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КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ: ПРОБЛЕМИ
І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

АНОТАЦІЯ. У статті відображаються сучасні підходи розвитку
креативної індустрії України. Подано обгрунтування необхідності
дослідження та створення умов для розвитку і реалізації творчого
потенціалу населення, і, перш за все, креативної молоді; створен-
ня особливого освітнього середовища, в якому акценти будуть по-
ставлені на особове зростання, розкриття внутрішнього потенціа-
лу особи, розвиток підприємництва і креативності у всіх областях
діяльності.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: креативна індустрія, креативна економіка, творчі
продукти і послуги.

АННОТАЦИЯ. В статье отображаются современные подходы раз-
вития креативной индустрии Украины. Подано обоснование необ-
ходимости исследования и создания условий для развития и реа-
лизации творческого потенциала населения, и, прежде всего,
креативной молодежи; создание особенной образовательной
среды, в которой акценты будут поставлены на личный рост, рас-
крытие внутреннего потенциала личности, развитие предприни-
мательства и креативности во всех областях деятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: креативная индустрия, креативная экономи-
ка, творческие продукты и услуги.

ANNOTATION. Modern approaches of development of creation industry
of Ukraine are represented in the article. The ground of necessity of
research and creation of terms is given for development and achieving
creative population, and, foremost, creation young people; creation of the
special educational environment, in which accents will be put on the
personal growth, opening of internal potential of person, development of
enterprise and creation, in all regions of activity.
KEY WORDS: creative industry, creative economics, creative product
and services.

Постановка проблеми. Розвиток креативних індустрій у су-
часних європейських країнах нерозривно пов’язаний з економі-
кою знань. У даний час, коли більшість міст Європи є постіндус-
тріальними, українські міста зберігають статус індустріальних
через свої специфічні історико-культурні і гео-економічні чинни-
ки розвитку.
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Прийнятий у нашій країні курс на сировинний експорт і наяв-
ні слабкі імпульси деяких регіонів у області розвитку інновацій-
ної економіки в цілому залишаються не направленими на підтрим-
ку творчих ініціатив у різних секторах економіки. Не дивлячись
на програми, що приймаються у цій сфері, вони поки що є слаб-
кими і тому недостатніми для розвитку креативних індустрій.

Разом з тим, сектор творчої економіки в Україні поступово
розвивається. У цілому можна констатувати, що в Україні є вже
достатнє число ініціатив і дрібних, малих і середніх бізнесів, що
розвиваються, які з кожним роком звертають на себе всю більшу
увагу. У Києві, Львові, Харкові, Донецьку, Запоріжжі, Одесі і в
інших крупних містах України створюються творчі кластери, ре-
алізуються спеціальні арт-проекти у області актуальних видів
мистецтв та в області традиційної художньої культури, створю-
ються нові інституції, такі як агентства креативних індустрій,
творчі резиденції, приватні галереї і т. і.

Аналіз останніх публікацій. Проблемам формуванню креа-
тивної економіки приділяли увагу: Йири Шерер [1], С. Торп [2],
Питер Кук [3] та ін.

Ціль статті. Обгрунтувати необхідність дослідження та ство-
рення умов для розвитку креативної індустрії.

Виклад основного матеріалу. Принциповою відмінністю
сценаріїв розвитку креативних індустрій у зарубіжних країнах і в
Україні є особливість базових — опорних моделей відтворення
суспільних форм діяльності і менталітет націй, що вбирає у себе
все багатство духовної культури місцевих співтовариств, що
проживають на тих або інших територіях, обумовлених їх істори-
ко-культурним генезом.

Креативні індустрії в Україні — це такий тип соціально-
культурних практик, інтегруючою домінантою яких є творча ком-
понента, що часто граничить з експериментом, новаторством і
тому не завжди переслідує комерційні цілі.

У експертному середовищі прийнято говорити про те, що в
Україні складається інша модель творчих індустрій, яка на відміну
від креативних, у своїй основі має «індивідуальний творчий поча-
ток, навик або талант», але не завжди несе в собі потенціал ство-
рення доданої вартості і робочих місць» у сфері виробництва.

Таким чином, головною відмінністю креативних індустрій від
творчих в Україні є не отримання відповідного прибутку, а спро-
ба створення нових продуктів творчості, особливої атмосфери,
комфортного середовища для спілкування і отримання нових
відчуттів. Це теж сфера інтересів креативних індустрій, оскільки,
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капіталізуючись сьогодні за рахунок державної і іншої підтрим-
ки, ці творчі ініціативи в майбутньому зможуть вносити серйоз-
ний внесок в економіку країни, міста. Особливе це є характерним
для України.

