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КРЕАТИВНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ
ЧИННИК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Вступ. На сучасному етапі економіка України формується відповідно до інноваційної моделі
розвитку. Проте її системною проблемою є невідповідність креативної частини національної іннова-
ційної системи потенційним потребам інтенсивного розвитку економіки. Мета. Систематизація та уто-
чнення теоретичного трактування понять «креативна діяльність», «новаторська діяльність», «іннова-
ційна діяльність», розроблення теоретико-прикладних рекомендацій щодо активізації та організування
креативно-інноваційної діяльності як ключового чинника розвитку підприємства в сучасних умовах.
Методи. Системного аналізу, логічного і порівняльного аналізу, метод групування. Результати. Уточ-
нено категорійний апарат креативно-інноваційної діяльності підприємства. Виділено взаємопов’язані
аспекти цієї діяльності, які необхідно враховувати під час її аналізування. Базовими елементами під
час визначення кожного з виділених аспектів є дві групи критеріїв: новизна та цінність (вагомість).
Висновки. Задля забезпечення розвитку підприємства запропоновано розробити підходи та інстру-
ментальні засоби організування креативно-інноваційної діяльності на різних рівнях регулювання інно-
ваційної активності.

Ключові слова: творчість, креативність, інновації, фактори, управління підприємством, креа-
тивно-інноваційна діяльність.
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КРЕАТИВНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Введение. На современном этапе экономика Украины формируется в соответствии с иннова-
ционной моделью развития. Ее системной проблемой является несоответствие креативной части
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национальной инновационной системы потенциальным потребностям интенсивного развития эконо-
мики. Цель. Систематизация и уточнение теоретической трактовки понятий «креативная деятель-
ность», «новаторская деятельность», «инновационная деятельность», разработка теоретико-
прикладных рекомендаций по активизации и организации креативно-инновационной деятельности как
ключевого фактора развития предприятия в современных условиях. Методы. Системного анализа,
логического и сравнительного анализа, метод группировки. Результаты. Уточнено категориальный
аппарат креативно-инновационной деятельности предприятия. Выделены взаимосвязанные аспекты
креативно-инновационной деятельности, которые необходимо учитывать при ее анализе. Базовыми
элементами при определении каждого из выделенных аспектов есть две группы критериев: новизна и
ценность (значимость). Выводы. Для обеспечения развития предприятия предложено разработать
подходы и инструменты организации креативно-инновационной деятельности на разных уровнях
регулирования инновационной активности.

Ключевые слова: творчество, креативность, инновации, факторы, управление предприяти-
ем, креативно-инновационная деятельность.

O. Ya. Dyakiv

CREATIVE AND INNOVATIVE ACTIVITY AS A KEY FACTOR
IN ENTERPRISE DEVELOPMENT

Introduction. At this stage Ukrainian economy is formed in accordance with an innovative model
of development. However, its systemic problem is the inconsistency of the creative potential of the na-
tional innovation system with needs of intensive economic development. Aims and Objectives. Systema-
tize and clarify theoretical interpretation of the following concepts: "creative activity", "innovative activity",
"innovation"; develop theoretical and practical recommendations to enhance and organize creative and
innovative activities as a key factor in the development of an enterprises in modern conditions. Methods.
System analysis, logical and comparative analysis, method of grouping. Results. Categorial apparatus of
creative and innovative activities of an enterprise has been specified. Interrelated aspects of creative
innovative activity have been highlighted. The basic elements in determining each of the selected aspects
are two groups of criteria: novelty and value. Conclusions. Methods and tools for organizing creative and
innovative activities at different levels of regulating innovation activity of the enterprise have been sug-
gested.

Keywords  creativity, innovation, factors, enterprise management, creative and innovative activity.

Постановка проблеми. Трансформаційні процеси, що відбуваються на су-
часному етапі в економіці України, пов’язані з формуванням інноваційної моделі
розвитку, яка безпосередньо ґрунтується на отриманні нових наукових результа-
тів та їхньому технологічному впровадженні у виробництво, забезпечуючи приріст
валового внутрішнього продукту в основному за рахунок виробництва та реаліза-
ції наукомісткої продукції [8].

