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ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР КРЕАТИВНИХ  
ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Креативні види діяльності вже становлять значний сегмент 
сучасної глобальної економіки. ООН планує оголосити 2021 рік 
Міжнародним роком креативної економіки в інтересах сталого роз-
витку. Україна входить до числа країн-ініціаторів цієї пропозиції 
[1]. Ініціатива ґрунтується на визнанні постійної потреби у під- 
тримці країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою 
у диверсифікації виробництва та експорту, у тому числі в нових 
сферах сталого зростання, включаючи креативні індустрії. Автори 
пропозиції виходять з того, що креативна економіка (відома у ряді 
країн як «помаранчева економіка») включає ґрунтовані на знаннях 
види економічної діяльності та взаємозв’язок між людською твор-
чістю та ідеями, знаннями та технологіями, а також культурні цін-
ності, мистецтво, культурну спадщину та інші індивідуальні чи ко-
лективні форми творчого самовираження.  

Креативні індустрії відіграють вагому роль у створенні гідних 
робочих місць, забезпеченні продуктивної зайнятості, офіційного 
оформлення й розвитку малих та середніх підприємств, стимулю-
ванні підприємництва, творчості та інновацій, розширенні прав  
і можливостей вразливих верств населення. За даними UNESCO та 
EY [2], культурні і креативні індустрії (ККІ) генерують $2250 млрд 
доходів та забезпечують близько 30 млн робочих місць по всьому 
світу. 

Вітчизняна економічна наука активно включилася в опрацю-
вання теоретико-методологічних та практичних питань розвитку 
креативної економіки. У монографічному дослідженні [3] C. Дави-
мука та Л. Федулова розглядають теоретичні засади креативного  
сектору як сучасного формату економіки знань, аналізують зару- 
біжні моделі розвитку сектору, виявляють тенденції розвитку креа-
тивних індустрій в Україні, обґрунтовують ряд пропозицій щодо 
формування відповідної державної і регіональної політики та меха-
нізмів їх реалізації. Регіональним аспектам розвитку ККІ також при-
свячені роботи [4, 5]. У таких працях зазвичай мова йде про розви-
ток креативного інституційного середовища, створення креативних  
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регіонів, креативних кластерів, креативних міст, креативних квар-
талів, креативних хабів та інших креативних просторів. 

В аналітичній записці [6] О. Валевський зазначає, що «поши-
рення ККІ може стати однією із альтернатив розвитку економіки, 
зокрема, поштовхом для інноваційного малого і середнього підпри-
ємництва, призведе до формування нової моделі економічного роз-
витку – формування креативної економіки, яка диверсифікує дже-
рела отримання доданої вартості» (с. 3). До переваг цієї сфери автор 
відносить відсутність потреби у великих інвестиціях; виникнення 
нових вимог до робочої сили, інфраструктури та інституційного 
оточення; створення нематеріальних цінностей; використання куль-
тури як каталізатора процесів економічного, соціального та еколо-
гічного розвитку. 

О. Прогнімак [7, 8] розглядає дискусійні питання креативного 
шляху розвитку для України та поширення нових тенденцій на  
ринку праці в контексті розвитку креативної економіки. До- 
слідження спираються на визнанні креативності рушійною силою 
економічного розвитку та її аналізі як багатовимірної категорії. Ав-
торка акцентує увагу на тому, що креативні індустрії нерозривно 
пов’язані з інформаційними технологіями (що відрізняє їх від тра-
диційних галузей культури), й обґрунтовує думку про «розвиток 
креативних індустрій на засадах ІКТ як реальну можливість забез-
печити перетворення ресурсу, який поки що є ресурсом соціальних 
мереж, в креативний капітал, який можна використати в найбільш 
ефективній формі, забезпечуючи інклюзивний розвиток суспільства 
на інноваційній основі [7, с. 227]. 

Питання сутності, складу і моделей класифікації креативних 
індустрій, їх глобальних і національних особливостей, ролі в кон-
тексті євроінтеграційних процесів, оцінювання потенціалу окремих 
креативних галузей (зокрема, ІТ-технологій, медіа, архітектурного 
дизайну), ємності відповідних ринків та перспектив розвитку креа-
тивної економіки в Україні також досліджуються у статтях [9-13]. 

