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Ключовою задачею для національної економіки є забезпечення 

динамічно розвинутих темпів економічного зростання, а також допомога 
та підтримка виходу національного бізнесу на світові ринки [4]. Саме тому 
у суб’єктів господарювання виникає потреба у максимізації творчості, 
креативності та технологічних інноваціях. Підприємництво є різновидом 
господарської (фінансово-економічної, інноваційної, інвестиційної та ін.) 
творчості, яка пов’язана із постійною динамікою росту та коректуванням 
цілей, пошуком найоптимальніших варіантів їх реалізації, оцінюванням 
співвідношення цілей, засобів і результатів творчої, креативної діяльності. 
Підприємницька діяльність у сфері креативних індустрій характеризується 
сферами мистецтва, культури, дозвілля та інших сфер креативних 
індустрій. Саме тому підприємницьку діяльність і порівнюють із 
креативним підприємництвом, проте існують й певні відмінні риси [1]. 

Креативне підприємництво – це здебільшого новий термін, який 
увійшов у кругообіг в економіці у зв’язку із виникненням потреби у 
людській творчості та креативному мисленні, які забезпечують успіх будь-
якої підприємницької діяльності. Головною відмінною рисою креативного 
підприємництва від звичайного підприємництва є те, що працівники 
креативної індустрії володіють навичками креативного, нетрадиційного, 
нестандартного мислення, мають високу мобільність та здатності швидко 
самонавчатись та саморозвиватись [2]. 

Отже, креативне підприємництво – це підприємницька діяльність 
суб’єктів господарювання, яка ґрунтується на нестандартному, 
нетрадиційному креативному мисленні, культурній творчості та мистецтві 
і можливості примножувати й капіталізувати інтелектуальну власність в 
будь-якій сфері національної економіки. Основна суть підприємництва в 
сфері креативних індустрій проявляється в тому, що креативне 
підприємництво працює в межах культурно-творчих індустрій, які мають 
більш ширші та нестандартні можливості створювати прибуток, та 
означені креативною економічною логікою та динамікою розвитку. 
Більшість таких креативних підприємств – це маленькі або навіть 
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мікропідприємства, дуже мобільні, часто сезонні або засновані на 
тимчасових проектах [3]. 

Потрібно додати, що підприємництво в креативній економіці, окрім 
бізнесової діяльності в креативних індустріях, ще охоплює інші 
багатогранні напрями і галузі діяльності, з якими вони взаємодіють задля 
просування та популяризації продукту на споживчому ринку. Так, у сфері 
креативної економіки можна визначити такі види підприємництва (рис. 1) 
[5]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Основні види креативного підприємництва у сфері креативної 

економіки 
Отже, креативні індустрії та креативне підприємництво об’єднують 

усі галузі функціонування та виробництва, де використовується 
нестандартний, креативний, творчий підхід у процесі своєї діяльності. 
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Культурне підприємництво. 
(організована діяльність, щодо виробництва 

або відтворення, комерціалізації товарів, 
послуг культурного, історичного та 

художнього характеру) 

Соціальне підприємництво. 
(орієнтоване на позитивне вирішення екологічних, 

соціальних і культурних проблем. Така спрямованість 
бізнесу зумовлена високим рівнем усвідомленості та 

відповідальності перед суспільством)  

Змішані моделі підприємництва в сфері креативної економіки.  
(дають нестандартні, творчі, альтернативні соціально-політичні уявлення про світ. Вони вирішують суспільні 

проблеми, призводять до соціальних змін і підвищують рівень культури та обізнаності суспільства) 
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