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креАтивниЙ менедЖмент як вАЖливА склАдовА  
інновАціЙноГо підприємництвА

ковальова в.і.
харківський національний економічний університет

імені семена кузнеця

у статті визначена точка зору українських підприємців щодо основних перешкод впровадження інновацій 
у виробництві. розглянуті основні фактори, що перешкоджають розвитку інноваційного підприємництва в 
україні. обґрунтована необхідність впровадження креативного менеджменту в інноваційному підприєм-
ництві. розглянутий процес реалізації креативного менеджменту на підприємстві як системи активізації 
творчого, креативного процесу. узагальнені основні цілі та функції креативного менеджменту, які сприя-
ють інноваційної діяльності.
ключові слова: інновації, інноваційне підприємництво, креативний менеджмент, творчість, креативний 
процес, цілі креативного менеджменту, функції креативного менеджменту.

Постановка проблеми. на прес-конференції 
«глобальний інноваційний індекс», що 

проходила у женеві в 2017 р. у доповіді гене-
рального директора всемирної організації інте-
лектуальної власності Ф. гаррі було підкреслено, 
що у глобальній економіці, фундаментом якої все 
частіше стають знання, інновації виступають ло-
комотивом економічного росту, вони допомагають 
стимулювати реалізацію творчих здібностей лю-
дини й збільшують обсяги виробництва [1]. Проте 
інноваційні ідеї несуттєві самі по собі, якщо їм 
немає конкретного застосування. Підприємець, 
що взявся за реалізацію інновації, новаторської 
ідеї, повинен зуміти оцінити її справжній по-
тенціал, він має чітко уявляти, чи буде на ство-
рений науково-технічний продукт ринковий по-
пит, яка величина цього попиту і хто належить 
до потенційних споживачів цієї інновації. для 
цього потрібна налагоджена система управлін-
ня, заснована на інноваційності та креативному 
менеджменті. саме це залог успіху інноваційного 
підприємництва.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
серед вчених які займаються дослідженням про-
блемами творчості та креативного менеджменту 
в інноваційної діяльності можна визначити на-
ступних: Т. Божидарник, в. василенко, н. васи-
лик, в. зянько, а. Мухамедьярова, і. свидрук, 
і. чічкало-кондрацьку, в. Шматьго та ін.

виділення невирішених частин загальної 
проблеми. україна вступила на свій шлях неза-
лежності, маючи потужний інтелектуальний по-
тенціал зі значними можливостями по його реа-
лізації в інтересах свого економічного розвитку. 
однак, за роки незалежності рівень розвитку 
інноваційної діяльності в україні суттєво зни-
зився й продовжує погіршуватися. в сучасних 
умовах господарювання підприємці, що займа-
ються інноваційною діяльністю або намагають-
ся здійснювати інноваційні проекти звертають 
увагу на відсутність хороших ідей або можли-
востей для інновацій. ці проблеми багато в чому 
можуть бути вирішені за рахунок впровадження 
на підприємстві креативного менеджменту, який 
спрямований на стимулювання креативності, 
творчості та генерування нових науково-техно-
логічних досягнень.

мета статті. Метою цієї статті є аналіз пе-
решкод впровадження інновацій у виробництво 

українських підприємств, аналіз факторів, що 
перешкоджають розвитку інноваційного підпри-
ємництва в україні, а також теоретичне обґрун-
тування важливості впровадження креативного 
менеджменту, як системи активізації творчого, 
креативного процесу, в інноваційну підприєм-
ницьку діяльність.

виклад основного матеріалу дослідження. 
наприкінці 2017 р. відомий журнал «the forbes» 
опублікував черговий рейтинг самих інновацій-
них компаній миру. лідером рейтингу став ви-
робник систем управління взаємин із клієнтами 
salesforce. на другому місці опинилася tesla 
Motors. на третьому місці лідер електронної тор-
гівлі Amazon. На четвертім місці біотехнологічна 
компанія shanghai raas Blood products, що спе-
ціалізується на лікарських засобах, у тому числі 
на препаратах крові й вакцинах. Топ-5 самих ін-
новаційних компаній миру замикає американська 
розважальна компанія netflix у якої за станом 
на липень 2017 р. 103,95 млн. передплатників по 
усьому світу, у тому числі 51,92 млн. у сШа [2].

