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Окрім того, отримані результати можуть бути ви-

користані підприємствами інших галузей промисло-
вості, які впровадили або планують впроваджувати 
сучасну концепцію управління для обліку та управ-
ління витратами. 
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Постановка проблеми. Розвиток глобальної еко-
номічної системи відбувається досить нерівномірно 
у всіх його проявах – хронологічному, географічно-
му й ін., підтвердженням чого є загострення пробле-
ми поляризації розподілу економічних благ на всіх 
рівнях: від глобального (між Північною та Півден-
ною півкулями) та міжрегіонального (між Північною 
Америкою, Європою, з одного боку, й Африкою та 
країнами Азії, з іншого) до внутрішньо-національ-
ного та локального. Сільські території особливо го-
стро піддані впливу цієї проблеми, що виражається 
не лише в наздоганяючій місто ролі, а й посилені 
поляризації між їх окремими одиницями. Наслідком 
цього є поява деградуючих та зникаючих сіл, а при-
чинами з точки зору традиційної економічної науки –  
їх низька конкурентоспроможність, обумовлена об-
меженістю ресурсів, просторовою віддаленістю тощо. 
У сучасному науковому середовищі визріла нова 
ідея економічного розвитку, основою якої є не об-
межені традиційні ресурси (земля, капітал, праця), 
а безмежний ресурс людського розуму – креативне 
мислення, що стало базою формування нової еконо-
мічної системи – креативної економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розвід-
ки та пошук нових моделей економічного розвитку, 
зокрема на основі креативного потенціалу людини, 
з об’єктивних причин значно раніше стали предме-
том наукових досліджень у розвинених країнах (Ве-
ликобританії, Австралії, Канаді, США та ін.), що 

обумовлено високим ступенем розвитку суспільства. 
Зарубіжним вченим вдалося не лише розробити тео-
ретико-методологічні та методичні основи розвитку 
креативної економіки [1-3], а й опробувати отримані 
знання [4-5]. Оскільки концепція креативної еконо-
міки генерувалась під впливом процесу урбанізації 
суспільного розвитку, можливість її імплементації 
в умовах сільських територій вимагає спеціального 
дослідження. Незважаючи на те, що в зарубіжному 
науковому середовищі перші такі спроби уже запо-
чатковано [6-7], все ж залишається відкритими бага-
то питань та аспектів щодо адаптивності креативної 
моделі розвитку в інших країнах.

Постановка завдання. З огляду на це в даному 
дослідженні ми спробували виділити особливості 
становлення креативної сільської економіки, осно-
вуючись на емпіричному досвіді зарубіжних країн, 
та узагальнити рекомендації щодо можливостей за-
стосування креативної моделі для соціоекономічного 
розвитку сільських громад в Україні.

Виклад основного матеріалу. Креативна еконо-
міка досить нове явище в економічній теорії (дру-
га половина 1990-х – перша половина 2000-х рр.), 
кристалізація основних положень якої ще не завер-
шена. Розроблені теоретичні підходи до креативної 
економіки (галузевий, просторовий, професійний) 
хоч і мають певні специфічні вихідні положення, все 
ж єдині в твердженні щодо рушійної ролі людини з 
її креативним потенціалом, що генерує нові форми, 
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зміст та корисність, у розвитку нової моделі економі-
ки. Окрім цього в згаданих підходах наголошується 
на міській природі креативної економіки. Незважаю-
чи на це, феномен креативної економіки має місце і 
в сільській місцевості. Одним із найбільш успішних 
прикладів по праву можна назвати модель економі-
ки графства Принца Едварда1, яке позиціонується як 
«перша канадська креативна економіка».