Отримання надійних і зіставних даних про внесок креативних 
видів діяльності в економіку є важливою передумовою ухвалення 
обґрунтованих рішень щодо політики їх стимулювання й розвитку. 
Автори більшості вищезгаданих робіт порушують питання кількіс-
ного внеску креативного сектору в розвиток економіки. Наводяться 
різні, переважно зарубіжні, оцінки, які укладаються в широкий діа-
пазон 4-12% від ВВП. Найчастіше згадується оцінка частки креати-
вних індустрій на рівні 7% від глобального ВВП.  
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Відмічається стабільне зростання зайнятості у креативній 
економіці. Наводиться інформація, що 3,3% активного населення 
ЄС прямо або побічно зайняті у креативній діяльності [7]. За даними 
[6], 2,8% працюючих громадян України задіяні у сферах креативної 
економіки. 

Частина досліджень присвячена аналізу експорту продуктів  
і послуг креативних індустрій [11, 13, 14]. Зазвичай застосовуються 
статистичні дані UNCTAD щодо розвитку міжнародної торгівлі 
креативними товарами та послугами, зокрема за окремими краї-
нами. У звіті 2018 року [15] також надані результати оцінки внеску 
ККІ в українську економіку за методологією UNESCO: 4,04% на- 
ціонального ВВП та 3,17% від загальної зайнятості. 

Водночас, як справедливо зауважує М. Проскуріна [9, 10], 
бар’єром для статистичного співставлення є відсутність єдиної сис-
теми критеріїв для ідентифікації певного виду діяльності як такого, 
що належить саме до креативного сектору, та неможливість уніфі-
кації статичних показників по різних країнах.  

Висвітлюючи проблеми вимірювання креативних індустрій, 
вибору класифікацій та базових індикаторів, європейські дослід-
ники R. Boix-Domenech, L. Lazzeretti та D. Sanchez-Serra [16, с. 40-
42] зазначають, що зараз не існує глобальної бази даних з належною 
класифікацією. Вони аналізують креативні види діяльності, що вхо-
дять до двох відомих переліків – UNESCO та WIPO-OHIM, та роз-
робляють модифіковані індикатори. 

Що ж стосується української практики, то тільки цього року 
Кабінет Міністрів України ухвалив перелік видів економічної дія-
льності, які належать до креативних індустрій [17]. Отже, у рамках 
КВЕД-2010 було уточнено базу для вимірювання економічних ре-
зультатів діяльності українського креативного сектору та оціню-
вання динаміки його розвитку. 

Мета статті – порівняти національний і міжнародні класи-
фікаційні підходи до визначення креативного сектору та здійснити  
кількісний вимір внеску креативних видів діяльності за різними 
економічними показниками. 

У табл. 1 представлено результати проведеного порівняль-
ного аналізу складу креативного сектору України (згідно з [17]) та 
сукупностей креативних видів діяльності за міжнародними класи-
фікаціями – UNESCO та WIPO-OHIM. Остання є результатом  
спільного проекту Всесвітньої організації інтелектуальної власно-
сті (World Intellectual Property Organization) та Офісу інтелектуаль- 
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Таблиця 1 
Порівняння переліків видів економічної діяльності,  

віднесених до креативних індустрій 
КВЕД-2010 ISIC Rev. 4

КМУ 2019 UNESCO 
2016 

WIPO 
2014, 

OHIM 2015
32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів + -
32.13 Виробництво біжутерії та подібних виробів - -
32.20 Виробництво музичних інструментів + -
58.11 Видання книг + +
58.13 Видання газет + +
58.14 Видання журналів і періодичних видань + +
58.19 Інші види видавничої діяльності + +
58.21 Видання комп’ютерних ігор + +
58.29 Видання іншого програмного забезпечення - +
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телеві-
зійних програм + + 

59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, теле-
візійних програм + + 

59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, те-
левізійних програм + + 

