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Економіка ХХІ століття



ЛЮДЕЙ створено, ЩОБ ЇХ 
ЛЮБИТИ. РЕЧІ створено, ЩОБ 
ЇХ ВИКОРИСТОВУВАТИ. Світ у 
стані хаосу тому, що речі 
люблять, а людей 
використовують.



КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА - це нове 
поняття, що стосується взаємодії між 
креативністю, культурою, економікою 
та технологією в сучасному світі, де 
домінують зображення, звуки, тексти й 
символи.
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Альтаміра
36 000 років тому

Символічне 
вираження

ДЕ ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ...
ОСНОВНА ІННОВАЦІЯ ЛЮДСТВА
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www.hkkkki.eu

Технології в сучасному світі 
потрохи займають 

другорядну позицію та 
стають основою відчуття, 

що творить продукт, 
простір, місто..
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Не існує продуктів без 
ДИЗАЙНУ та КРЕАТИВНОСТІ
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Останні зміни в суспільстві 
поставили перед нами питання 

зміни концепції створення 
цінностей, а мистецтво та 

креативні індустрії, без сумніву, 
можуть стати відповіддю на це 

запитання.



12Стів Джобс

Пол Полман

Соціальний вплив
важливіший за

прибуток
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НОВА економічна 

парадигма

Великі інвестиції

Багатонаціональна

індустрія

Багато працівників

Значні ресурси

Невеликі інвестиції

Мало працівників

ГАРНА ІДЕЯ

ІНТЕРНЕТ
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Великі інвестиції в інфраструктуру

(матеріальні)

Масове виробництво

(багато - це добре)

Невдача коштує дорого

(вона катастрофічна)

Фізична інфраструктура

дуже важлива для успіху

Інвестиції в людей

(Нематеріальні)

Вузькоспеціалізоване виробництво

(невеликі масштаби - розумно)

Невдачі коштують дешево

(на них можна вчитися)

Соціальна інфраструктура

дуже важлива для успіху

НОВА економічна парадигма
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Аграрна економіка

Промислова економіка

Інтелектуальна економіка

Цифрова економіка

При-креативна економіка

Креативна економіка
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Що таке КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА?

Спорт і відпочинок

Інженерія й технології

Середовище 
збирання

Візуальне мистецтво та 
дизайн

Здоров'я та 
благополуччя Літературні жанри

Біотехнології
Культурна 
спадщина

Музика

Театральне 
мистецтво

Їжа та сільське 
господарство

Комунікація



Що ми вважаємо креативними та культурними індустріями?

Реклама

Архітектура

ЗМІ

Дизайн

Ігри Аудіовізуальне 
мистецтво

Візуальне мистецтвоКультурна 
спадщина

Музика

Театральне 
мистецтво

Книги та 
видавництво

Прикладне 
мистецтво
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• ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ Країни з високою концентрацією креативних 
і культурних індустрій (CCI) мають найвищий рівень економічного 
зростання.

• ІНІЦІАТОР зрілої ПРОМИСЛОВОСТІ. CCI є найбільшим рушієм інновацій 
і як такі запускають нові цикли розвитку зрілої промисловості.

• ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ЕКСПОРТУ. Важливо для реалізації потенціалу для 
експорту й економічної інтеграції в Європейський Союз

• ТУРИЗМ І ВИЗНАННЯ. Цінний інструмент для розвитку ідентичності й 
привабливості кожної держави

• РОЗВИТОК МІСТ. Багато великих міст ЄС уже мають розвинуті стратегії 
CCI - Лондон, Париж, Барселона, Мілан, Мадрид...
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Загальний розподіл Креативні 

індустрії

Дизайн,
реклама,

прикладне мистецтво,
ігри,
ЗМІ,

архітектура

Мистецтво та 
культура

як дослідницька, 
авангардна й освітня 

категорія

Культурні 
індустрії

музика,
аудіовізуальне мистецтво,

театральне мистецтво, 
візуальне мистецтво,

книги та видавництво,
культурна спадщина



НА ЩО ВПЛИВАЮТЬ МИСТЕЦТВО ТА 
КРЕАТИВНА Й КУЛЬТУРНА ІНДУСТРІЇ?

Туризм

Інновації
Розвиток нових навичок, 
талантів, професій

Бренд
Культура

Висока додана 
вартість
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Світ - 2015

3,3 %
- частка світового ВВП

сектору

2,250 млрд
дол. США ПРИБУТКУ на рік

29,5 млн
робочих місць

1% зайнятого населення

200 млрд
дол. США внеску в 

світові продажі 
цифрового контенту

Третя індустрія у світовій економіці

Izvor: EY; 2015, World Creative
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ - 2014

4,2 %
- частка ВВП сектору в 

ЄС

535,9 млрд
євро ПРИБУТКУ на рік

7,1 млн
робочих місць

Один із секторів 

європейської 

економіки, що 

розвиваються 

найшвидше

Третя індустрія в економіці ЄС

Izvor: EY; 2014, Measuring cultural and creative markets in the EU
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2,3 %
- частка ВВП сектору

в Хорватії

2,1 млрд
дол. США ПРИБУТКУ на рік

124 000
робочих місць

8,9% зайнятого 

населення

Друга індустрія в Хорватській 

економіці

5,7%
від загальної кількості 

юридичних осіб у Хорватії

Економічний внесок - 2013.g. CCI Хорватії



У багатьох містах культуру 
визнають не лише як художню 
цінність, але й як механізм 
соціальної інтеграції та розвитку й 
відновлення міст, а також основою 
розвитку самоідентичності міста.
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Відчуття, досвід - культура дійсно 
створює спогади...



Найважливіше знати, що 95% 
креативних індустрій 
розташовані в містах.



Креативні міста

• на 19% більше робочих місць на душу населення

• на 8% більше молодих людей на душу 
населення

• на 73% більше студентів ВНЗ і 15% більше людей 
із вищою освітою на душу населення

• на 22% більше іноземців з ЄС і на 26% більше 
іноземців не з ЄС на душу населення

Джерело: The Cultural and Creative Cities Monitor: 2017 Edition https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-
creative-cities-monitor/media/c3monitor2017.pdf

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/media/c3monitor2017.pdf


Роль мистецтва, культури й креативності в майбутньому 
людства
Нові емоційні розповіді та дослідження для сталого майбутнього.

Глибока емпатія у сфері стосунків, правосуддя та розмаїття культурної 
ідентичності - від застарілих принципів до майбутнього.

Глибока емоційна емпатія, розповіді й повага до всіх форм життя на 
планеті.

Реалізація людини через креативну роботу й економіку в контексті 
сталого майбутнього та нейтрального впливу на навколишнє 
середовище й природу.

Якість життя у громадах і містах.

Глибокий вплив на нашу гідність і культуру життя в майбутньому.
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"Культура - наша єдина 
цінність, яку нам 
залишилося захищати!"
Анн-Грете Стрьом-Еріксен, Міністр оборони Норвегії



www.hkkkki.eu

Усі кажуть що для 
впровадження реформ і змін 

потрібно багато грошей...



www.hkkkki.eu

…однак насправді 
питання полягає в тому,   
ЧИ Є В НАС ДОСТАТНЬО 

ГРОШЕЙ, ЩОБ НЕ 
ВПРОВАДЖУВАТИ ЗМІНИ?
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


