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Креативна економіка – це галузь економіки, яка в першу чергу пов’язана з розумовою 
діяльністю.  Як відомо людина істота творча, але її творчість не завжди призводить до  
створення чогось нового, креативного. 

Термін «креативної економіки» ввів журнал «BusinessWeek» у 2000 році. 
З кожним роком креативна економіка росте все швидше і швидше. Протягом 1990 

року у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку ріст креативної 
економіки перевищив загальний ріст сфери послуг у два рази, а виробничу – у чотири. 
Також збільшилась кількість американських та європейських патентів на винаходи. На 
сьогоднішній день лідером у креативній економіці залишається Великобританія.  

Креативна економіка широко застосовується у галузях, що засновані на використанні 
інтелектуальної власності: реклама, ЗМІ, ПЗОС, музика, кінематограф, дизайн. 

Появі креативної економіки сприяли комунікаційні та інформаційні технології.  
Важливим фактором креативної економіки є створення нового соціального класу, 

класу креативно-мислячих людей.  Це люди які зможуть генерувати нові підходи, до 
існуючих задач; розробляти незвичні та надзвичайні ідеї; зможуть обійти традиційні 
системи мислення та знаходити швидкі рішення у проблемних ситуаціях.  

У своїй роботі «Креативний клас: люди, які змінюють майбутнє» американський 
економіст Річард Флорида основою розвитку креативної економіки вбачає принцип трьох 
«Т»: «технологія, талант і толерантність». 

З урахуванням складного економічного стану України використання і впровадження 
креативної економіки є раціональним і необхідним не тільки в масштабі виробництва, а й в 
масштабах конкретної сфери, або, навіть, країни. Адже основною задачею креативної 
економіки є залучення нових інвестицій, розвиток соціальної сфери, вдосконалення 
освітньої сфери. Основною проблемою впровадження є кадрова проблема. Наприклад, це 
можна спостерігати у металургійному секторі, де впровадженню креативної економіки  
заважає відсутність  кваліфікованих та освідчених працівників, працівників з 
нестандартним мисленням, креативним підходом, які знаються на новітніх технологіях та 
інноваціях. 
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1 Робота виконувалася за рахунок бюджетних коштів МОН України, наданих на виконання науково-дослідної роботи № 53.15.01-
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