59.14 Демонстрація кінофільмів + +
59.20 Видання звукозаписів + +
60.10 Діяльність у сфері радіомовлення + +
60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення + +
62.01 Комп’ютерне програмування - +
62.02 Консультування з питань інформатизації - +
63.91 Діяльність інформаційних агентств + +
70.21 Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю - -
71.11 Діяльність у сфері архітектури + -
72.20 Дослідження і експериментальні розробки 
у сфері суспільних і гуманітарних наук + - 

73.11 Рекламні агентства + +
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в за-
собах масової інформації - + 

74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну + +
74.20 Діяльність у сфері фотографії + +
74.30 Надання послуг з перекладу - -
85.52 Освіта у сфері культури + -
90.01 Театральна та концертна діяльність + +
90.02 Діяльність щодо підтримання театральних і 
концертних заходів 

+ +

90.03 Індивідуальна мистецька діяльність + +
90.04 Функціювання театральних і концертних 
залів

+ +

91.01 Функціювання бібліотек і архівів + +
91.02 Функціювання музеїв + -

Джерело: складено автором за даними [16, 17]. 
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ної власності ЄС (Office for Harmonization in the Internal Market). У 
міжнародній практиці використовуються коди ISIC Rev. 4 – четвер-
тої версії Міжнародної стандартної галузевої класифікації усіх ви-
дів економічної діяльності (International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities). 

Дані табл. 1 свідчать, що переліки, що аналізуються, включа-
ють значну кількість спільних креативних секторів. Водночас, під-
хід UNESCO акцентує більше уваги на культурних аспектах, але ви-
ключає комп’ютерне програмування, консультування та пов’язану 
з ними діяльність. У методології WIPO-OHIM переважають види ді-
яльності, що створюють авторські права. Натомість, поза межами 
цієї сукупності залишилися виробництво ювелірних виробів, біжу-
терії та подібних виробів, музичних інструментів, дослідження  
і експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних 
наук, освіта у сфері культури, функціювання музеїв.  

Перелік КМУ містить три види діяльності (виробництво бі-
жутерії та подібних виробів, діяльність у сфері зв’язків із громад- 
ськістю та надання послуг з перекладу), які не входять до переліків 
UNESCO та WIPO-OHIM. Разом з тим, до національного переліку 
не потрапили діяльність з друкування, надання супутніх послуг та 
тиражування записаної інформації, торгівля комп’ютерами, пери-
ферійним устаткуванням і програмним забезпеченням, книгами, га-
зетами та канцелярськими товарами, музичними та відеозаписами в 
спеціалізованих магазинах, видання довідників і каталогів, а також 
діяльність з прокату відеозаписів і дисків, яка в Україні представ-
лена поодинокими випадками.  

На думку розробників цього переліку – фахівців Міністерства 
культури України, його застосування уможливить розуміння щодо 
внеску креативного сектору у ВВП, працевлаштування, підприєм-
ницьку діяльність, децентралізацію, культурні та освітні процеси. 
При формуванні цієї сукупності використовувалися методологія 
Eurostat у сфері культури, методологія UNESCO та підхід, який ви-
користовує Великобританія. 

Звичайно, формування та затвердження такого переліку дає 
можливість досліджувати структуру й динаміку розвитку креатив-
ного сектору, оцінювати внесок конкретних креативних індустрій 
та/або їх груп на основі аналізу ряду економічних індикаторів. Але 
в широкому сенсі мова йде про вагомий крок у процесі визнання 
ролі та потенціалу креативних індустрій, покращенні інформацій-
ного забезпечення державної та регіональної політики у цій сфері 
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та створенні статистичного підґрунтя для оцінки секторальних зру-
шень, обґрунтування секторальних пріоритетів, розробки відповід-
них стратегій та інституційного інструментарію. 

Результати оцінювання динаміки кількості українських під- 
приємств та кількості зайнятих працівників за креативними видами 
діяльності з використанням переліку КМУ представлено на рис. 1, 
2. Частка креативного сектору коливалася впродовж 2010-2018 рр. 
за першим показником від 4,8 до 5,2% (4,9% у 2018 р.), за другим – 
від 2,2 до 2,4% (2,3% у 2018 р.). 

 

 
Рис. 1. Динаміка кількості підприємств  
за креативними видами діяльності, од. 

