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«Креативна економіка міста» 
 

Мета вивчення дисципліни полягає в ознайомленні студентів із стратегічними 
процесами, формами та організаційно-економічними механізмами розвитку економіки 
креативних міст. На завершення курсу студенти повинні вільно володіти інформацією про 
категоріальний апарат, процеси розвитку креативних міських просторів та розуміти 
взаємодію ключових суб’єкт-обєктних складових. Невід’ємними компонентами вивчення 
дисципліни є формування методологічних знань і навичок щодо критеріального 
оцінювання креативного середовища міста, альтернативних класифікацій креативних 
індустрій та суб’єктів креативної діяльності; сприянні зміцненню у студентів аналітичних 
навичок при розгляді становлення та функціонування креативних просторів та креативних 
індустрій в міському середовищі; у виробленні в студентів творчих підходів до вивчення 
окреслених вище категорій та просторово-функціональних зв’язків на основі проведення 
ними польових досліджень районів/окремих ділянок міста; формуванні практичних 
навичок з візуалізації просторового розвитку креативних індустрій в досліджених 
районах/ділянках міста з використанням альтернативних геоінформаційних 
картографічних пакетів, упорядкування  інформації та створення баз даних в Excel з 
описом характеристик креативних об’єктів та креативних просторів і розміщення їх на 
інтерактивних хмарних платформах; написанні студентами алгоритму проведення 
дослідження, власних вражень від ступеню розвитку креативного середовища в 
досліджуваних ними районах /просторових ділянках міста та надання пропозицій з 
вдосконалення креативного міського середовища. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Креативна економіка міста» як освітньо-навчальна 
дисципліна консолідує важливі теоретичні поняття, методики аналізу та практичні 
навички прийняття рішень фахівцями в сферах урбаністики та економіки міста, 
маркетингу, логістики, стратегічного планування та прогнозування розвитку міських 
просторів. Дисципліна пов’язана з такими загальнотеоретичними та спеціальними 
дисциплінами, як: «Основи економіки міста», «Урбаністика», «Глобальні міста та 
системи», «Геоінформаційні системи (GIS)», «Статистика», «Мікроекономіка», 
«Економіка підприємства», «Маркетинг».  

 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 
дисципліни:  

 
1. Знати та розуміти: 
 Знати та використовувати загальну та спеціальну економічну термінологію, 

пояснювати базові методологічні концепції з питань:  
- функціонування та тенденцій розвитку креативного міського середовища, зокрема 

ідентифікації та опису креативних індустрій, характеристик креативного класу та 
соціальних комунікаційних мереж в креативному середовищі, становлення/ формування 
креативних просторів; 

- критеріальної оцінки становлення та розвитку функціонального креативного 
середовища;  

-  розміщення креативного бізнесу в міському просторі; 
-  геопросторової візуалізації креативних об’єктів та креативних зон міста  з 

використанням геоінформаційних картографічних пакетів та платформ; 
- становлення просторово-функціональних креативних бізнес-кластерів в місті; 
- стратегічного планування та прогнозування міських територій з врахуванням 

зростаючої динаміки  ролі креативної складової економіки міста. 
 



2. Вміти: 
 застосовувати творчі підходи в оперуванні методологічним апаратом існуючих 

концепцій просторового розвитку міста та  креативної економіки; 
 розробляти самостійно алгоритм  досліджень розміщених у просторі креативних 

об’єктів та креативних просторів (на прикладі досліджуваних районів чи просторових  
ділянок міста), зокрема вивчати попередньо на основі онлайн-інформації наявність 
креативних об’єктів та просторів, приналежність їх до того чи іншого типу креативних 
індустрій, проводити  їх групування  за обраною методологічною класифікацією, 
здійснювати опис характеристик креативних об’єктів та просторів та формувати первинну 
базу даних в Excel; проводити безпосередні польові дослідження креативного середовища 
досліджуваних районів чи просторових  ділянок міста,  здійснювати звірку онлайн-
інформації про креативні об’єкти та простори з інформацією,   отриманою «на місці» та 
доповнення нею первинної бази даних; 

 робити фото-звіти креативних об’єктів та просторів під час польових досліджень 
та якісно описувати їх; 

 робити відео-звіти та відео-стріми креативних об’єктів та просторів під час 
польових досліджень; 

 візуалізувати результати дослідження за допомогою створення власних 
інтерактивних тематичних оффлайн та онлайн карт з застосуванням інструментів обробки 
даних  в сучасних геоінформаційних програмних пакетах та онлайн-платформах (maphub, 
umap, ArcGIS, ArcMap, Google Earth, My Google Maps); вміти окреслювати полігони 
досліджуваних районів та просторових ділянок, наносити креативні об’єкти та креативні 
простори на карту, оздоблювати їх інтерактивним описом та візуальними 
характеристиками, зонувати території за функціональною ознакою креативного 
середовища тощо. 

 проводити комплексний системний якісний аналіз (SWOT та факторний аналіз) 
економічних, інноваційно-технологічних, соціальних параметрів розвитку креативного 
середовища міста (на прикладі досліджуваних районів чи просторових  ділянок міста); 

 писати самостійно звіт про проведене дослідження креативного середовища 
досліджуваного району чи просторової ділянки міста; 

 працювати з хмарними сховищами в процесі розміщення баз даних про 
креативні об’єкти та креативні простори досліджуваних районів чи  ділянок міста. 

