
Управління проектами 

©  А.А. Войтушенко 31 

 

УДК 005.7:005.95 

Войтушенко Анастасія Андріївна 
Аспірант кафедри управління проектами, orcid.org/0000-0001-8532-3244 

Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ВИПУСКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ,  

ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА КРЕАТИВНОМУ ПОТЕНЦІАЛІ КОМАНДИ ПРОЕКТУ 

 

Анотація. Наведено концептуальну модель випуску інноваційного продукту, що базується на 

креативному потенціалі команди проекту. Розглянуто принципи формування креативного 

потенціалу колективу. Визначено поняття латерального мислення та його роль у формуванні 

креативного потенціалу команди. Досліджено поняття компетентності, її складові та 

взаємозв’язок між ними, а також  їх вплив на формування креативного потенціалу команди 

проекту. 
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Постановка проблеми 

Життя в динамічному, безперервно мінливому 

світі ставить сучасну людину не тільки перед 

необхідністю адаптуватися до нових умов життя, але 

й активно, творчо пізнавати навколишню дійсність, 

впевнено діяти в непередбачуваних ситуаціях. Щоб 

долати труднощі, знаходити інноваційні шляхи 

вирішення проблем, людина повинна активізувати 

свій творчий потенціал, свою креативність.  

Багаторічний досвід розвинених країн світу 

переконливо свідчить, що широке застосування 

інновацій, функціонування наукомісткого ринку 

інноваційної продукції посідає чинне місце у 

підвищенні ефективності та конкуренто-

спроможності підприємства. 

Креативний потенціал часто називають одним із 

важливих особистісних якостей, яким має володіти 

кандидат, претендуючи на ту чи іншу вакансію. 

Особливо, це стосується характеристик особистості 

менеджера, у ході діяльності якого постійно повинні 

народжуватися нові, нестандартні рішення та 

погляди на проблему (В. Зінгер, Л. Ланг, Б. Стінберг).  

Формування необхідного набору 

індивідуальних і групових компетентностей сьогодні 

вважається однією з основних проблем розвитку 

фахівця, оскільки володіння певною сукупністю 

знань, вмінь, навичок, здібностей, мотивів, 

переконань, цінностей та ін. дозволяє команді 

менеджерів в складних проблемних ситуаціях, 

забезпечувати досягнення поставлених перед ним 

цілей шляхом ефективної взаємодії з колегами.  

Концептуальна модель випуску інноваційного 

продукту, яка базується на креативному потенціалі 

команди менеджерів, зараз не існує або потребує 

значної доробки. 

Мета статті 

Метою цієї статті є розгляд компетентностей, 

які формують креативний потенціал, та подальшої 

побудови концептуальної моделі виписку 

інноваційного продукту з врахуванням креативного 

потенціалу команди менеджерів, що працюють над 

продуктом.  

З точки зору управління проектами, креативний 

потенціал та його складові – це компетентності 

менеджера, а випуск інноваційного продукту – це 

компетенція, якій повинні відповідати 

компетентності команди менеджерів. 

Для досягнення поставленої мети були означені 

такі задачі: 

− дослідити поняття “компетентність” та 

“компетенція” в галузі управління проектами; 

− визначити складові креативного потенціалу; 

− розробити концептуальну модель. 

Аналіз останніх досліджень  

і публікацій 

Креативний потенціал та креативність у системі 

управління, напрями розвитку в особистості, зокрема 

у менеджерів, досліджували такі провідні вітчизняні 

та іноземні вчені, як Г.І. Ванюрихін, А.Д. Двоскін, 

О.Є. Кузьмін, А.Ю. Манюшис, А. Патюрель, 

І.І. Свидрук, В.Б. Смольянінов, В.К. Тарасов, 

Д.Ю. Хомутський, А.В. Шевирев. Серед іноземних 

науковців – Алан Дж. Роу, Б. Гізелі, Дж. Гілфорд, 

Едуард де Боно, Майкл Мікалко, П. Торренс та ін. 

Значна частина проблем пов’язана  з фактором 

виникнення новизни, яка збільшує вимоги до 

креативності виконавців, та в цілому до команди. 
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Креативність є реакцією команди проекту на 

новизну і може бути викликана як новизною 

предметної галузі (об’єктом) розробки, так і 

новизною технологій виконання чи неможливістю 

залучення персоналу з досвідом виконання 

аналогічних завдань. 

Проблематика інновацій та творчості в 

діяльності менеджера представлена в працях 

Т. Амабайл, О.І. Амоші, К.Бірді, І.Л. Вікентьева, 

В.М. Гейця, П.С. Гєйзлєра, С.Д. Ільєнкової, 

Е.І. Крилова, В. Магадли, С.М. Ніколаенка, 

О.В. Поповіч, Р.Н. Романенко, Н.В. Савицької та ін. 

Аналіз останніх публікацій дає зрозуміти, що 

попри велику кількість досліджень в галузі 

інноваційних проектів створення концептуальної 

моделі на базі креативного потенціалу команди 

менеджерів буде доцільно. 

