вироблення, представ-
лення, поширення та комунікації з 
предметом копірайту для того, щоб 
підтримувати або сприяти створенню 
робіт, захищених копірайтом та ін-
шими захистом предметів інтелекту-
альної власності; 

• часткові (partial) – діяльність, яка 
має відношення до копірайту через 
вироблення, представлення, вистав-
лення, поширення, комунікації чи 
дистрибуцію та продажі відповідних 
благ;

• невиділені (non-dedicated) –  ча-
стина діяльності, які мають відно-
шення до поширення, комунікацій, 
дистрибуції та продажам, що захи-
щені правами інтелектуальної влас-
ності, але які не включено в основні 
галузі, що підпорядковані копірайту 
[9, c. 8-9].

Цей підхід дозволяє розраховувати 
вартість продажу виробів, захищених 
ПІВ. Однак, оскільки не всі креативні 
галузі виробляють продукти, що захи-
щені правом інтелектуальної власно-
сті, його застосування для вивчення 
та вимірювання креативної економіки 
є обмеженим.

«Орієнтована на торгівлю» мо-
дель, що запропонована Інститутом 
статистики ЮНЕСКО, спрямована на 
визначення обсягів торгівлі товарами, 
що виробляються в межах креатив-
ної економіки. Застосовується при 
обчисленні обсягу експорту креатив-
них продуктів. Підхід відрізняється 
простим і зрозумілим рішенням щодо 
визначення експорту креативних 
товарів і послуг при реалізації екс-
портної політики. Водночас, не дає 
повного охоплення обсягу креатив-
ного сектора, оскільки не всі товари 
експортуються [3, с. 33-34].   
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Серед інших моделей, які були 
розроблені науковцями й практика-
ми та застосовані в окремих регіонах 
та/або щодо вимірювання окремих 
галузей, назвемо: модель «амери-
канці для мистецтв» (Americans for 
the Arts model); модель «експери-
ментальної економіки» (experience 
economy model); модель «соціальної 
мережі» (social network model); мо-
дель, що побудована на зайнятості 
(employment-based model), модель 
«креативних доменів» (creative 
domains model); модель «креативних 
талантів» (creative talent model) [3, 
c. 34]. Частина з них знайшла обме-
жене застосування при розрахунках 
обсягів креативної економіки окре-
мими організаціями.   

На наш погляд, найбільш повним 
та розвинутим є підхід щодо концен-
тричних кіл креативної економіки. 
Він дозволяє структурувати креатив-
ний сектор економіки за цінністю 
продукту, що створюється кожною 
з його складових; пропонує досить 
обґрунтовану методологію їх вимі-
рювання; може бути застосований як 
теоретиками та практиками. Водно-
час, динаміка змін, які відбуваються 
у сфері культури, цифрових техно-
логій, науці та реалізації творчих 
підходів, неодмінно породжуватиме 
нові теоретичні конструкти та моделі 
креативної економіки.     

ВИСНОВКИ
Визначення та вимірювання кре-

ативної економіки значно відрізня-
ються між країнами та регіонами 
за структурою галузей, що входять 
в це поняття; ланцюгом цінностей, 
що створюється; важелем впливу на 
всю економіку. До основних моделей 
належать: модель «економіки, засно-
ваної на ідеях»; секторальна модель; 
модель «концентричних кіл»; модель 
«символічних текстів»; модель інте-
лектуальної власності та копірайту; 
«орієнтована на торгівлю» модель. 
Структурні зміни, тенденції в сфері 
культури, науки, мовлення мають 
бути відображені при визначенні 
складу креативної економіки, що 
сприятиме виникненню нових підхо-
дів і моделей креативної економіки.
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