За порівняно коротку історію графства (заснова-
но в 1792 р.) пройшло декілька хвиль економічного 
зростання та занепаду, які створили передумови для 
становлення нової моделі економіки: розвинені суд-
ноплавні бухти (наслідок лісозаготівельної та лісо-
сплавної доби розвитку – до 1860 р.); архітектурна 
спадщина григоріанського стилю (наслідок інвесту-
вання надвисоких прибутків фермерів від експор-
ту зернових та хмелю в розвиток житлового будів-
ництва протягом 1860-1890 рр.); декілька десятків 
забутих об’єктів доби промислового буму (наслідок 
активного розвитку харчової промисловості в 1890-
1980 рр.). Нова хвиля економічного підйому регіону 
в значній мірі була обумовлена екзогенними процеса-
ми. Перш за все, сільська економіка регіону піддава-
лася впливу трансформацій, що мали місце в міській 
та глобальній економіках:

• зростання ролі третинного сектору;
• підвищення зайнятості працівників офісно-

го типу – так звані «білі комірці» (протягом 1961-
1991 рр. частка «білих комірців» у зайнятості в 
міській економіці в Канаді подвоїлась, досягнувши 
значення 28% від загальної кількості);

• зростання нестандартних форм зайнятості (під-
вищення рівня часткової зайнятості, зайнятості за 
контрактом, віддалена зайнятість);

• зростання технологічності та технічної оснаще-
ності праці, у результаті чого цінність підвищення 
трудової кваліфікації зменшувалась, натомість зрос-
тала значимість рівня освіти та соціального капіталу 
працівника;

• необхідність постійного підвищення рівня ін-
новаційності виробничих процесів та підходів, у ре-
зультаті чого відбувається зростання попиту на нова-
торські / креативні ідеї;

• з підвищенням рівня ІКТ відбулись зміни в 
розміщенні та прив’язці до місця розташування ви-
дів діяльності міської економіки (переміщення з фа-
брик та заводів в офісні приміщення, а також зрос-
тання частки виконаних робіт на дому або віддалено, 
у тому числі в сільській місцевості);

• міська економіка стала високо інтегрованою у 
світову господарську систему, де кожна з них (еко-
номіка міст) зайняла своє місце. Так, провідні ме-
гаполіси, такі як Лондон, Нью-Йорк, Токіо, стали 
світовими фінансово-економічними центрами, інші 
великі мегаполіси, як, наприклад, Торонто, функ-
ціонують як «передавальні станції», забезпечуючи 
зв'язок регіону чи країни з глобальною системою, у 
свою чергу невеликі міста виконують функцію про-
міжного елементу зв’язку з міською економікою для 
великої кількості сільських економік [8, с. 121-123].

Крім того, з розвитком якісної транспортної інф-
раструктури (у 1960-х рр. було збудовано магістраль 
Торонто-Монреаль) та поліпшення доступності при-
ватного автотранспорту, відбувалось підвищення ко-
мунікаційних зв’язків регіону із зовнішнім середови-

щем. На початку 1980-х рр. розпочинається процес 
імміграції міських жителів у регіон. Більшість іммі-
грантів були середнього та старшого віку, що шука-
ли нове якісне середовище для життя, а також ком-
фортні умови праці. Регіональні особливості графства 
Принца Едварда більш ніж відповідали їх запитам:

• привабливий природний ландшафт та безпечне 
екологічне середовище;

• висока якість та історична цінність існуючого 
житла (григоріанський стиль);

• вдале географічне розташування (практично 
посередині транспортного коридору, що з’єднує То-
ронто-Оттаву-Монреаль, будучи на відстані 3-х годин 
автомобільного сполучення з крайніми пунктами), 
що дозволяло зберігати зв’язки з основними мегапо-
лісами Канади.

