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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розвиток світової економічної системи характери�

зується переходом країн з розвинутою економікою до
постіндустріального типу, основними характерними
рисами якої є домінування знань, інтелектуальної праці,
інновацій, творчості, інформаційних технологій, що у
сукупності становить креативну економіку.

Відповідно до прогнозів експертів Давосського фо�
руму до 2020 року креативність ввійде у трійку найза�
требуваніших трендів на ринку праці [15]. Тому розви�
ток креативного людського потенціалу — це важливий
крок до підвищення конкурентоздатності національних
економік та необмежене джерело економічного зрос�
тання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Основоположниками теорії креативної економіки

вважаються Дж. Хокінс [14] , Ч. Лендрі [11] та Р. Флорі�
да [13]. Проблеми креативної економіки в умовах транс�
кордонного співробітництва висвітлені у працях вітчиз�
няних вчених І. Вахович та О. Чуль [2]. О. Дорошенко
[3] у своїх працях розглядає становлення креативного
сектору глобальної екноміки, І. Радіонова [12] у своїх
працях досліджує місто в добу креативності. Разом з тим
сутність та особливості формування креативного
людського потенціалу в умовах постіндустріальної еко�
номіки в Україні практично не досліджено.

УДК 330.341

Т. В. Поснова,
к. е. н., доцент кафедри економічної теорії,
Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

T. Posnova,

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory,

Irpin University of the State Fiscal Service of Ukraine

FORMATION OF THE CREATIVE HUMAN POTENTIAL IN CONDITIONS OF POSTINDUSTRIAL ECONOMY

Статтю присвячено визначенню сутності та особливостей формування креативного людського потенціалу
в умовах постіндустріальної економіки. У статті розкриваються закономірності формування та розширеного
відтворення креативного людського потенціалу та розглянуті показники, які слід покласти в основу його виJ
явлення і вивчення, а саме індекс високих технологій, індекс інновацій, індекс таланту, глобальний індекс
креативності. Проаналізоване місце України у рейтингах за цими показниками. Наведено основні стримуючі
фактори розвитку креативного людського потенціалу, а саме: недосконала інституційна база та недостатня
державна підтримка креативного сектору. Для збереження креативного потенціалу розглянуто концепцію "креJ
ативного міста", а також для вирішення означених проблем викладено форми державної підтримки та розвитJ
ку креативного потенціалу в умовах постіндустріальної економіки.

The aim of the article is to determine the essence and features of functioning of the creative human potential in
conditions of postindustrial economy. The paper presents the patterns of formation and extended reproduction of the
creative potential and gives the indexes which are put in the base of exposure and study of the creative potential and
creative economy, namely Index of HighJTech, Index of innovations, Index of talent and Global index of creativity.

 The work also analyses the place of Ukraine in ratings according to these indexes and shows the main retentive
factors that influence the development of the creative human potential, namely imperfect institutional base and shortage
of state support of the creative sector. For the maintenance of the creative potential it is necessary to outline the
conception of the "creative city". In order to solve the problems mentioned above, it is indispensable to take into
account the forms of the state support of the creative human potential in conditions of postindustrial economy.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є визначення сутності креатив�

ного потенціалу, його особливості, тенденції розвитку
та пропозиції щодо розробки нових теоретичних та
практичних методів та підходів до формування та роз�
витку креативного потенціалу в умовах постіндустріаль�
ної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах постіндустріальної економіки інтелек�
туальний потенціал, творчо�технічні спеціалісти та мене�
джери стають вирішальним фактором соціально�еконо�
мічного прогресу, витісняючи на другий план представ�
ників інших професій. Про це впевнено свідчить досвід
провідних економічно розвинутих країн світу. Оскіль�
ки домінуючим виробничим ресурсом є знання та інфор�
мація, то найбільш цінними та значущими якостями пра�
цівників стає їх високий освітній та професійний рівень,
інтелектуальний та креативний потенціал.