Що стосується україни, то жодна вітчизняна 
компанія, що займається інноваційною діяльніс-
тю не потрапила в цей рейтинг, хоча можливості 
для цього є. україна поки зберігає свій інтелек-
туальний потенціал. наша країна входить у ві-
сімку країн миру, здатних забезпечити повний 
цикл проектування й виробництва авіакосмічної 
техніки, входить у п’ятірку країн миру з повним 
циклом виробництва танків і в десятку великих 
суднобудівних країн миру. у нашій країні розви-
нені високотехнологічні галузі промисловості, зо-
крема, виробництво важкого машинобудування, 
енергетичного обладнання, приладобудування 
й медичної техніки, по яких подається найбільша 
кількість заявок на патенти [3].

крім того в україні порівняно високий освітній 
рівень, значний інтелектуальний потенціал на-
селення досягнений завдяки розвинутої системи 
вищої освіти та підготовки наукових кадрів. Ми 
маємо визнані у світі наукові школи по матема-
тиці, інформатиці, фізиці, хімії, медицині, ядерній 
фізиці, радіоелектроніці, біотехнології, розробці 
нових матеріалів, інформаційних технологій, за-
собів зв’язку й телекомунікації й т. п. крім того 
в нас є потужна мінерально-сировинна база, є на-
явний досвід та налагоджені канали просування 
вітчизняних товарів на зовнішні ринки.
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аналіз документів державної служби ста-

тистики україни за 2014-2017 рр. показав, що 
17% підприємців в україні не мають для себе 
вагомих причин здійснювати інноваційні проекти 
через низку причин, а саме: низький попит на 
інновації на ринку; низьку конкуренцію підпри-
ємства на ринку, а також відсутність хороших 
ідей або можливостей для інновацій [4]. решта 
підприємців, яка складає 83% вважають, що роз-
вивати інноваційні проекти їм заважали певні 
фактори підприємницького середовища (рис. 1).

 

83% 

17% Немає вагомих причин 
здійснювати інновації  

Можливому 
впровадженню інновацій 
перешкоджають фактори 
підприємницької середи 

рис. 1. точка зору українських підприємців  
щодо перешкод впровадження інновацій  

у виробництво

аналіз літератури [4, 5, 6, 7] дозволив визна-
чити та класифікувати основні групи факторів 
підприємницького середовища, які заважають 

розвитку інноваційних проектів та інноваційного 
підприємництва в україні (табл. 1).

як ми бачимо з табл. 1 інноваційне підприєм-
ництво в нашій країні гальмується низкою фінан-
сово-економічних, політико-правових, людських, 
технологічних, організаційних та інфраструк-
турних чинників. через недостатній розвиток 
та розповсюдження високих технологій країна не 
має можливості нарощувати інноваційний потен-
ціал, у тому числі у пріоритетних напрямах, її 
розвиток базується переважно на екстенсивних 
засадах і низкотехнологічних укладах.

для згладжування дії визначених вище фак-
торів в першу чергу необхідні висококваліфі-
ковані спеціалісти – креативні підприємці, які 
здатні забезпечити інноваційний розвиток кра-
їни, які мають ясне розуміння того, що іннова-
ційна продукція – це найважливіший сучасний 
компонент ринкових відносин, що, створена на 
основі використання останніх досягнень розви-
тку науки і техніки, вона дає змогу задовольнити 
потреби сучасного споживача, знизити суспільно 
необхідні витрати на виробництво товарів, забез-
печити розвиток існуючих і перспективних сфер 
ринку [6, с. 315].

на чолі інноваційного підприємництва повинні 
бути не тільки креативні підприємці, а й засно-
вано воно має бути на креативному менеджменті.