Особливо користувався попитом регіон серед пра-
цівників творчих та креативних професій (худож-
ників, фотографів, дизайнерів, письменників тощо), 
для яких гармонія з природою мала цінність не лише 
для проживання, а й праці (через усамітнення з при-
родою, пошук нових ідей, практичної реалізації про-
ектів тощо). Протягом 1990-х рр. відбувалось актив-
не насичення та урізноманітнення діяльності в сфері 
культури та креативу: на початку 2000-х рр. кіль-
кість зареєстрованих суб’єктів економічної діяль-
ності в сфері креативної діяльності перевищувала 30 
одиниць, у тому числі 10 художніх, 5 гончарних, 4 
скло-майстерень, 2 фотостудії та ін., що забезпечува-
ли постійну зайнятість декільком десяткам жителів 
регіону. Крім того, додатково (не на постійній осно-
ві) у сфері креативних видів діяльності було зайнято 
понад три сотні сільських жителів. Таким чином, у 
регіоні сформувалась стала тенденція зростання ролі 
креативного сектору в сільській економіці, що закла-
ло основу нового економічного підйому економіки ре-
гіону на засадах творчого та креативного потенціалу.

Якість природного та життєвого середовища ві-
діграє ключову роль для приваблення, залучення й 
утримання творчих, креативних людей й відповідно 
розвитку креативної економіки. Якщо в епоху інду-
стріального розвитку конкурентні переваги тої чи 
іншої території визначались станом інфраструктури, 
податковими стимулами, вартістю робочої сили, то в 
епоху економіки знань та інновацій визначальними 
факторами розвитку креативної економіки на певній 
території стали якість середовища – специфічне сіль-
ське середовище, що включає наступні компоненти:

• природне середовище – збереження природної 
первозданності оточуючого природного середовища;

• життєве середовище – гармонійне поєднання 
побутово-господарської діяльності членів сільського 
соціуму та суб’єктів сільської економіки з оточую-
чим середовищем на засадах традиційної культури 
господарювання;

• інституційне середовище – сукупність норм та 
правил, що регулюють соціально-економічні взаємо-
відносини між членами суспільства, суб’єктами гос-
подарської діяльності в сільській місцевості, й ство-
рюють сприятливі умови для зародження, розвитку 
та реалізації ідей.

Сільське середовище епохи постіндустріального 
розвитку відрізняється від того, яке існувало в інду-
стріальну добу (табл. 1). Найбільш важливими харак-
теристиками нового сільського середовища, на нашу 
думку, є, по-перше, переоцінка джерела економічно-
го потенціалу сільських територій, яким стали зна-
ння та навички сільських жителів тобто людський 
капітал сільських територій, змістивши природний 
фактор на другий план, й по-друге, внаслідок скоро-

1 Регіональний муніципалітет, розташований у південно-східній час-
тині провінції Онтаріо (Канада) на узбережжі однойменного озера, 
займає територію 1,05 тис. кмІ з населенням 25,26 тис. осіб (гус-
тота – 24 осіб / км2, 2011 р.) й відноситься до категорії сільських 
територій. 
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чення транспортних витрат та полегшення комуні-
кації віддалених територій зі світом нова економіка 
позбулася географічної прив’язки до місця розташу-
вання й у сучасних умовах оперує в просторі: регі-
ональному, національному, глобальному. Варто від-
мітити, що природна складова хоч і відіграє певну 
роль у становленні нової сільської економіки, проте 
воно набуває цінності лише за умови високої якості 
всіх компонентів сільського середовище – природно-
го, життєвого та інституційного.

Сільські території з якісним середовищем створю-
ють певні просторові переваги для здійснення гос-
подарської діяльності на них, внаслідок перенесен-
ня цінності цього середовища на створений продукт. 
Проте в умовах постіндустріального середовища (еко-
номіки знань) просторові переваги приносять еконо-
мічний результат за умови наявності високого рівня 
людського капіталу – творчого креативу, що є дже-
релом нових ідей, творчої діяльності, креативнос-
ті. Сільські жителі з притаманною їм специфічною 
традиційною культурою мислення, господарювання, 
суспільної взаємодії, використовуючи просторові пе-
реваги можуть реалізувати свій творчий потенціал 
через реалізацію господарської функції тобто креа-
тивної діяльності, що формують сферу креативної 
сільської економіки (рис. 1).