Сучасна економіка найбільш прогресивних країн
світу є за своєю суттю креативною економікою. Креа�
тивна економіка — це економіка, в основі якої лежить
інтелектуальна діяльність та творчість. Базовими аспек�
тами креативної економіки є: генерація нових знань,
проектне мислення, креативне уявлення, відносна
ступінь невизначеності, висока роль нових технологій.
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Поняття "креативний потенціал" походить від тер�
міну "креативність", який з'явився в 60�роки ХХ ст. для
позначення особистості створювати нові поняття, фор�
мувати нові навички. Нині існують різні підходи до по�
няття креативності. До найбільш поширених відносять
уявлення креативності такі: поєднання сприйняттів, що
здійснюються будь�яким способом; перетворення знань
та ідей у нову форму, яка є відповіддю на поставлену
проблему; здатність вносити щось нове у досвід;
здатність знаходити нові в'язки; форма мислення, що
перевершує звичайне логічне мислення; готовність до
вирішення нових проблем та перетворення дійсності [8].

Креативність проявляється у активізації творчого
потенціалу, його здатності творчо підходити до гене�
рування оригінальних ідей. Креативність є джерелом
нових технологій, нових індустрій, нових успіхів та ба�
гатьох інших економічних благ. У постіндустріальному
суспільстві креативність цінується дуже високо, заохо�
чується та використовується різноманітними методами.

Креативність як економічна сила існувала протягом
усієї історії людства. Саме завдяки креативності були
здійснені усі відкриття та досягнення у різних сферах
людської діяльності, у тому числі й економіці. Але лише
у постіндустріальному суспільстві креативність стає
основним фактором, що забезпечує соціально�еконо�
мічний розвиток на шляху до прогресу. Вона перетво�
рилась у джерело конкурентних переваг.

У постіндустріальному суспільстві ефективний соці�
ально�економічний розвиток стає можливим лише на ос�
нові використання інтелектуального та творчого потен�
ціалу особистості. Людина стає найважливішим факто�
ром соціально�економічного та технічного прогресу
лише як творча особистість. Її цінність у якості робочої
сили визначається не лише наявністю сучасних знань,
вмінь та навичок, але й креативними можливостями [8,
c. 88].

Таким чином, джерелом прогресу людства на сучас�
ному етапі розвитку суспільства стає творчість як
діяльність, у результаті якої створюється якісно новий
продукт, що вирізняється своєю неповторністю, оригі�
нальністю та унікальністю.

Формування креативного потенціалу пов'язане з
об'єктивними передумовами трансформації соціально�
економічних відносин. По�перше, у постіндустріально�
му суспільстві матеріальні потреби більшості людей ста�
ли практично у повному обсязі задовольнятися протя�
гом короткого часу. По�друге, інформація та знання
стали безпосередньою виробничою силою, що призве�
ло до істотного підвищення рівня освіти та широкого
розповсюдження інтелектуальної діяльності у суспіль�
стві. По�третє, радикально змінилась і сутність спожи�
вання. Акценти в цій сфері стали зміщуватися на нема�
теріальні блага. Творчість стала більш високим та дос�
коналим видом діяльності, а його спонукальний мотив
у все більшій мірі пов'язаний з внутрішніми потребами
особистості, прагненням до самореалізації, розвитку та
примноженню своїх знань та можливостей [7, c. 115].

Ці об'єктивні передумови перетворюють творчість
у вирішальний фактор соціально�економічного суспіль�
ства, а креативний людський потенціал — у його голов�
ну продуктивну силу. Головне завдання креативного по�
тенціалу — породжувати нові, незвичайні, нестандартні
ідеї, швидко та ефективно знаходити вирішення про�
блемних ситуацій, завдань соціально�економічного роз�
витку, що базуються на нетрадиційних схемах мислен�
ня. Формування у суспільстві могутнього креативного
потенціалу перетворюється в основне джерело конку�
рентних переваг.

Соціолог Р. Кушинг був одним з піонерів у вивченні
креативної економіки. Ним було спростоване значення
соціального капіталу, як первинного фактору іннова�
ційного розвитку та запропоновані людський капітал та
креативний капітал. Р. Кушинг виділив креативні спіль�
ноти соціуму, для яких характерне більше різноманіття

та інноваційна активність, порівняно з іншими групами,
що робить із них центри економічного зростання [18, с.
55]. Для них він запропонував термін креативні центри,
характерними рисами якого є високий показник рівня
різноманіття, винахідливості, концентрація високотех�
нологічних індустрій, однак показники, що нижче се�
реднього — це показники соціального капіталу та рівня
політичної активності.

