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КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ 

 

Питання міжнародної конкурентоспроможності та відновлення позицій України як 

високотехнологічної держави є питанням виживання у середньостроковій та 

довгостроковій перспективі. Тому Міністерство економіки разом з іншими міністерствами 

та відомствами ініціювало розроблення стратегії переходу до економіки знань. У зв’язку з 

цим актуальним є вивчення та врахування європейського досвіду переходу до економіки 

знань в контексті прийняття Лісабонської програми, яка є основою європейської стратегії з 

формування конкурентоспроможності країн в умовах економіки знань та показує пріоритети 

розвитку Європейського Союзу (ЄС), який є одним з лідерів світової економіки а, отже, його 

досвід підвищення конкурентоспроможності, безперечно, представляє інтерес. 

Для сектору креативних індустрій характерним є одночасна робота різних за 

організаційно-правовими формами та масштабами фірм. Навіть у секторах, де домінують 

великі міжнародні компанії, участь мікро-, малих та середніх фірм не применшує їх 

значення у розвитку галузі. Так, наприклад, в Австрії у сфері креативних індустрій 

функціонує понад 38 тис. підприємств, 63% з яких – індивідуальні (засновник – єдиний 

працівник), що вдвічі вище, ніж в цілому в економіці. Крім того, більше 25% креативних 

підприємств мають 2-4 найманих працівника й лише 5% фірм – понад 10 зайнятих. 

Окрім того, однією з основних задач, яка зараз гостро стоїть перед урядами членів 

ЄС, є втілення стратегії конкурентоспроможності не лише в конкретному план дій, але 

також представлення її як загальнонаціональної ідеї, від якої виграють не окремі держави, 

а країни в складі Євросоюзу. Підтримка Європейського Союзу за останні роки значно 

зменшилася. На жаль, більшість європейських політичних еліт не змогла вчасно помітити 

цю загрозливу тенденцію і ніяк не завадило тому, що процес прийняття рішень у Європі 

став занадто технологічним та малочутливим до суспільних проблем і сподівань. Тому, 

нині дуже мало європейців вважають Євросоюз необхідною умовою для свого добробуту, 

до того ж, мало хто з них має уявлення про цілі існування ЄС.  

Хоча нині європейська модель розвитку і зазнає відчутної критики у зв'язку зі 

зниженням показників розвитку економіки у країнах Європи, проте, вона довела, що є 

здатною поєднати розвинені механізми соціального захисту із підвищенням 

продуктивності праці та високим рівнем зайнятості населення. Тому Лісабонський план 

дій, ухвалений Європейським Союзом, є правильним шляхом, хоча спершу його реалізація 

потребує зростання пропорції економічно активних та політично свідомих європейців, 

збільшення інвестування наукових та креативних досліджень, а також приділення більшої 

уваги людському капіталу, зокрема, через розповсюдження практики навчання впродовж 

всього життя та боротьби із соціальною невлаштованістю.  

Конкурентоспроможність економіки нашої держави в умовах наближення до 

«економіки знань» визначатиметься якістю людського капіталу, інвестиціями в навчання 

та перепідготовку кадрів, якістю корпоративного управління, інноваційністю бізнесу, 

динамікою міжнародного обміну знаннями. Однак для успішної реалізації зазначеної 

програми розвитку України необхідно, враховуючи досвід Європейського Союзу, по-
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перше, ввести нові принципи управління національною стратегією розвитку, які б 

передбачали її пріоритетність для економічного і суспільного розвитку країни та 

підвищену відповідальність органів державного управління за її виконання, а, по-друге, 

доцільно визначитись на політичному рівні щодо проголошення ідеї побудови суспільства 

і економіки знань як національної мети розвитку України у першій чверті XXI сторіччя. 
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