Просторові 
переваги

Сільське 
середовище

Креативна 
діяльність

Територія

КреативЕкономіка

Рис. 1. Компоненти креативної сільської економіки
Джерело: адаптовано автором за [7, с. 10] 

Якісне сільське середовище як необхідна умова 
формування креативної сільської економіки має від-
повідати декільком базовим принципам:

• гармонійне включення природної компоненти 
в економічну діяльність, яка не порушує екологічно-
го балансу;

• дотримання особистісної свободи людини-члена 
сільського соціуму, яка не обмежує колективні права 
й інтереси;

• відкритість та сприяння творчого індивідуаль-
ного потенціалу.

Дотримання цих принципів у графстві Принца 
Едварда стало основою прискорення розвитку сіль-
ської економіки на нових засадах – креативного роз-
витку. Зростання ролі креативної сфери в сільській 
економіці регіону супроводжувалось трансформація-
ми й в традиційних галузях, перш за все, сільському 
господарстві й туристичній сфері.

У сільському господарстві регіону в післявоєнний 
період почалися процеси, що мали характер стагна-
ції та поступового занепаду. У 1990-х рр. переважна 
більшість сімейних фермерських господарств були 
поглинуті великими агрохолдингами і втягнуті у 
глобальну агропродовольчу систему. Решта невели-
ких сімейних фермерських господарств своїм віднов-
ленням завдячують розвитку туризму та імміграції 
в регіон нових жителів, які стали для сільськогос-
подарської сфери джерелом як доходів, так і нових 
ідей. Однією з креативних ідей для розвитку сіль-
ського господарства регіону стало виноробство, яке 
ніколи не було притаманним для даних територій. 
Для підтримки розвитку нової галузі агропродоволь-
чого виробництва була розроблена ціла низка заходів 
стимулювання внутрішнього попиту:

• включення місцевих вин до меню закладів хар-
чування;

• включення відвідування місцевих виробників 
вин до туристичного «Дегустаційного маршруту»;

• рекламування та дегустація місцевих вин під 
час проведення регіональних кулінарних фестивалів 
та сільськогосподарських виставок;

• сприяння реалізації вин у торгівельній мережі 
регіону та ін.

Протягом перших восьми років від початку реалі-
зації ідеї в регіоні було висаджено близько 300 га ви-
ноградників, інвестовано 45 млн дол у розвиток ви-
норобства. У результаті розроблених заходів щорічні 
надходження від продажу вина, виробленого місце-
вими виробниками (12 винокурень), у 2004-2006 рр. 
у середньому складали 18 млн дол, маючи значний 
потенціал зростання (50-75 млн дол), що оцінюєть-
ся приблизно у 40-50% ВДВ сільського господарства 
регіону.

Виноробство розглядається дещо більшим, ніж 
просто новітньою ідеєю диверсифікації аграрної 
складової економіки регіону, воно стало спільною 

Таблиця 1
Порівняння властивостей старого та нового сільського середовища

Характеристики Старе сільське середовище Нове сільське середовище

База 
економічного 

розвитку

Наявність природних ресурсів є вирішальним й 
формує виробничу функцію території на локаль-
ному та глобальному рівнях

Наявність природних ресурсів менша важлива, 
натомість вирішальну роль у формуванні еконо-
мічної функції відіграє якість людського капіта-
лу (зокрема, освітньо-кваліфікаційна та творча 
складова)

Доступність 
капіталу

Ринок капіталу чітко розподілений, у результаті 
чого розвиток сільської економіки залежить від 
наявності внутрішніх резервів капіталу 

Ринок капіталу менш розподілений, тому сіль-
ські території виступають рівноправним членом 
конкурентної боротьби на ринку капіталу

Транспортні 
витрати

Високі, що обмежує розвиток торгівлі та розши-
рення ринку

Низькі, що сприяє розміщенню виробництв за 
принципом мінімізації витрат, сприяючи при 
цьому розвитку торгівлі