Сьогодні саме наука стає виробничим сектором економіки, основним чин-
ником, який забезпечує конкурентоспроможність країни. За глобальним індек-
сом конкурентоспроможності (найбільш комплексним вимірювачем конкуренто-
спроможності країн, що узагальнює експертні оцінки майже 1300 незалежних
експертів з різних країн і сфер діяльності та дані офіційної статистики країн) у
2011–2012 рр. лідерами серед 142 країн є Швейцарія, Швеція, Сінгапур, США,
Німеччина. Україна у цьому рейтингу знову посіла 82-е місце (у 2009–2010 рр.
Україна також посідала 82-е місце, але серед 133 країн) проти 89-го місця серед
139 країн у 2010–2011 рр. Незважаючи на те, що це кращий показник за період
2009-2012 рр., рейтинг України залишається незначним, що вказує на серйозні
проблеми, з якими наша країна зіткнулася під час глобальної економічної кризи
[8].

Головна системна проблема економіки України в цілому полягає в тому, що
результативність, якість функціонування і структура креативної частини націона-
льної інноваційної системи – сектору досліджень і розробок, освіти, винахідництва
– не повною мірою відповідають потенційним потребам інтенсивного розвитку
економіки.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останні роки сформувалося
стійке уявлення про креативність – як здатність до створення нових і потенційно
корисних для підприємства ідей, як потужний і невичерпний економічний ресурс.
Частота, з якою зустрічаються сьогодні в економічній та управлінській літературі
слова «інновації», «творчість», «креативність», є віддзеркаленням сучасної ситу-
ації, при якій творчість персоналу підприємства і пов’язані з нею інновації набу-
вають важливого значення для економіки. Як відзначав ще в 20-х рр. минулого
століття М.Д. Кондратьєв, інноваційна діяльність здатна забезпечити конкурентні
переваги шляхом створення власних монополій на певний продукт або техноло-
гію, що дозволить отримати за рахунок цього надприбутки. Сьогодні творчий по-
тенціал персоналу основною конкурентною перевагою, важливим економічним
ресурсом та умовою інтенсивного розвитку економіки.

«Головний чинник у промисловості – це творчі здібності», – стверджував
колишній президент компанії Sony А. Моріта. Нові ідеї і знання посідають у «новій
економіці» місце капіталу і значною мірою замінюють його [14].

Порівняно нещодавно увійшов у науковий обіг, але вже отримав широке
поширення у сучасному науковому лексиконі, термін «креативна економіка», який
відображає роль креативного потенціалу як економічного ресурсу та підкреслює
економічну роль творчої діяльності. У літературі міцно утвердився критерій для
розмежування понять «творчість» та «інновацій» [1; 2; 5; 6; 9; 11].

У XX ст. розв’язання проблем творчості проводилося з концептуальних по-
зицій різних наукових шкіл, реалізовувалися комплексні науково-дослідні програ-
ми, але з економічних та управлінських позицій творчість до 70-х рр. ХХ ст. майже
не розглядалася. Огляд близько 7000 публікацій, присвячених творчості і опублі-
кованих до 1982 р., виявив, що лише 10 наукових праць присвячені дослідженню
творчості з організаційно-управлінських позицій. За минулі з тих пір три десяти-
річчя в літературі з’явилася велика кількість публікацій, в яких розглядаються пи-
тання організації та управління креативною діяльністю співробітників, вітчизняних
(Г.І. Ванюрихин, А. Г. Жарінова, М.М. Кашапов, Н.Б. Кузнецова, Г.С. Пигоров, В.
Пшенников, А.В. Шевирев) та зарубіжних дослідників Bergquist C. A, Boden M. A.,
Ekvall G., Ford C. M., Naiman L., Rickards T. and Jones L., Roffe I., Rothenberg A.,
Hausman Scott G., Leritz L.E., Mumford M.D., Tan G., Xu F. and Ricards T. Однак,
підходи до формалізації креативних процесів з метою оптимізації управління ни-
ми у сучасній літературі практично не представлені.