Таблиця 1
основні фактори, що перешкоджають розвитку інноваційного підприємництва в україні

Групи факторів зміст

Фінансово-еко-
номічні

структурна деформованість економіки україни, домінування в ній сировинних галузей і 
галузей з низьким рівнем обробки, які природно мають порівняно низький потенціал інно-
ваційної активності й ефективності;
нестача власних фінансових ресурсів у більшості вітчизняних підприємців при вирішенні 
питань інноваційного розвитку;
нестача інвестиційних ресурсів для фінансування інноваційних розробок і проектів;
відсутність кредитів або приватного капіталу;
труднощі в отриманні державної допомоги або субсидій для інновацій;
втрата низки ринків

Політико-пра-
вові

невизначеність політичної ситуації в країні;
антитерористична операція на сході україни;
відсутність законодавчого механізму дієвого захисту інтелектуальної власності, а також 
об’єктивної інформації про наявний інтелектуальний потенціал країни;
недосконалість законодавства щодо оподаткування підприємств, що випускають інновацій-
ну продукцію;
існування обмежень з боку патентно-ліцензійного законодавства

людські

демографічна криза в країні (старіння працездатного контингенту населення);
дефіцит кваліфікованого персоналу;
відтік кваліфікованого персоналу закордон;
зниження трудової активності населення внаслідок низької ціни робочої сили;
відсутність ефективної системи підвищення кваліфікації і досвіду організації роботи пра-
цівників в умовах інноваційного розвитку;
низький рівень сприйняття інновацій населенням;
структура професій та спеціальностей, за якими сьогодні здійснюється підготовка у закла-
дах професійної освіти, не у повній мірі відповідає структурі потреб ринку праці

Технологічні

застарілі технології і високий рівень зношеності основних засобів;
відсталість технологічної бази;
низька продуктивність праці;
висока залежність від високотехнологічного імпорту;
високий ступінь залежності від імпорту енергетичних ресурсів;
невідповідність національних технічних стандартів світовій практиці, що є бар’єром для 
розширення зовнішніх ринків збуту

організаційні, 
інфраструк-

турні

неадекватність існуючої системи організації виробництва і рівня менеджменту завданням 
інноваційного розвитку;
орієнтація підприємців на вже існуючі ринки і короткострокову окупність інновацій;
неузгодженість інтересів учасників інноваційних процесів;
відсутність партнерів по співпраці;
низький рівень капіталізації результатів наукових досліджень і розробок;
нерозвиненість інноваційної інфраструктури

Джерело: розроблено автором на підставі джерел [4, 5, 6, 7]
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 Ініціатива щодо активізації 
творчого процесу

Реалізація основних цілей та 
функцій креативного менеджменту

Застосування методів та технік 
креативності для генерування ідей

Генерування, оцінка, відбір
креативних ідей та рішень

Втілення креативних ідей та рішень 
у вигляді інноваційних продуктів, 
процесів, методів управління тощо

Зв
ор

от
ні

й 
зв
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к

рис. 2. процес реалізації креативного менеджменту 
на підприємстві

Джерело: розроблено автором на підставі джерел [6, 8]

Т. Божидарник та н. василик зазначають, що 
креативний менеджмент у широкому сенсі – це 
особлива управлінська діяльність, що спрямова-
на на активізацію творчої діяльності працівни-
ків щодо генерування креативних ідей, їх оцінку 
та відбір з метою формування ефективних креа-
тивних рішень, реалізація яких забезпечить під-
приємству інноваційний розвиток та одержання 
високих економічних, соціальних і екологічних 
результатів [8].

Процес креативного менеджменту у іннова-
ційному підприємництві може бути побудований 
як послідовність дій, зміст яких подано на рис. 2.

як ми бачимо з рис. 2 підприємець, який займа-
ється інноваційною діяльністю втілюючи креатив-
ний менеджмент ініціює творчий процес. у креа-
тивному менеджменті творчість виступає не тільки 
як об’єкт управління, але і як засіб підвищення 
ефективності, як джерело інновацій, стиль управ-
ління, потенціал розвитку, людський фактор.

втілення креативного менеджменту передба-
чає реалізацію його основних цілей та функцій, 

зміст яких подано на рис. 3.
креативний менеджмент 

функціонує там, де створю-
ваний інноваційний продукт 
не може бути однозначно 
приписаний окремої особис-
тості, а безумовно є резуль-
татом діяльності колективу. 
креативний менеджмент 
спирається на креативіс-
тику – галузь знань про 
продуктивне колективне 
рішення творчих завдань. 
у цьому зв’язку важливо 
постійне застосування різ-
них методів і технік творчої 
роботи: мозковий штурм, 
синектику, теорію рішення 
винахідницьких задач, мен-
тальні карти та ін.