Виклад основного матеріалу 

Ефективність проектів все більше залежить від 

нематеріальних чинників – креативного потенціалу 

персоналу, його професійної компетентності і 

здібності до розвитку. Найважливішим аспектом 

менеджменту стає забезпечення високого рівня 

синергії співробітників та використання креативного 

потенціалу команди менеджерів. 

Синергетичний фактор взаємодії креативного 

потенціалу менеджера проекту та виконавців 

проекту відображує рівень упевненості менеджера у 

швидкості реалізації робіт проекту.  

Залежність імовірності успішної реалізації 

проекту від ступеня новизни робіт для команди має 

прямий зв'язок з відповідним збільшенням рівня 

креативності, який вимагається від персоналу 

команди проекту. 

Розглянемо принципи формування  креативного 

потенціалу команди проекту [1]:  

1. Зіткнення думок і позицій – це основний 

логічний прийом, який приводить до розуміння 

проблеми з різних точок зору та до народження 

нових ідей. Цей принцип реалізується через дискусії, 

бесіди, обговорення і інші техніки.  

2. Принцип синергізму. Синергізм – це 

множення ефекту від злиття колективних зусиль. 

Ефект синергізму досягається за рахунок таких 

факторів:  

− розгляд проблеми з різних позицій; 

− взаємодоповнюваність ідей під час 

обговорення проблеми;  

− повне використання потенціалу 

можливостей всієї команди. 

3. Принцип колективної відповідальності. Всі 

учасники колективу мають нести однакову 

відповідальність за результати команди. 

4. Принцип самоврядування та саморозвитку. 

Команда управляється за рахунок логічного руху 

розроблюваної проблеми.  

5. Принцип самопрограмування.  

6. Принцип навчання та взаємонавчання. 

Вивчення технік «мозкового штурму», 

удосконалення професійних навичок. 

З огляду на вищезазначене можна виділити три 

необхідних елементи, що сприяють розвитку 

креативного потенціалу команди: 

1) компетентності – знання, навички, здібності, 

які в свою чергу мають відповідати компетенції; 

2) творче (латеральне) мислення, гнучкість і 

наполегливість під час пошуку рішення;  

3) мотивація внутрішня (особиста 

зацікавленість кожного члена команди у вирішенні 

проблеми) та зовнішня (матеріальне стимулювання, 

визнання колективу, кар’єрне просування). 

Мотивація заохочує працівників легше, швидше 

та дешевше виконувати повсякденну роботу. 

Розв’язувати нові проблеми може тільки латеральне 

мислення. 

Латеральне мислення – творчий метод генерації 

нових ідей, заснований на тому, що індивідуальний 

для кожного спосіб розв’язання будь-яких задач 

повністю обумовлений тим, як людина сприймає і 

систематизує отриману інформацію, тобто як 

здобуваються знання [2]. 

Латеральне мислення використовує інформацію 

як стимул. Воно спроможне використовувати 

інформацію, яка не має безпосереднього відношення 

до справи. Латеральне мислення не поспішає з 

винесенням кінцевих суджень та дає можливість 

будь-якій ідеї розвиватися, а не відкидає її, 

проголосивши помилковою. Воно може 

цілеспрямовано виходити за межі усталених норм. 

Латеральне мислення досліджує усі можливості, 

воно вдається до перегрупування і перебудови 

доступної інформації [3].  

Основною метою латерального мислення є 

генерування нових ідей та відхід від старих 

фіксованих стереотипів та ідей, внесення змін,  тобто 

латеральне мислення є невід’ємним фактором 

формування креативного потенціалу команди [4].  

У статті розглядаємо поняття «компетентність» 

як комплексну характеристику особистості, яка 

ґрунтується на знаннях, уміннях і навичках, набутті 

реального досвіду людини, що забезпечує їй успішне 

виконання будь-якої діяльності протягом життя. 

В. Васильков у змісті професійної компетентності 

виокремлює компетентність діяльності, спілкування 

та саморозвитку особистості фахівця; професійну 
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творчість діяльності; системне та модельне 

мислення; конкретно-предметні знання; 

праксеологічну, рефлексивну та інформаційну 

озброєність для вирішення різних проблем 

професійної діяльності. В. Носков, А. Кальянов, 

О. Єфросиніна визначають такі види і складові 

ділової компетентності: стратегічну, соціальну, 

функціональну, управлінську, професійну, 

корпоративну, моральну та правову. Д. Дзвінчук – 

психологічну, цілевизначальну, мотиваційну, 

технологічну, предметну, продуктивно-

результативну, аналітикосинтетичну (ситуативну та 

прогнозну), планувальну, організаційну, контрольну, 

комунікаційну, спрямованість на ефективні рішення, 

керівну компетентності [5].  