Зв'язок та 
взаємодія

Передача даних здійснюється досить повільно за 
високої ціни, що обмежує координацію й поши-
рення інформації

Зв'язок – швидкий та відносно дешевий, що 
сприяє легкій координації та взаємодії

Конкуренція Сільські території конкурують між собою в рам-
ках країни

Сільські території конкурують між собою як у 
рамках країни, так і на глобальному рівні

Джерело: удосконалено автором за [9, с. 28] 
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об’єднуючою метою для всієї сільської громади. Цін-
ність виробленого продукту в даному випадку не об-
межується лиш вина як такого, а має вищу вартість 
внаслідок специфічних природно-кліматичних умов, 
а також внаслідок соціальної взаємодії та духу під-
тримки цілої громади. Виноробство для регіону стало 
успішним прикладом виробництва сільськогосподар-
ської продукції з високою доданою вартістю, що ста-
ло базовою стратегією розвитку дрібного фермерсько-
го господарства. Цьому сприяли декілька факторів, 
головні з них наступні:

• кількісне зростання попиту на агропродоволь-
ство, що обумовлено зростанням як постійного насе-
лення регіону (на 2% протягом 1996-2006 рр.), так і 
тимчасово прибулих туристів;

• якісні зміни попиту на продовольство за раху-
нок зростання споживчого попиту на традиційну, ор-
ганічну та специфічну продукцію.

Сімейним фермерським господарствам досить 
важко конкурувати з великими агрокорпораціями, 
які за рахунок ефекту масштабу цілком повністю 
виграють цінову боротьбу на ринку агропродукції. 
Проте місцевим фермерам вдалося побудувати ціліс-
ну регіональну політику, пропагуючи ідею особливої 
цінності місцевої сільськогосподарської продукції та 
аграрного виробництва в цілому – аграрної автентич-
ності. Вона будувалася на декількох вихідних поло-
женнях:

• природно-кліматична сприятливість й еколо-
гічна безпека виробництва сільськогосподарської 
продукції в регіоні;

• сільськогосподарська традиція регіону, відпо-
відно до якої історично сформованою формою орга-
нізації сільськогосподарського виробництва в регіоні 
були невеликі сімейні ферми, функціонування яких 
розглядається невід’ємною складовою сільського се-
редовища.

Пропагування ідеї аграрної автентичності забез-
печувало місцевим фермерам постійний попит на 
сільськогосподарську продукцію, реалізовуючи її на-
пряму кінцевим споживачам на основі сформованих 
коротких ланцюгів доданої вартості.

Як уже згадувалося раніше, збільшення потоку 
туристів та іммігрантів з достатнім рівнем доходів 
сприяло розвитку сфери харчування. Оскільки біль-
шість таких закладів відкривалися місцевими жи-
телями (у тому числі власниками фермерських гос-
подарств) та іммігрантами, які були зацікавлені в 
збереженні існуючого сільського середовища, вони 
активно підтримували ідею аграрної автентичності 
у своїй діяльності, пропонуючи унікальні традицій-
ні страви й напої, приготовані з місцевих продук-
тів. Проте їх унікальність обґрунтовувалася не лише 
природно-сировинною цінністю, а доповнювалася 
цінністю історико-культурної спадщини місцевого 
кулінарного мистецтва. Також ідея аграрної автен-
тичності підтримувалась завдяки розміщенню ту-
ристів у фермерських господарствах, що дозволяло 
відвідувачам повною мірою відчути особливості та 
переваги життя в традиційному сільському серед-
овищі, а власникам отримати вищу економічну ви-
году, проявивши високий рівень не лише гостиннос-
ті й сервісу, а й нетрадиційності та творчості щодо 
оформлення садиб, приготування страв тощо. Більше 
того ідея здорового харчування з використанням міс-
цевих продуктів, вирощених за традиційними тех-
нологіями в сприятливому природно-екологічному 
середовищі, переросла в масове явище, притаманне 
розвиненим країнам з високим ступенем урбанізації. 
На цій хвилі сільські господарі почали пропонува-

ти туристам та іммігрантам спеціальні послуги з на-
вчання кулінарному мистецтву: разові майтер-класи, 
кулінарні курси. Зокрема, й у графстві Принца Ед-
варда члени фермерських родин почали відкривати 
кулінарні школи, які користуються високою попу-
лярністю серед міських господинь, які піклуються 
про здоров’я власних родин.