Постійно генеруван-
ня ідей потребує оцінки 
та відбору найбільш пер-
спективних життєздатних 
креативних ідей та рішень. 
відповідно до мети, яку 
прагне досягти підприємець 
у своїй інноваційній діяль-
ності, його економічний ін-
терес може бути орієнто-
ваний як на модернізацію 
і оновлення технології з ме-
тою зниження середніх ви-
трат виробництва, так і на 
створення принципово но-
вих товарів з метою розши-
рення ринків їх реалізації.

головний результат 
процесу креативного ме-
неджменту це втілення 
креативних ідей та рішень 
у вигляді інноваційних про-
дуктів, процесів, методів 
управління тощо.

висновки та пропози-
ції. важливість запрова-

 
Креативний менеджмент

Цілі

акумулювання креативних ідей
доведення креативних ідей до рівня готового продукту або технології

стимулювання працівників підприємства до особистого і колективного творчого 
розвитку на користь організації

Функції

Організація:
- виявлення потреб сучасного ринку;
- встановити область нововведень, що максимально відповідає інтересам 

підприємства; 
- активне впровадження інновацій;
- згуртування навколо інноваційної діяльності творчих зусиль 

висококваліфікованих спеціалістів, працівників усіх категорій з високим рівнем 
освіти та інтелектуального розвитку, яким властиве аналітичне мислення, які 
можуть запропонувати цікаві незалежні думки, нові ідеї;

- організація на підприємстві стратегічних підрозділів щодо відбору 
життєздатних інновацій  

Планування:
- планування  можливих  змін  вимог  ринку  до  інноваційної продукції у 

майбутньому через розуміння того, що слід очікувати від завтрашнього дня;
- планування кар’єри креативних працівників;
- планування нових інновацій

Мотивація:
- забезпечувати ефективну роботу персоналу ( з точки зору розподілу ролей, 

особистісних взаємин і ін.);
- матеріальна та нематеріальна мотивація креативної, новаторської творчості

персоналу;
- формування лояльності персоналу, навчання персоналу методом творчої 

роботи

Контроль та оцінка:
- контролювати виконання робіт, їх відповідність цілям організації, 

тимчасовим і фінансовим обмеженням;
- оцінка    ефективності    інноваційних    проектів,    інноваційних 

управлінських рішень, застосованих нововведень

рис. 3. основні функції та цілі «креативного менеджменту»
Джерело: розроблено автором на підставі джерел: [5, 6, 7, 9]
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дження креативного менеджменту у інноваційне 
підприємництво очевидна, бо це система активі-
зації креативності колективу, а креативність це 
є основною для створення новаторської ідеї. Про-
те існують проблеми щодо розвитку креативної 

компетентності керівника для втілення креатив-
ного менеджменту, а також проблеми щодо за-
безпечення умов, факторів, принципів підтримки 
креативного менеджменту, які потребують по-
дальших досліджень.
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креАтивнЫЙ менедЖмент кАк вАЖнАя состАвляЮЩАя 
инновАционноГо предпринимАтельствА

Аннотация
в статье определена точка зрения украинских предпринимателей относительно препятствий внедрения 
инноваций в производство. рассмотрены основные факторы, которые препятствуют развитию инноваци-
онного предпринимательства в украине. обоснована необходимость внедрения креативного менеджмен-
та в инновационном предпринимательстве. рассмотрен процесс реализации креативного менеджмента 
на предприятии как системы активизации творческого, креативного процесса. обобщены основные цели 
и функции креативного менеджмента, которые способствуют инновационной деятельности.
ключевые слова: инновации, инновационное предпринимательство, креативный менеджмент, творче-
ство, креативный процесс, цели креативного менеджмента, функции креативного менеджмента.
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creAtiVe mANAGemeNt As AN importANt compoNeNt  
of iNNoVAtiVe eNtrepreNeurship

summary
the article defines the point of view of ukrainian entrepreneurs regarding the obstacles to the 
introduction of innovations in production. the main factors that hamper the development of innovative 
entrepreneurship in ukraine are considered. the necessity of introduction of creative management in 
innovative entrepreneurship is grounded. The process of realization of creative management at the 
enterprise as a system of activation of creative, creative process is considered. the main goals and functions 
of creative management that contribute to innovation.
Keywords: innovations, innovative entrepreneurship, creative management, creativity, creative process, 
goals of creative management, creative management functions.


