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Методологія дослідження. Дослідження базується на теоретичному аналізі 

кореляцій між економікою та культурою, реалізує кількісний і якісний аналіз для 

визначення достоїнств та недоліків  використання ВВП у якості показника економічного 

зростання та соціального розвитку.  

Результати. Продемонстровано  обмеженість ВВПяк єдиного показника, що 

діагностує  соціально-економічний розвиток. Вказано на необхідність урахування в 

економічному аналізі  культурологічних факторів.  

На основі теорії «Центр – периферія» (теорії залежності розвитку), яка пояснює 

відносну економічну відсталість країн від тих, які формують центр сучасної економіки,  

встановлено положення Польщі у світовому розвитку. Базуючись на положенні, що до 

центру глобальної економічної системи відносяться країни, засновані на системі відносно 

інтегрованих інститутів, культурних зразків та цінностей ринкової економіки, Польща 

віднесена не до центру розвитку, а, скоріше, до його периферії.   

У ході дослідження  виявлено,  що головну роль  у процесі  швидкого переходу  

країн від периферії до центру  світової економічної системи  відіграють не техніко-

технологічні фактори, інновації та навіть е не інвестиції в людські ресурси та соціальний 

капітал, а  загальний рівень розвитку культури. 

Новизна. На основі аналізу кореляцій між економікою і  культурою для  різних 

країн встановлено,  що виникнення і розвиток творчих індустрій  створює основу для 

структурної перебудови економіки і слугує  чинником поступу країни до  центру світової 

економічної системи. Доведено,  що структурні перетворення польської економіки  не 

можуть бути  досягнені без змін менталітету польського суспільства.   

Практична значущість.  Дослідження залежності економіки і культури, а також  

встановлення ролі останньої  в трансформації країн з периферії до  центру світової 

економічної системи можуть бути корисними при діагностиці  сучасного стану конкретної 

національної економіки та визначенні факторів її прогресивного соціально-економічного  

розвитку. 
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