Цілком зрозуміло, що способи отримання додат-
кової вартості на основі сільськогосподарського ви-
робництва обмежуються виключно людською здат-
ністю генерувати новітні креативні ідеї, джерелом 
яких є креативний клас суспільства. 

Реалізації нових ідей була націлена й підтриму-
валась розвитком сфери туризму в регіоні. Основна 
ідея розвитку туризму регіону полягала в урізнома-
нітненні його видів та постійний пошук нових дже-
рел приваблення та утримання туристів, розширю-
ючи масштаби та період туристичної активності в 
регіоні.

Однією з таких креативних ідей, що використо-
вувалась для підтримання розвитку туризму, стало 
використання місцевої традиції сільського способу 
життя та культурно-історичної спадщини. З цією ме-
тою реалізовувалось комплекс заходів, спрямованих 
на відновлення історичних будівель, виробництв, 
промислів тощо. У першу чергу, зусилля були спря-
мовані на реставрацію об’єктів історичної архітекту-
ри, що знаходились у комунальній власності: міської 
ратуші, паромної пристані тощо. Як уже згадувалось 
раніше, в регіоні збереглося багато будівель григорі-
анського стилю, що стало основною ідеєю для роз-
робки туристичного «Архітектурного маршруту». 
Незважаючи на те, що більшість з них знаходились 
у приватній власності, власники були зацікавлені у 
включенні їх до туристичного маршруту як ефектив-
ної реклами, оскільки більшість з них надавали по-
слуги щодо розміщення туристів у власних оселях.

Інша складова «Архітектурного маршруту» базу-
ється на відновленні старих традиційних виробництв 
(сироварні та консервного цеху), що мають історич-
ну цінність як невід’ємні об’єкти господарського 
життя місцевої сільської громади. Підтримання їх 
діяльності здійснювалось цілим комплексом захо-
дів, спрямованих на формування попиту не лише як 
пам’ятки архітектури, а й як виробника автентично-
го продовольства (включення до числа об’єктів «Де-
густаційного маршруту», реалізація продукції в ме-
режах закладів харчування та торгівельній мережі 
регіону тощо). Соціально-економічний ефект від ре-
алізації даного проекту не обмежується лише надхо-
дженнями від приваблення туристів, а створює лан-
цюг взаємопов’язаних позитивних впливів внаслідок 
створення нових робочих місць у промисловості, під-
тримці попиту на традиційні види сільськогосподар-
ської діяльності, що позитивно впливають на підтри-
мання сільського середовища регіону.