Дж. Хокінг, вивчаючи роль креативних індустрій в
економіках країн, запропонував термін "креативна еко�
номіка". Він розділив її на 15 галузей креативної індуст�
рії, що включають в себе виробництво програмного за�
безпечення, дослідницькі та конструкторські розробки,
а також індустрії, що носять творчий характер та по�
в'язані з мистецтвом. Ці галузі поєднує те, що у якості
ключової одиниці капіталу в них виступає інтелектуаль�
на власність (патенти, торгові марки, авторські права та
оригінальні розробки). Дослідження показали, що кре�
ативні індустрії показують дуже високі темпи економі�
чного зростання: приблизно 7,5—8% на рік, тоді як самі
економіки зростають зі швидкістю 2,5—3% на рік [14].

Ч. Лендрі розглядає креативність у зв'язку з розвит�
ком сучасних міст, кажучи про те, що на даний момент
великого значення набувають не традиційні чинники, як�
от: ландшафтні, природні умови, інфраструктура, а
знання, здібності людей, їх підприємливість та ініціа�
тивність. Разом з тим креативність, на думку Ч. Лендрі,
концентрується не тільки в людях, але і в міському се�
редовищі. Тобто креативна економіка розвивається там,
де присутній для цього сприятливий клімат, що створює
можливості для творчості і генерації ідей [11]. Генеру�
вати ж зміни здатний так званий креативний клас, який,
згідно з переконанням соціолога Річарда Флоріди, може
забезпечити процвітання міст і регіонів [13].

Формування та розширене відтворення креативного
потенціалу підлягає наступним закономірностям. Пер�
ша закономірність полягає у збільшенні частки креатив�
них працівників у сукупному економічному потенціалі.
Друга закономірність: креативний потенціал стає про�
відним фактором, так званим "локомотивом" соціально�
економічного та технічного прогресу суспільства. Його
цінність у якості "робочої сили" визначається, з одного
боку, наявністю сучасних знань, вмінь та навичок, а з
іншого — інтелектуальними та креативними здібностя�
ми. Сутність третьої закономірності полягає у тому, що
для креативного потенціалу усі аспекти і усі прояви кре�
ативності — технологічні, культурні та економічні —
взаємопов'язані та неподільні. Четверта закономірність
передбачає розвиток інтелектуальних та творчих здібно�
стей креативних працівників, безперервне підвищення їх
освітнього рівня є обов'язковою умовою використання
отриманих знань та інформації для виробництва нових
знань, нововведень та новаторства, які охоплюють усі
сфери суспільного розвитку [1, c. 155].

Важливим методологічним питанням є обгрунтуван�
ня показників, які слід покласти в основу виявлення і
вивчення креативного потенціалу та креативної еконо�
міки. У цьому напрямі західними дослідниками для оці�
нки креативного потенціалу та рівня розвитку креатив�
ної економіки запропонований ряд технічних показ�
ників. Найбільш важливими серед них є такі. Індекс ви�
соких технологій — основний показник для високотех�
нологічної індустрії — розроблений Россом Де Волом.
Цей показник залежить від поєднання двох чинників:
першого — відсотки обсягу високотехнологічного ви�
робництва від загального обсягу високотехнологічно�
го виробництва; другого — відсотки від загального еко�
номічного обсягу виробництва, який припадає на його
високотехнологічні галузі, в порівнянні з відсотком по
країні в цілому. Індекс високих технологій, в якому
поєднуються обидва чинники, забезпечує більш збалан�
сований критерій.

Індекс інновацій відображає кількість патентів у
розрахунку на душу населення країни.
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Індекс таланту — це показник людського капіталу,
заснований на відсотку населення зі ступенем бакалавра
і вище. Індекс плавильного котла відображає відносний
відсоток населення регіону, народженого за кордоном.

Індекс креативності — сукупний індекс, який об'єд�
нує чотири індекси: "Індекс інновацій", "Індекс високих
технологій", "Гей�індекс", і показники по креативному
класу [13].