Креативні індустрії найчастіше починають виступати як ре-
сурси розвитку соціально-економічного потенціалу регіонів,
чинником підвищення їх конкурентоспроможності, галуззю еко-
номіки, що робить прямий вплив на розвиток соціально-еконо-
мічного життя територій.

Креативні індустрії є чинником модернізаційних змін у сучас-
ній економіці України. Це підтверджують реалізовувані проекти
не тільки в крупних культурних центрах України.

Як відомо, у становленні креативної економіки важливу роль
відіграє бізнес, заснований на творчості. У даний час в Україні
даний сектор економіки розвивається нестабільно і займає незнач-
не місце в системі малого бізнесу. Для їх повноцінного розвитку
необхідний комплексний підхід, що забезпечує розробку сучас-
них моделей територіального розвитку суб’єктів, розвитку секто-
рів креативних індустрій.

Креативні індустрії можна визначити як «підприємництво у
сфері культури», «культурні або творчі бізнеси». У цьому сенсі
поняття «індустрії» забезпечує даний сектор економіки смисло-
вим і технологічним змістом, визначаючи його як виробництво і
реалізацію певного типа продукції. У сучасній науковій літерату-
рі прийнято говорити про створення творчих або культурних
продуктів. Можна стверджувати, що креативні індустрії — це
новий сектор економіки, зайнятий розробкою нових творчих
продуктів, їх виробництвом і реалізацією. Даний процес є безпе-
рервним, тому в розвинених країнах найпоширенішою формою
розвитку креативних бізнесів став «кластер».

Метою креативних індустрій є створення творчих продуктів,
що володіють певним капіталом, виражених у грошовому еквіва-
ленті. Часто така ціна в західному глобальному світі має ринкову
вартість або набагато вищу. Це обумовлено різними чинниками:
модою, художньою цінністю, традицією, наукоємкими техноло-
гіями, інновацією і т. ін. В основі таких продуктів завжди лежа-
тиме творчий початок і креативний підхід.

Відповідно до концепцій, що склалися сьогодні, і підходів до
креативних (або творчих) індустрій відносять підприємницьку
діяльність в області різних видів мистецтв і творчої дії.

Серед них розділяють діяльність у таких сегментах економіки,
як реклама, архітектура, художній і антикварний ринок, ремесла,
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дизайн, мода, виробництво кіно- і відеопродукції, програмування,
зокрема створення розважальних інтерактивних програм і ком-
п’ютерних ігор, музика, виконавські мистецтва, видавнича спра-
ва, теле-, радіомовлення та інтернет.

У даний час їх підтримка і розвиток є одним з пріоритетів
державної політики в більшості розвинених країн. Держави при-
діляють велику увагу підтримці людей і співтовариств, що вияв-
ляють цікавість до розвитку творчих індустрій, і включають творчі
індустрії в національний план розвитку.

Культурні ресурси і творчість стають головними ресурсами
формування сучасної економіки знань. Цей інноваційний сектор
також називають творчими або креативними індустріями (creative
industries).

У більшості випадків «творчий продукт» даних сегментів твор-
чої економки є стандартизованим, нецікавим, позбавленим кон-
курентних переваг у порівнянні з роботою західних фахівців і не-
залежних професіоналів, а дійсно унікальний продукт знахо-
диться в жорстких умовах стандартного ціноутворення місцевих
ринків. Інакше кажучи, конкуренція, що постійно зростає, в да-
них секторах примушує швидше знижувати ціну незалежно від
якості і унікальності продукту, а не підвищувати якість її творчої
складової.

Розглянемо конкретніше стан і проблеми творчих секторів
економіки. Найбільш успішними в економічному плані є сектори
реклами, теле- і радіомовлення, дизайну і архітектурного проек-
тування, інформаційних технологій. Дані творчі сектори є обслу-
говуючими потреби місцевого бізнесу. Архітектурні дизайн і
проектування «обслуговують» будівельний бізнес і девелоперські
проекти. Сфера дизайну розвивається незначними темпами і біль-
шою мірою обслуговує ринок реклами, інформаційно-комуні-
каційних і медіа-технологій. Окрім цього, дизайн починає розви-
ватися у будівельній сфері, міському середовищі.

Художній і антикварний ринки, сектор сучасного мистецтва,
музична індустрія, видавничий і літературний сектори, мода при
всій унікальності їх творчого продукту існують у нестійкому по-
ложенні.