 

 
Рис. 2. Динаміка кількості зайнятих працівників  

за креативними видами діяльності, осіб 
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Відповідні розрахунки за іншими економічними показниками 
(табл. 2) свідчать, що за витратами на оплату праці частка креатив-
ного сектору в економіці України у 2018 р. становила 2,8%, за обся-
гом реалізованої продукції (товарів, послуг) – 1,4%, за доданою ва-
ртістю за витратами виробництва – 2,7%. Отримані дані доводять, 
що розрахунки за національним переліком вказують на дещо нижчу 
частку ККІ, ніж аналогічні показники за міжнародними підходами. 
Отже, незважаючи на важливу роль затвердженого переліку в інсти-
туційному відокремленні національного креативного сектору, що 
сприяє його об’єднанню і консолідації для активного просування 
креативного порядку денного та розв’язанню секторальних питань, 
залишається невирішеною проблема співставлення результатів  
функціонування ККІ на міжнаціональному рівні. 

 
Таблиця 2 

Роль креативних видів діяльності за основними показниками 

Код та назва виду еко-
номічної  
діяльності 

Показники

Кількість 
підпри-
ємств, 
одиниць 

Кількість 
зайнятих 
працівни-
ків, осіб 

Витрати на 
оплату 
праці,  
млн грн 

Обсяг реалі-
зованої про-
дукції (това-
рів, послуг), 
млн грн 

Додана 
вартість за 
витратами 
вироб- 
ництва, 
млн грн

1 2 3 4 5 6
32.12 Виробництво 
ювелірних і подібних 
виробів

229 3892 199,4 853,2 650,2 

32.13 Виробництво бі-
жутерії та подібних ви-
робів 

10 13 0,5 3,5 0,5 

32.20 Виробництво му-
зичних інструментів 10 73 5,4 16,9 7,5 

58.11 Видання книг 544 2719 183,4 1999,8 544,1
58.13 Видання газет 808 6285 475,5 1848,2 611,4
58.14 Видання журна-
лів і періодичних ви-
дань 

636 4355 354,8 1376,2 676,5 

58.19 Інші види ви- 
давничої діяльності 453 2596 181,3 1927,5 585,9 

58.21 Видання 
комп’ютерних ігор 57 303 42,8 272,9 81,1 

58.29 Видання іншого 
програмного забезпе-
чення

324 1682 159,9 956,8 498,4 

59.11 Виробництво 
кіно- та відеофільмів, 
телевізійних програм 

605 7471 840,9 4101,9 2349,4 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6

59.12 Компонування 
кіно- та відеофільмів, 
телевізійних програм 

18 412 29,6 111,4 50,6 

59.13 Розповсюдження 
кіно- та відеофільмів, 
телевізійних програм 

70 508 108,2 1467,1 718,0 

59.14 Демонстрація  
кінофільмів 123 3732 209,8 3100,5 2010,4 

59.20 Видання звукоза-
писів 60 115 5,3 128,7 81,7 

60.10 Діяльність у 
сфері радіомовлення 313 1327 76,1 311,6 124,4 

60.20 Діяльність у 
сфері телевізійного  
мовлення 

630 17795 2135,6 9630,9 8038,9 

62.01 Комп’ютерне 
програмування 3374 22811 5008,6 47329,2 19396,0 

62.02 Консультування 
з питань інформатиза-
ції 

1311 9091 1442,0 9309,6 3777,6 

63.91 Діяльність ін- 
формаційних агентств 233 961 57,8 186,1 75,3 

70.21 Діяльність у 
сфері зв’язків із гро-
мадськістю 

113 424 46,1 338,6 268,8 

71.11 Діяльність у 
сфері архітектури 2109 12741 1079,8 3526,4 2416,6 

72.20 Дослідження і 
експериментальні роз-
робки у сфері суспіль-
них і гуманітарних 
наук 