 демонструвати базові навички творчого та критичного мислення у дослідженнях 
та професійному спілкуванні, зокрема вести фахову дискусію з приводу належного 
відбору  і систематизації даних креативного середовища міста, достовірності та 
адекватності характеристик і механізмів вирішення проблем; 

 застосовувати технічні прийоми створення оригінальних презентацій на 
платформі Canva в процесі  представлення результатів дослідження креативного 
економічного та соціального середовища міста. 

 
Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: на завершення 

вивчення дисципліни «Креативна економіка міста» студенти повинні вміти презентувати 
креативні практики перетворення особистості та міста, досліджувати та застосовувати  
кращий регіональний досвід для потреб міста, встановлювати та зміцнювати зв'язки 
креативної спільноти та влади. Крім того важливим навиком та напрямом реалізації знань 
залишається пошук можливостей для реалізації творчих ідей, способів монетизації 
проектів, пошуку джерел фінансування. Вказане націлене на посилення майбутнім 
фахівцем його потенціалу у різних сферах урбаністики та економіки міста: від бізнес-
проектування та започаткування і ведення бізнесу в міському середовищі до управління і 
просторового стратегічного планування  міського розвитку в командах творчих людей. 
Отримані знання та сформовані компетентності при вивченні дисципліни здатні 



зорієнтовувати майбутнього фахівця мислити і діяти з врахуванням актуальних тенденцій 
розвитку економічного та соціального міського середовища, організовувати власні 
стартапи з елементами креативності, що є ознакою трендовості та посилення  
конкурентоспроможності ведення бізнесу. 
 

Зміст навчальної дисципліни за темами 
 

Тема 1. Онтологія та генезис поняття «Креативна економіка міста». Складові креативної 
екосистеми міста: індустрія, клас, простір, соціальні комунікації, економіка культури та 
історичної спадщини, кластери. Факторизація креативної екосистеми.  
Тема 2. Теоретичні концепції креативної економіки міста. Концепції креативного класу та 
креативних міст, розділених міст Річарда Флоріди. Креативна економіка та креативні 
міста в працях Дж.Хокінза, Е.Глейзера, Ч. Лендрі, Дж. Еванса, Т.Флемінга, Б.ван Хойєра, 
C.Кретке.  
Тема 3.  Класифікаційні характеристики креативних індустрій та креативного класу в 
міському середовищі. Характеристика креативних індустрій /креативних  бізнесів. 
Тема 4. Роль креативного класу та його місце в системі соціальних класів міського 
середовища. Креативні простори: роль креативного класу у реновації просторів та процесі 
джентрифікації. Соціальні комунікації та інституційне середовище, що відповідають за  
процеси становлення креативного класу, креативних бізнесів та розвитку креативних 
публічних і приватних просторів. 
Тема 5. Суб’єкт-об’єктний світовий досвід форм та методів становлення й розвитку 
креативного середовища в контексті сталого просторового розвитку міських екосистем: 
ЮНЕСКО, Європейська комісія,  British Council, Ernst&Young,  CEDOS та інш.  
Тема 6. Ієрархічна система та інститути управління креативним середовищем міста: роль 
місцевої влади, недержавних організацій,  приватного сектору та громад. 
Тема 7. Візуалізація та масштабування процесів розвитку креативних індустрій, 
креативних функціональних територій та креативного класу (із застосуванням 
геоінформаційних систем). 
Тема 8. Практика дослідження креативних індустрій та креативних зон в просторі. 
Формування проєктних груп студентів для проведення онлайн та польових досліджень 
районів міста, визначення тім лідерів проєктних груп. Підбір релевантних класифікацій 
креативних індустрій та креативних зон. Конструювання методології алгоритму 
проведення  дослідження. Збір просторових даних та їх характеристика в режимі онлайн 
та на основі проведених польових досліджень. Оцифрування креативних індустрій та 
креативних просторів району міста та створення баз даних в Excel і внесення їх у хмарні 
сховища.  
Тема 9. Візуалізація просторових даних креативного середовища району міста з 
використанням картографічних офлайн- та онлайн платформ ( umap, maphub, ArcGIS, 
ArcMap, Google Earth, Google Earth pro, my google maps).  Створення тематичних карт 
креативної економіки міста: окреслення полігонів досліджуваної території району, 
нанесення об’єктів креативного бізнесу та креативних публічних та приватних просторів 
на карти, інтеграція  просторових об’єктів креативної економіки міста з інформаційним 
забезпеченням (текстовим, ілюстративним та відео-контентом). Зонування креативних 
територій (зонінг) досліджуваного району міста. Розміщення в мережі Інтернет своїх 
авторських карт.  
Тема 10. SWOT- аналіз креативного середовища досліджуваного району міста. Розробка 
стратегії розвитку креативного середовища досліджуваного району міста з огляду на  його 
просторово-економічний та соціо-культурний потенціал.  
Тема 11. Фіналізація стратегії розвитку креативного середовища досліджуваного району 
міста, плану комунікації та адвокації її впровадження. Методика написання звітів з 
проведеного дослідження, а також наукових статей (за бажанням). 
 



Науково-педагогічні працівники та адреси їх електронної пошти 
д.е.н., проф. Обиход Ганна Олександрівна, anna.obikhod82@gmail.com 
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