Нове дослідження "Глобальний індекс креатив�
ності" (Global Creativity Index 2015), що проведене
Інститутом Martin Prosperity (Martin Prosperity In�
stitute), представляє нову модель економічного розвит�
ку. Модель отримала назву 3Т (талант, технології, то�
лерантність) та оцінює 139 країн на основі кожного з
цих критеріїв, а також усе в сукупності. Ці три критерії
представляють собою:

1. Технології — інвестиції у наукові дослідження та
розвиток, кількість патентів на душу населення.

2. Талант — частка дорослих з вищою освітою та
робочої сили у креативному секторі.

3. Толерантність — відношення до іммігрантів, ра�
сових, етнічних та соціальних меншинств.

У дослідженні йде мова, що в постіндустріальній
економіці, де споживання та виробництво базуються на
знаннях та інтелектуальному капіталі, критерії 3Т та
креативність у цілому тісно взаємопов'язані з еконо�
мічними та соціальним розвитком. Відповідно до даних
цього рейтингу у 2015 р. Україна посіла 45�е місце зі
139 країн [10].

Як відомо, індекси розвитку країн містять десятки
параметрів, які впливають на ту або іншу галузь у ціло�
му, — макроекономічне середовище, фінансовий сектор,
правова система тощо. Основна частина таких загаль�
носистемних характеристик в Україні на дуже низько�
му рівні, однак не ті, що стосуються якості талантів.
Зокрема Україна входить у перші 50 із 123 країн за The
Global Innovation Index 2017. При цьому в субіндексах
цього рейтингу Knowledge&technology outputs і Human
capital&research наша країна займає гідні позиції —
32�ге та41�ше місця відповідно. А от у субіндексах
Institutions та Infrastructure значно показники нижчі —
101�ше та 90�те. У Global Talent Index 2016 Україна по�
сідає 43�тє місце з 60 країн, але за якістю університетсь�
кої освіти входить до ТОП�10 цього самого рейтингу. В
індексі Global Talent Competitiveness Index 2017 Украї�
на посідає 69�те місце з 118. а у субіндексі Global
knowledge skills — 53�тє місце, за показником середови�
ща для талантів (ENABLE) — тільки 103�тє. За конку�
рентоспроможністю талантів Україна посідає 66 місце
у світі зі 109 [5; 6].

Отже, Україна має великий креативний потенціал,
однак він є недооціненим на глобальному ринку. Вод�
ночас він приносить прибутки найбільш системним та
поважним міжнародним гравцям на світовому ринку, які
користуються пасивністю внутрішнього українського
ринку. І як наслідок, відсутність умов для самореалізації
веде до відтоку креативних і творчо обдарованих лю�
дей в інші міста і країни.

Розвинуті країни світу сьогодні активно стимулю�
ють розвиток креативних сфер діяльності. Зокрема Бри�
танія до 2030 року має на меті створити 1 млн креатив�
них робочих місць, оскільки вони є стійкими до автома�
тизації виробництв. В Україні ж 40% зайнятих у про�
мисловості працюють на виробництві низького техно�
логічного рівня, 15% робітників зайняті у видобутку
корисних копалин та сільському господарстві порівня�
но з 1—5% зайнятих в ЄС, де за прогнозами кількість
таких працівників за вісім років упаде на 18%. Як на�
слідок, чисельність безробітних в Україні може зрости,
адже поширення нових технологій вимагає від спеці�
алістів особливих знань та умінь. Це у свою чергу ще
більше посилить економічне розшарування між висо�
кокваліфікованими та низько кваліфікованими праців�
никами [4].

Основною причиною такого становища є не якість
освіти, а відсутність сприятливого середовища для жит�
тя і розвитку. Розрив між інтелектуально�креативним
потенціалом людей та можливостями його реалізації
змушує українців шукати сприятливе середовище в роз�
винутих країнах світу.