100 463 74,0 2554,8 2552,6 

73.11 Рекламні агент- 
ства 3525 18354 2008,6 27713,4 11911,2 

73.12 Посередництво в 
розміщенні реклами в 
засобах масової інфор-
мації 

506 3475 480,3 9616,4 3397,8 

74.10 Спеціалізована 
діяльність із дизайну 291 844 40,1 393,2 118,8 

74.20 Діяльність у 
сфері фотографії 156 434 40,1 92,4 55,5 

74.30 Надання послуг з 
перекладу 265 859 36,9 208,5 110,7 

85.52 Освіта у сфері 
культури 58 106 2,4 11,7 9,8 

90.01 Театральна та 
концертна діяльність 254 8712 1148,6 610,3 1516,2 

90.02 Діяльність щодо 
підтримання театраль-
них і концертних захо-
дів 

124 627 39,6 330,3 124,5 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 4 5 6

90.03 Індивідуальна 
мистецька діяльність 31 51 1,6 4,9 2,2 

90.04 Функціювання 
театральних і концерт-
них залів

34 1644 126,2 185,4 179,6 

91.01 Функціювання 
бібліотек і архівів 77 283 19,1 131,8 72,4 

91.02 Функціювання 
музеїв 23 247 35,2 42,8 67,5 

Всього по креативних 
видах діяльності 17474 135405 16695,5 130692,9 63082,1 

Всього по економіці 355877 5959474 601661,2 9206049,6 2310580,6
Частка креативних ви-
дів діяльності, % 4,9 2,3 2,8 1,4 2,7 

Джерело: складено та розраховано автором за даними Державної  
служби статистики України. 

 
На основі даних табл. 2 розрахована структура українського 

креативного сектору за основними групами (табл. 3). Розрахунки 
свідчать про значні коливання частки окремих груп креативних ін-
дустрій за різними показниками через значні відмінності в їх еконо-
міці й організації діяльності.  

Провідними сегментами української креативної економіки є 
нові медіа та ІКТ (програмне забезпечення, відеоігри, цифрові тех-
нології в мистецтві), реклама, маркетинг, зв’язки з громадськістю 
та інші креативні послуги, аудіовізуальне мистецтво (кіно, телеба-
чення, відео, анімація, мультиплікація), література, видавнича дія-
льність та друковані засоби масової інформації. Отже, незважаючи 
на певне відставання від європейського рівня розвитку креативних 
індустрій, Україна має значний потенціал до зростання в окремих 
сегментах і ринкових нішах, зокрема, пов’язаних з цифровими тех-
нологіями.  

За даними Глобального індексу креативності (Global 
Creativity Index), що розраховувався у 2015 р. [18], Україна посіла 
45 рядок рейтингу. До країн-лідерів цього рейтингу ввійшли Авст-
ралія, США, Нова Зеландія, Канада, Данія, Фінляндія, Швеція, Іс- 
ландія, Сінгапур, Нідерланди. Серед трьох складових цього ін- 
дексу – Global Technology Index, Global Talent Index, Global Toler-
ance Index – варто виділити 24 позицію Україна за другим індексом, 
що у свою чергу було обумовлено визнанням високого рівня вітчи-
зняної вищої освіти (11 позиція за Global educational attainment)  
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та значною часткою креативного класу у загальній зайнятості  
(40 місце за Global creative class). 

 
Таблиця 3 

Структура креативної економіки України  
за основними показниками та групами 

Групи креативних  
видів економічної  

діяльності 

Частка групи, %

за кількі-
стю під-
приємств 

за кількі-
стю зайня-
тих пра-
цівників 

за витра-
тами на 
оплату 
праці 

за обсягом 
реалізова-
ної про-
дукції (по-

слуг) 

за дода-
ною варті-
стю за ви-
тратами 
вироб- 
ництва 

Народні художні про-
мисли 1,4 2,9 1,2 0,7 1,0 

Візуальне мистецтво 0,9 0,3 0,2 0,1 0,1
Сценічне мистецтво 2,5 8,2 7,9 0,9 2,9
Література, видавнича 
діяльність та друко-
вані засоби масової ін-
формації 

15,5 12,4 7,4 5,6 4,0 

Аудіальне мистецтво 2,1 1,1 0,5 0,3 0,3
Аудіовізуальне мисте-
цтво 8,2 22,1 19,9 14,1 20,9 

Дизайн та мода 1,7 0,6 0,2 0,3 0,2
Нові медіа та ІКТ 29,0 25,0 39,9 44,3 37,7
Архітектура й урбаніс-
тика 12,1 9,4 6,5 2,7 3,8 

Реклама, маркетинг, 
зв’язки з громадські-
стю та інші креативні 
послуги

26,0 17,6 16,0 30,9 28,9 

Бібліотеки, архіви та 
музеї 0,6 0,4 0,3 0,1 0,2 

Джерело: розраховано автором за даними табл. 2. 
 