Ще однією важливою креативною ідеєю для ре-
гіону стало створення театрального колективу, що 
було підтримано місцевою владою шляхом виділен-
ня для цих цілей будівлі, яка відповідала запитам 
даної діяльності й, крім того, мала важливу історич-
ну цінність. Внаслідок залучення професіоналів до 
місцевого театру за декілька років він став осередком 
нової культурної традиції місцевих жителів, а також 
привабив туриста якісно нового типу – сімейних пар 
з середнім та високим рівнем доходів, які прагнули 
поєднати активний відпочинок з культурними захо-
дами та якісним рівнем дозвілля. Як відповідь на 
зростаючий новий тип попиту в регіоні активно роз-
ширювалась мережа ресторанного бізнесу, що пропо-
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нували широкий асортимент традиційних та нетра-
диційних страв, підтримуючи та нарощуючи попит 
на сільськогосподарську сировину місцевих виробни-
ків. Крім того, результатом задоволення сформова-
ного попиту на якісне дозвілля стало відродження 
або виникнення декількох десятків творчих спеціа-
лістів та колективів сфери виконавчого мистецтва. 
Для підвищення популярності та сприяння розвитку 
місцевого виконавчого мистецтва на початку 2000-
х рр. було ініційовано проведення джазового фес-
тивалю в останній тиждень серпня. У цілому ідея 
масових культурних заходів у регіоні набула надзви-
чайної популярності серед відвідувачів, тому місцеві 
жителі та владні органи всіляко підтримують нові 
ідеї. Так, у середині 2000-х рр. було ініційовано про-
ведення мистецького фестивалю, який проходить у 
другій половині вересня, свято місцевого кулінарно-
го мистецтва, що відбувається в жовтні, фестиваль 
«Кленова провінція» (19-20 березня) та інші. Важли-
вість цих заходів полягає в розширенні туристичного 
сезону, що не обмежується виключно літніми міся-
цями. Проте головна ідея таких креативних почи-
нань полягає в створенні системи взаємопов’язаних 
елементів розвитку сільської економіки, що охоплює 
більшість сфер економічної діяльності: від виробни-
цтва до обслуговування. З-поміж усіх згаданих масо-
вих заходів хотілось би зосередитись на останньому 
– «Кленова провінція». Це достатньо нова ідея для 
регіону (започаткована в 2002 р.), але ґрунтується 
на історичній традиції добування кленового соку й 
виробництва з нього сиропу корінного населення та 
перших поселенців. Політика збереження традицій-
них видів виробництв має багато позитивних ефек-
тів, що сприяють сталому розвитку: з екологічної 
точки зору – збереженням природних ландшафтів 
як ареалів виробництва, з соціальної – підтримання 
зайнятості та збереження традиційних знань, з еко-
номічної – отримання доходів та розвиток віддале-
них сільських територій. Залучення споживачів до 
масових заходів, присвячених виробництву кленово-
го сиропу, дозволяє «вдихнути життя, придати цін-
ності» здавалося б «безликому» товару, розміщеному 
на одній із полиць супермаркету. Таким чином, сам 
споживач включається в процес підтримання стало-
го розвитку сільської економіки та сільських тери-
торій.

Успішність реалізації креативного потенціалу 
сільської території графства Принца Едварда підтвер-
джується прискореним зростанням потоку туристів. 
Так, у результаті узгодженої й системної місцевої по-
літики за 5-ть років (1999-2004 рр.) потік туристів 
зріс на 74%, а їх витрати збільшилися в понад 2,5 
рази (з 25 до 65 млн дол). Крім того, постійно відбу-
вається урізноманітнення туристичної діяльності (іс-
торико-культурний, мистецький, кулінарний та ін.).

У 2004 р. роль креативних видів діяльності в ло-
кальній економіці була визнана як осново форму-
юча поряд з традиційними для регіону секторами: 
сільським господарством, туризмом, харчовою про-
мисловістю та сферою послуг, й запропоновано нову 
модель сільської економіки, основаної на реалізації 
творчо-креативного потенціалу (рис. 2). 

У новій моделі сільської економіки креативний 
сектор розглядається як джерело та генератор нових 
ідей, впровадження яких відбувається не лише в даній 
сфері, а й в інших галузях. Креативний сектор вико-
нує функціонально-комунікаційну функцію, що забез-
печує ефективний зв'язок між традиційними галузя-
ми сільської економіки, прирощуючи створену ними 
вартість. Роль сільського господарства в новій моделі 

не обмежується лиш виробничою функцією, а розши-
рюється за рахунок сприйняття його як невід’ємного 
джерела збереження сільського середовища. При цьо-
му туризм виконує важливу економічну (отримання 
прибутку) та інтеграційну (об’єднання галузей еконо-
міки) функції. Завдяки реалізації креативної моделі 
сільської економіки в графстві Принца Едварда було 
відновлено традиційні галузі промисловості (місцевий 
завод із виробництва твердих сирів, консервів та ін.), 
а сфера торгівлі набула нових рис динамічного розви-
тку. Таким чином, сільська економіка графства стала 
більш диверсифікованою, зменшивши рівень залеж-
ності та вразливості від впливу глобалізацій них про-
цесів, використовуючи при цьому можливості, що ге-
неруються зовнішнім середовищем.