Виділяють три необхідних елементи, що 

сприяють розвиткові креативності:  

1)  компетентність – знання, навички, досвід;  

2)  творче мислення, гнучкість і наполегливість 

під час пошуку рішення;  

3)  мотивація внутрішня (особиста 

зацікавленість у розвʼязанні проблеми) та  

зовнішня (матеріальне стимулювання й кар’єрне 

просування) [6]. 

На розвиток креативності впливають також дві 

групи факторів : 

− перші (зовнішні) обумовлені впливом на 

особистість середовища, у якому вона перебуває, а 

також тих людей, з якими вона контактує; 

− другі (внутрішні) обумовлені потребами, 

інтересами та індивідуально-психологічними 

особливостями особистості [7]. 

За міжнародним стандартом (ICB, ver. 4) галузь 

знань управління проектами охоплює такі групи 

компетентностей: технічні, поведінкові, 

контекстуальні та додаткові компетенції 

(національні та галузеві). Всі елементи вказаної 

множини компетенцій мають складні взаємозв’язки і 

фактично утворюють у сукупності простір знань 

проектного управління, який є предметом для 

підготовки менеджерів.  

На нашу думку, розглядаючи поняття 

компетентності з точи зору управління проектами, 

треба додати, що складові компетентності можуть 

доповнюватись залежно від сфери роботи та 

орієнтованості організації. 

У процесі роботи організації над випуском 

інноваційного продукту, формування команди 

менеджерів, що буде займатись розробкою продукту, 

потребує ретельного відбору кандидатів. Менеджери 

насамперед мають володіти відповідною 

компетентністю та відповідати компетенції 

кінцевого результату. Компетентність кожного 

окремого члена та команди в цілому впливає на 

формування креативного потенціалу команди. 

Концептуальна модель випуску інноваційного 

продукту наведена на рисунку. Розглянемо її основні 

складові елементи та взаємозв’язки. 

Знання, навички, здібності та особисті якості 

загалом утворюють компетентності, якими має 

володіти команда проекту та об’єднані між собою як 

складові креативного потенціалу команди в цілому. 

Всі чотири компоненти креативного потенціалу 

взаємодіють та впливають один на одний.  

Креативний потенціал, як зазначено в [8], має 

значний вплив на ефективну реалізацію цілей 

проекту та скорочення термінів його розробки, а 

також підвищує конкурентоспроможність 

підприємства. Компетентність та креативний 

потенціал насамперед залежать не тільки від знань, 

навичок та здібностей, а від того наскільки людини 

правильно користується заохоченнями, що дає 

керівництво організації та співпрацює із замовником. 

Співпраця із замовником та постійне оновлення 

продукту – це два постулати Agile-технологій. Як 

зазначено в [9] Agile-методи фокусуються на 

комунікації. Більшість членів команди проекту 

розміщені, працюють разом, а також включають усіх 

необхідних людей для здачі проекту. Вищезазначені 

методи допомагають у прискоренні розробки і 

випуску продукту, а також впливають на особисті 

якості персоналу: чим більше команда спілкується із 

замовником, тим більше в них розвивається 

комунікативна компетентність [10].  

Відповідність компетенцій випуску та 

оновлення інноваційного продукту застосовується 

для визначення чи відповідають компетентності 

кожного окремого члена команди та команди в 

цілому потрібній компетенції для випуску 

інноваційного продукту, відповідно до [11]. 

Володіння компетентностями та відповідними 

копметенціями є одним з найважливіших факторів 

для формування команди, що буде працювати над 

проектом. Звичайно, що постійна робота в команді 

сама по собі стимулює розвиток знань та навичок 

членів колективу, але також має велике значення 

зовнішній вплив керівництва компанії та 

мотивування відповідного персоналу підприємства. 

Блок заохочення або мотивації включає в себе 

матеріальні та нематеріальні методи стимуляції та 

розвитку знань менеджерів. Це дає змогу поступово 

збільшити рівень компетентності всього колективу. 
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Рисунок – Концептуальна модель випуску інноваційного продукту, 

що базується на креативному потенціалі команди проекту 

 

Випуск інноваційного продукту це кінцева 

задача роботи колективу. Випуск одного продукту 

впливає на креативний потенціал команди, який 

розвивається через здібності і навички кожного 

окремого члена команди. У разі випуску однією й 

тією ж командою декількох інноваційних продуктів 

(проектів), випуск впливає на підвищення знань всіх 

членів команди. 

Висновки 

У результаті проведеного дослідження були 

визначені та проаналізовані принципи формування 

креативного потенціалу за рахунок компетентностей 

менеджерів та розглянуто створення концептуальної 

моделі випуску інноваційного продукту, що 

базується на креативному потенціалі команди 

проекту. 

Дана концептуальна модель дає змогу: 

− використовуючи визначені складові 

компетентності, формувати команду, в якій кожен 

член команди буде мати креативний потенціал та 

розвивати його;  

− створити умови для постійного розвитку 

компетентностей колективу, що підвищить 

ефективність роботи;  

− за рахунок креативного потенціалу, який 

впливає на випуск інноваційного продукту (проекту) 

підвищити кокурентну спроможність організації. 
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