Для збереження та розвитку креативного потен�
ціалу у прогресивних країнах світу діє концепція "креа�
тивного міста". "Креативне місто" повинне мати такі
елементи інфраструктури міста, які сприяють розвитку
креативної економіки. Концепція "креативного міста"
включає в себе зручну транспортну систему, продумані
місця для відпочинку та раціональне розміщення жит�
лових та робочих кварталів. Транспортне сполучення
відіграє одну із вирішальних ролей у визначенні якості
життя міських жителів.

У грудні 2016 р. у рамках дискусійної зустрічі "Кре�
ативне місто" була представлена програма розвитку
Львова до 2025 року, відповідно до якої всі бібліотеки
планується перетворити на медіатеки, що гуртуватимуть
навколо себе креативних людей. Також місто підтри�
мує розвиток бізнес�інкубаторів — зокрема, вже пра�
цюють Startup Depot та iHUB". Згідно з програмою,
створювати креативне середовище планують через так
звані "теплиці": стартап�депо, коворкінг�хаби, креативні
квартали та громадські простори на перетині сфер [16].

Також у 2016 р. у Києві запустилося перше в країні
інноваційне місто Unit City, і на його території перший
Technology Companies Development Center розмістив
26 офісів технологічних команд, дві лабораторії та на�
вчальний центр. Серед найуспішніших українських ін�
кубаторів�акселераторів можна назвати GrowthUP,
1991 Open Data Incubator, Fintech Master, WannaBiz, IoT
Hub та AgroChallenge [5].

У листопаді 2017 р. у Києві відбувся Kyiv Smart City
Forum '17 — конкурс проектів "Креативне місто�2018",
присвячений розвитку smart city технологій та впровад�
женню міських інновацій. В рамках заходу особливу
увагу було приділено розвитку креативної економіки в
містах України і, зокрема, презентації Індексу культур�
ного та креативного потенціалу міст [17].

Нещодавно Україна під єдналася до Програми "Креа�
тивна Європа", яка спрямована на підтримку культур�
ного та креативного секторів Європи. Загальні цілі Євро�
пи полягають у захисті, розвитку та популяризації куль�
турного та лінгвістичного різноманіття і зміцненні кон�
курентної здатності культурного та креативного сек�
торів Європи. Орієнтований обсяг фінансування з бюд�
жету ЄС — 1,46 млрд євро [9].

Однак таких заходів у напрямі стимулювання креа�
тивної діяльності недостатньо. До основних факторів
стримуючого розвитку креативного потенціалу необ�
хідно віднести слабку інституційну базу та недостатню
державну підтримку креативного сектору.

ВИСНОВКИ
В умовах, що склалися ефективним механізмом

для комплексного вирішення вищевказаних проблем,
Україні необхідно орієнтувати на міжнародні механ�
ізми розвитку креативного людського потенціалу. В
прогресивних країнах світу вже запроваджено сотні
програм різного масштабу: від рівня ЮНЕСКО до му�
ніципальних. В Україні в першу чергу необхідно прий�
няти стратегічний програмний документ, в рамках
якого державою буде здійснюватися ціленаправлена
робота у напрямку формування та розвитку креатив�
ного потенціалу. Наступним напрямом є трансформа�
ція системи освіти. Сучасні світові тенденції вимага�
ють кардинальної реформи системи освіти, приведен�
ня якості підготовки спеціалістів у відповідність з ви�
могами креативної економіки. Сучасний професіонал
повинен не лише володіти низкою певних знань та
вмінь, а й здатністю генерувати їх протягом свого
життя. Тобто головна компетентність спеціаліста сьо�
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годення полягає у постійному оновленні власних
знань, вмінь, навичок; здатності постійно здійснюва�
ти перевірки власних знань та навичок та відмовля�
тись від застарілих та неефективних способів органі�
зації власної діяльності.

До форм державної підтримки креативного людсь�
кого потенціалу можна віднести надання пільгових кре�
дитів і податкових пільг креативним підприємцям; ство�
рення творчих просторів для креативних підприємців і
надання виробничих і офісних приміщень в оренду за
низькими ставками; створення державних агентств з
розвитку креативності; вдосконалення системи захис�
ту авторських і суміжних прав; участь держави у фінан�
суванні креативної сфери у вигляді пайової участі, дер�
жавно�приватного партнерства та комерціоналізації
технологій.
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