Висновки. Підсумовуючи, треба зауважити, що 
виклики, загрози й руйнування усталеного економіч-
ного порядку потрібно розглядати як стимули для 
нових процесів розвитку.

У постіндустріальну епоху значно посилюються 
функціональні зв’язки між різними рівнями госпо-
дарських систем й особливо актуалізується зовніш-
ній вплив на сільську економіку. Структурні зміни 
в глобальній економіці створюють додаткові можли-
вості для тих сільських економік, що володіють якіс-
ним середовищем для утримання творчих, креатив-
них людей, що здатні генерувати нові ідеї.

Розвиток креативної моделі сільської економіки 
висуває підвищені вимоги до якості і середовища, і 
суб’єктів господарської діяльності, і споживачів кре-
ативної продукції. Ці вимоги стосуються не лише 
матеріальної частини – тобто високого рівня добро-
буту для придбання креативних товарів та послуг, 
а й духовної – усвідомлення їх цінності, що не об-
межується їх функціональною корисністю, а насичує 
позитивними емоціями піднесення, задоволення та 
радості.

Стратегія розвитку креативної економіки граф-
ства Принц-Едвард досить унікальна, що накладає 
певні обмеження для її реалізації в інших сільських 
громадах без врахування специфічних особливос-
тей. Незважаючи на це, важливість досвіду графства 
Принц Едвард полягає в здатності до постійної адап-
тації, використання внутрішніх переваг та відповід-
ності потребам зовнішнього попиту.
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Постановка проблеми. У період глобальних ви-
кликів світової економіки виникає потреба розробки 
заходів та механізмів сталого розвитку. Перед світо-
вою спільнотою стоїть завдання вирішення проблем 
кліматичних змін, вичерпаності невідновлюваних 
ресурсів, особливо енергоносіїв, забруднення повітря 
і води тощо. 

Ефективне подолання негативних тенденцій у 
розвитку сільського господарства та українського 
села, сприятиме вирішенню вищезазначених про-
блем та забезпеченню конкурентоспроможності на-
шої держави з економічними системами розвине-
них країн. 

Сучасний етап розвитку України характеризуєть-
ся необхідністю пошуку нових, притаманних куль-
турним та історичним особливостям суспільства, 
форм реалізації господарської діяльності, які б од-
ночасно відповідали світовим тенденціям та механіз-
мам досягнення мети раціонального використання 
наявних природних ресурсів [1].

Аналіз останніх досліджень. Слід зазначити, 
що проблеми сталого розвитку сільських терито-
рій і агропродовольчої сфери України знаходять-
ся в центрі уваги вітчизняних вчених-економіс-
тів, політиків, господарників, громадських діячів, 
експертів, а також багатьох пересічних громадян, 
що переймаються питаннями забезпечення еколо-
го-соціально-економічного розвитку сіл. Питан-
ня пов’язані із вище означеною проблематикою 
широко дискутуються в наукових працях провід-
них вчених. Серед яких дослідження О.М. Али-
мова, І.А. Іртищевої, І.М. Лицура, Е.М. Лібанової 
П.Т. Саблука, М.А. Хвесика та інших. Ними вже 
напрацьовані теоретичні положення, на базі яких 
можна робити певні узагальнення і проводити по-
дальші дослідження. Проте вивчення даної про-
блематики в сучасних умовах господарювання за-
лишається актуальним і потребує безперервного 
подальшого моніторингу і розробки спеціального 
інструментарію розвитку українського села. 