Основною проблемою в розвитку творчої економіки є невисо-
ка, слабо розвинена потреба в результатах творчої праці даних
сфер, і відповідно, невеликий рівень попиту. Якщо враховувати,
що в даний час найпоширенішим способом вираження індивідуаль-
ності є процес споживання стандартизованого масового продук-
ту, то не варто чекати якісних змін по відношенню до цих секто-
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рів. Поки предмети мистецтва, дизайнерський одяг і якісна літе-
ратура залишаються приналежністю нечисленних «елітарних»
груп, вони не можуть стати популярними в масовому викорис-
танні.

Сьогодні існує достатньо серйозна проблема, пов’язана з де-
фіцитом насиченості споживчих ринків в Україні в цілому, а в
регіонах особливо. Це обумовлено, з одного боку, історико-куль-
турним типом розвитку регіонів і їх віддаленістю від центрів роз-
винених країн, з яких за принципом хвилі при відкритті кордонів
у перехідний для України етап часу стали розповсюджуватися
нові стилі і способи життя, і, з іншого боку, індустріально-аграр-
ним типом розвитку, що не припускає впровадження у всі сфери
суспільного розвитку регіонів України креативних технологій.

Дані процеси сформували особливості державної політики, що
характеризується відсутністю уваги до потреб креативних індуст-
рій і творчих бізнесів у регіонах. У даний час доречно говорити
лише про формальну підтримку деяких процесів, що відбуваються
в цих сферах. Високий ресурсний потенціал секторів креативних
індустрій доведений світовим досвідом, практичні інструменти по
впровадженню цього досвіду в даний час практично відсутні.

Ще однієї, не менш важливою проблемою досліджуваних твор-
чих секторів є кадрове забезпечення, безпосередньо пов’язане з
нерозвиненістю ринку творчих індустрій. Відсутність у місті
грамотних професіоналів, арт-менеджерів, продюсерів, кураторів
творчих проектів, з одного боку, і відсутність посередників між
творцем і споживачем — колекціонерів, критиків, цінителів мис-
тецтва, моди і та ін., з іншого боку, стримує розвиток креативних
індустрій і творчий обмін між творцями і споживачами.

Окрім перерахованих вище проблем, одним з найактуальні-
ших для всіх секторів творчої економіки є питання захисту автор-
ських прав.

Розглянувши проблеми безпосередньо творчих секторів еко-
номіки України, можна провести невеликий аналіз ресурсів, які
можуть бути задіяні у формуванні креативних індустрій.

Одним з головних ресурсів є організаційно-фінансовий. На
державному і муніципальному рівнях влади необхідне включення
креативних індустрій у програми по підтримці малого і середньо-
го бізнесу, створення системи додаткових податкових пільг і зон
вільної економічної діяльності. Окрім цього комерційні і некомер-
ційні організації, що становлять економічний сектор креативних
індустрій, повинні мати право на отримання державних і муніци-
пальних субсидій, грантів.
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Ще одним ресурсом, затребуваним в умовах складної еконо-
мічної ситуації, є кадровий. Для здійснення процесів модернізації
всіх сторін економіки і культури сучасної України актуалізується
процес формування сприятливого освітнього середовища, спри-
яючого становленню креативного класу.

У даному випадку необхідна модернізація діяльності існую-
чих освітніх установ у області культури і мистецтва, але і ство-
рення нових освітніх практик по різних напрямах креативної —
творчої діяльності. Це і актуальне мистецтво, і дизайн, і медіа, й
інші сучасні форми творчості. Окрім цього, необхідне впрова-
дження сучасних технологій, що забезпечують формування су-
часного арт-ринку і креативних індустрій.

Висновки. Підводячи підсумки, можна позначити головні пер-
спективи і проблеми розвитку креативних індустрій в Україні.

Перспективним, у даній ситуації, є створення умов для розвит-
ку і реалізації творчого потенціалу населення, і, перш за все, кре-
ативної молоді; створення особливого освітнього середовища, в
якому акценти будуть поставлені на особове зростання, розкрит-
тя внутрішнього потенціалу особи, розвиток підприємництва і
креативності у всіх областях діяльності. Головним у даному на-
прямі може стати створення державної системи підтримки інно-
ваційних проектів, що розробляються, і технологій не тільки в
науці, але й у сфері культури і креативних індустрій.

Проблемним же залишається пошук механізмів реалізації
концепції розвитку креативних індустрій у сучасних соціально-
економічних умовах розвитку держави. На даному етапі основ-
ним каталізатором «креативних» процесів повинне стати їх
включення в стратегії і програми міського і державного роз-
витку.
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