Метою статті є систематизація та уточнення теоретичного трактування по-
нять «креативна діяльність», «новаторська діяльність», «інноваційна діяльність».
Окремим завданням є розробка теоретико-прикладних рекомендацій щодо акти-
візації та організування креативно-інноваційної діяльності як ключового чинника
розвитку підприємства в сучасних умовах.

Виклад основного маріалу. Креативна діяльність розуміється як генеру-
вання (виробництво) нових і потенційно корисних (ефективних) ідей, а інноваційна
діяльність – як процес перетворення нових ідей у форму, яка необхідна для ви-
робництва та ринку. У широкому сенсі під інноваційною діяльністю розуміється
використання нововведень у виді нових технологій, видів продукції та послуг, ор-
ганізаційно-технічних і соціально-економічних рішень виробничого, фінансового,
адміністративного або іншого характеру.

Щодо творчості, то її можна розглядати під різними кутами.
По-перше, творчість вивчається під кутом зору здібностей, обдарованості,

таланту, в тому числі специфічно пізнавальних, інтелектуальних процесів, таких
як інтелект, дивергентне мислення, створення нового, рішення задач. Усі ці під-
ходи в даному контексті можна об’єднати в одну групу, хоча їх можна розглядати і
більш диференційовано.
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По-друге, творчість розглядається як характеристика особистості, порушу-
ється питання про творчу особистість. До цієї лінії автор відносить, як особливі, під-
ходи в термінах самоактуалізації, які визначають початковий творчий потенціал, а
також класичні роботи Ф. Беррона, які спираються на поняття «установки на оригі-
нальність», що лежать в основі творчості. Найновіші дослідження кінця 90-х років
дозволили автору переконатися, що різні параметри дивергентного мислення сут-
тєво корелюють з параметрами відкритості досвіду, причому, у відстроченому до-
слідженні, тобто вони є предикторами розвитку цієї риси у майбутньому.

По-третє, творчість розглядається як діяльність у контексті життя та соціа-
льних відносин. Тут приділяється увага соціальному середовищу, соціальним
процесам, мотивації, інтелектуальній активності, життєвій стратегії, творчій
кар’єрі, творчому стилю життя. За цією точкою зору можна побачити, що поняттям
«творчість» називають якісно різні процеси.

У дослідженнях наукової творчості однією з найбільш відомих є класифіка-
ція, побудована американським вченим Р. Муні, яка заснована на виділенні чоти-
рьох аспектів: продукт творчості, процес творчості, творча особистість, середо-
вище, в якому реалізується творча діяльність [13]. Ця класифікація, фактично,
базується на розрізненні суто творчості і необхідних для її реалізації умов.

При визначенні основних напрямів вивчення творчого мислення ми спира-
лися на дослідження Х.Е. Трика [15]. В його трактуванні поняття «креативність»
містить минулі, супутні і (або) наступні характеристики процесу, в результаті якого
людина (або група людей) створює що-небудь, чого не існувало раніше. Виходячи
з цього, він виділив чотири напрями досліджень: креативність як товар чи про-
дукт, як процес, як здібність, як риса особистості в цілому.

Креативний, творчий підхід до управління організацією є запорукою успіху в
сучасних умовах розвитку та конкуренції ринку (табл. 1).

Таблиця 1

Систематизація визначень поняття «креативність»2

Автор Визначання
К. Карр Креативність – творче мислення, яке полягає в тому, щоб подивитися

на те, що бачать усі, і подумати про те, про що не подумав ніхто
Г. Айзенк Креативність є компонентом загальної розумової обдарованості
В. Койн Креативність – породження оригінальних і доречних ідей
Г. Джонс «Мені потрібні люди, які не вписуються в систему»
Г. Грімальді Креативність – творча здібність, що є самостійним чинником, незалеж-

ним від інтелекту
І. Лернер Креативність – процес створення людиною об’єктивно або суб’єктивно

якісно нового за допомогою специфічних інтелектуальних процедур, які
не можна уявити як такі, що точно описуються і строго регламентують-
ся, системи операцій або дій

Г. Ванюріхін «Було б чудом, якщо б уява могла створювати з нічого або якщо б вона
мала інші джерела для своїх творінь, окрім попереднього досвіду»

Р. Уайсберг Креативність – творче мислення, яке діагностується за якістю продукту,
а не за способом його одержання