Про поточні відносні позиції України у галузі креативних ін-

дустрій можна отримати уявлення завдяки аналізу креативної скла-
дової Глобального індексу інновацій (Global Innovation Index) у ре-
дакції 2019 р. [19]. За субіндексом «Результати креативної діяльно-
сті» Україна порівняно з 2018 р. піднялася на 3 позиції і посіла  
42 місце. Разом з тим, складові цього субіндексу свідчать про не- 
рівномірність розвитку української креативної економіки за окре-
мими комплексними індикаторами: нематеріальні активи – 17 пози-
ція (-4), товари та послуги креативних індустрій – 91 (-5), онлайн 
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креативність – 43 (без змін). Як сильну сторону виділено високу від-
носну вартість об’єктів промислової власності, а до слабких відне-
сено низький рівень розвитку національного ігрового кіно та вико-
ристання ІКТ у бізнес-моделях.  

При аналізі даних Global Innovation Index за окремими показ-
никами креативності привертають увагу лідируючі позиції тих 
країн, які зазвичай не сприймаються як світові лідери й за загальним 
індексом GII розташовані близько до України. Так, Туреччина є од-
ним зі світових лідерів за заявками на промислові зразки (відносно 
ВВП), Коста-Ріка та Мальта – за часткою експорту культурних  
і креативних послуг, а Малайзія, Мексика і Таїланд – за часткою 
експорту товарів креативних індустрій у загальному обсязі торгівлі, 
Монголія – за виробництвом національного ігрового кіно (на душу 
населення), Чорногорія – за національними доменами верхнього  
рівня (на душу населення), Кіпр – за створеними мобільними до- 
датками (відносно ВВП). Отже, потребують опрацювання як пи-
тання підтримки інклюзивного розвитку національної креативної 
економіки, так і розробки сфокусованих (нішевих) стратегій з від-
повідним ринковим позиціюванням. 

Висновки. Відмітною рисою креативних видів діяльності  
є їхня здатність до створення доданої вартості через культурне  
і креативне вираження. У теперішній час креативний сектор Укра-
їни знаходиться на етапі інституційного становлення. Важливим 
кроком у цьому процесі стало ухвалення урядового рішення про ви-
значення переліку креативних індустрій, що дає змогу формувати 
статистичне підґрунтя для оцінювання секторальних тенденцій  
і внеску галузі до економіки країни. 

За результатами порівняльного аналізу національного й окре-
мих міжнародних класифікаційних підходів до ідентифікації креа-
тивного сектору й кількісного виміру його питомої ваги встанов-
лено деяке заниження внеску ККІ за поточною національною мето-
дологією: 2,3% – за кількістю зайнятих працівників, 1,4% – за обся-
гом реалізованої продукції (послуг), 2,7% – за доданою вартістю за 
витратами виробництва. Тож завдання гармонізації системи аналі-
тичних показників у сфері креативних індустрій залишається неви-
рішеним і потребує доопрацювання в рамках подальшого удоскона-
лення нормативно-правового забезпечення функціонування сек-
тору. 

Останні п’ять років для українського сектору ККІ характерна 
відносно стала динаміка за кількістю суб’єктів підприємництва та 
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зайнятих працівників. Беззаперечним лідером сектору є сегмент но-
вих медіа та ІКТ. Тож перспективним буде весь комплекс до- 
сліджень, пов’язаних з визначенням стратегій трансформації креа-
тивної економіки в умовах цифровізації.  

Інший напрям досліджень – регіональні аспекти розвитку  
сектору на засадах смарт-спеціалізації – має надати відповіді на пи-
тання про сучасні механізми реалізації обраних пріоритетів і стра-
тегій. 
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