Ч. Девіс Креативність – втілення того, чого ще ніхто не робив, включає: задум +
винахід +застосування

Я. Пономарьов Креативність – психологічна властивість, інтелектуальна активність й
чутливість (сензитивність) до побічних продуктів своєї діяльності

2 Складено автором на основі джерел [2, 3, 5, 6, 10, 12].
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У наш час креативність як спосіб здійснювати нові прийоми чи підходи в
окремій сфері діяльності розглядається не як особливість окремих індивідів, а як
властивість будь-якої людини. Налічується понад 70 визначень творчості [4; 6; 10;
12], які ми розподілили на 3 групи.

Визначення першої групи пов’язані з особливостями суб’єкта, другої групи –
з особливостями процесу, а третьої групи – з особливостями результатів творчо-
сті. Ці три групи визначають три головних аспекти творчості, які в літературі ви-
значаються як Person (особистість), Process (процес) і Product (результат). Додат-
ково виділяється четвертий аспект творчості, який пов’язаний з оточенням (кон-
текстом) творчої діяльності – Press (клімат). Ці аспекти є універсальними та зага-
льними моментами для творчості в науці, мистецтві, техніці, підприємництві та
інших сферах.

Такий підхід до вивчення і розуміння творчості (як результату, як процесу,
як здатності (властивостей) особистості та характеристики «творчого оточення»)
отримав назву 4Р – модель творчості.

Виокремленні аспекти тісно пов’язані між собою. Так, креативні здібності за-
лежать від характеристик середовища, в яких вони реалізуються, а результати ін-
дивідуальної творчої діяльності, у свою чергу, змінюють навколишній організацій-
ний контекст. Таким чином, можна визначити (і досвід вивчення творчості це під-
тверджує), що на кінцеві результати праці, що включає творчу активність, вплива-
ють як індивідуальні психологічні та професійні якості працівника, так і особливості
підприємства, де здійснюється його трудова діяльність. Результати одного з дослі-
джень, що підтверджують тісний зв’язок креативних здатностей, організаційного
клімату і продуктів творчого процесу, наведені в роботі [147]: кореляція між рівнем
креативності співробітників відділів досліджень і розробок (R&D) та результатами
їхньої роботи склала +0,55 при сприятливому організаційному кліматі і (-0,97) при
несприятливому. У [11] надано результати дослідження, метою якого є визначення
залежності результативності інноваційної діяльності підприємств від інтенсивності
творчої діяльності персоналу та організаційних механізмів її підтримки (опитано
близько 700 керівників вищої та середньої ланки підприємств США). Узагальнені
результати досліджень [11] надано у табл. 2.

Таблиця 2

Оцінка інноваційної діяльності підприємства в балах3

Рівень підтримки творчості
Низький Високий

Низький 2,93 3,23Рівень творчої активності Високий 3,01 3,48

Таким чином, в аналізі творчості слід розглядати декілька взаємопов’язаних
аспектів цієї діяльності: здатність, особливий стан, риса характеру чи властивість
особистості в цілому; процес, діяльність; результат, продукт.

Базовими елементами при визначенні кожного з виділених аспектів є дві
групи критеріїв: новизна та цінність (вагомість).

Висновки. Необхідно розрізняти поняття «креативна діяльність»
(розв’язання нестандартних проблем, генерування оригінальних і ефективніших
рішень наявних проблем (підходи, методи, прийоми та ін.)), «новаторська діяль-
ність» (розробка ідеї та доведення її до практично прийнятної форми) та «іннова-
ційної діяльність» як комерційна реалізація розробленої ідеї.

3 Складено автором на основі джерел [11, 12].
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Вирішення завдання активізації та організації креативно-інноваційної діяль-
ності як ключового чинника розвитку в умовах сучасної економіки вимагає розроб-
ки підходів та інструментальних засобів організації такої діяльності на рівні окре-
мих співробітників, творчих колективів та структурних підрозділів (наноекономіч-
ний рівень [3]), підприємств та об’єднань (мікроекономічний рівень), галузевих
виробничих комплексів (мезоекономіка) і макроекономічному рівні регулювання
інноваційної активності.
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