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НАДИХАЮЧА ІНТУЇЦІЯ І КРЕАТИВ  

В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ 
 

Анотація. Розглянуто роль і місце надихаючої інтуїції та креатив в управлінні інноваційними 

проєктами і програмами розвитку організацій. Наведено концептуальну модель взаємодії 

надихаючої інтуїції та креативу в процесах управління інноваційними проєктами. Визначено вплив 

надихаючої інтуїції та креативу на життєвий цикл інноваційних проєктів щодо розвитку знань і 

технологій управління. Розглянуто ключові компетенції і стратегічні пріоритети організації щодо 

впровадження стратегії сталого розвитку. У процесі досліджень обрані дві моделі сталого 

розвитку на основі застосування інноваційних проектів та програм. Перша модель «Рамкові основи 

стратегічного сталого розвитку (FSSD)» визначає три рівня креативних компетенцій – лінійну, 

літеральну та холістичну. В межах цієї моделі на прикладі визначені якісні впливи окремих 

компетенцій на формування надихаючої інтуїції.  Друга модель пов’язана з застосуванням системи 

знань та компетенцій з управління інноваційними проєктами та програмами Р2М. В межах цієї 

моделі визначені пріоритетні компетенції, які формують надихаючу інтуїцію проектних 

менеджерів. В межах проведення оцінок побудована матриця якісних впливів на надихаючу 

компетенцію в процесах впровадження інноваційних проєктів та програм. 
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Вступ 

Нині величезне значення в управлінні 

проєктами і програмами має надихаюча інтуїція як 

цілісний інструмент оцінки та реалізації інновацій. 

Ця сфера компетенцій в управлінні проєктами ще 

недостатньо досліджена. Інтуїтивна компетентність 

відіграє важливу роль у підготовці та прийнятті 

рішень, коли необхідні дані неоднозначні або відсутні. 

У цьому разі проєктним менеджерам доводиться 

вирішувати складні ситуації з управління. 

За допомогою інтуїтивного аналізу і 

розпізнавання образів проєктні менеджери мають 

швидко зрозуміти й раціонально та емоційно оцінити 

складні функціональні та структурні рішення. 

Інтуїтивні компетенції допомагають у творчих 

розумових процесах, плануванні та прогнозуванні в 

динамічних умовах. 

За допомогою інтуїції менеджери можуть 

передбачати нові ідеї і галузі знань у процесах 

прийняття рішень. Такі передбачення неможливо 

спланувати суто раціонально, вони вимагають 

інтуїтивного чуття. Бачення й уява відкриває 

можливості для дій, що виходять за рамки 

традиційних, звичайних шляхів підготовки та 

прийняття рішень. Раціональне мислення 

залишається в старій традиційній парадигмі 

компетенцій менеджерів проєктів. Для 

еволюціоністів (революціонерів) ідеї залишилися на 

папері без реалізації. 

Мета статті 

Метою статті є дослідження надихаючої 

інтуїції та креативного потенціалу в досягненні 

успіху інноваційних проєктів і програм. 
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Виклад основного матеріалу 

Надихаюча інтуїція та креативність  

в управлінні інноваційними проєктами  

та програмами 

Розглянемо інтуїцію, що надихає, як рушійну 

силу інновацій. У процесах освіти менеджери мають 

набути наявних знань та компетентності. При цьому 

надихаюча інтуїція має забезпечувати створення 

нових знань. Завдяки раціональній взаємодії наявних 

знань і генерації знань можна досягти постійних змін 

та інновацій. 

Стадія інноваційного розвитку базується на 

творчості. Це стадія з моменту зародження 

організації до її першої організаційної кризи – кризи 

лідерства. Організація з'являється в результаті 

підприємницьких зусиль менеджерів і розвивається 

завдяки, як правило, винятково реалізації творчого 

потенціалу її засновників. Основна увага в цей період 

зосереджується на розробці товару та його 

маркетингу. Організаційна структура організації при 

цьому найчастіше залишається неформалізованою. 

Однак у міру зростання організації її засновникам 

потрібно все більше контролювати і спрямовувати її 

розвиток у специфічних напрямах, що вимагає нових 

спеціалізованих знань, яких вони поки що не мають. 

Креативність допомагає розширювати наявні 

знання та постійно підживлювати процес набуття 

певних компетенцій. У творчому процесі з наявних 

знань про продукти проєктів інновацій і процеси 

управління розвиваються нові знання з метою 

пристосування до існуючих інновацій і викликів. 

Отже, розвиток команд менеджерів інноваційних 

проєктів розуміється як творча генерація знань, в 

якій нові знання  застосовуються та досліджуються. 

За допомогою інтуїції менеджери інноваційних 

проєктів можуть передбачати нові продукти, процеси 

управління, сфери бізнесу і розвитку. Такі 

перспективні дії зазвичай не можуть бути 

заплановані суто раціонально, а вимагають 

«інтуїтивного відчуття». Бачення та уява 

відкривають можливості для дій за межами 

прокладених шляхів. Це і є «надихаюча інтуїція». 

Цей надихаючий вимір інтуїції має довготривалий, 

цілісний і поступовий ефект. Можливими проявами 

натхненної інтуїції є інклюзивний діалог у команді, 

підвищення самосвідомості стейкхолдерів, 

осмислення емоцій, розвиток зосередженості, 

уточнення почуттів і виховання етичності. 

Надихаюча інтуїція включає творчість, яка є 

еволюційною силою, що рухає адаптивні зміни. Це 

нескінченні процеси генерації евристик, їх перевірки, 

навчання, які багаторазово виробляють інноваційні 

знання та дії на багатовимірній основі інтелекту, 

творчості та компетентності. 

Прийоми творчості застосовуються як на основі 

власного, так і колективного творчого потенціалу. У 

найпростішому вигляді використовуються моделі і 

методи, які засновані на лінійних структурах 

мислення. Вони породжують лінійну творчість, яка 

спирається на наші наявні знання. Для управління 

інноваціями таке мислення є неприйнятним. 

Інноваційні продукти не можуть виникати таким 

чином. Розширювати далі межі можна за рахунок 

застосування творчих прийомів, які спираються на 

латеральне та евристичне мислення з урахуванням 

периферійного бачення. Нові знання генеруються 

насамперед через певні асоціації в межах 

бенчмаркингу. Наприклад, поєднання понять, 

бачення нових ідей, де є місце різним 

концептуальним системам. Причому горизонт 

спостереження стає  ширшим та охоплює більшу 

перспективу в часі. Це відкриває шлях для нових ідей 

на основі надихаючої інтуїції. Цілісні структури 

мислення в результаті розвиваються поступово. Вони 

вимагають тривалого процесу навчання і надбання 

креативних компетенцій. До таких компетенцій 

належать: покращене сприйняття системи, позитивне 

базове ставлення до інновацій, потужний розум, 

цілеспрямованість, високий рівень ідентифікації 

проблем та відчуттів. 

У теорії креативного мислення набуття знань є 

підготовчим етапом інноваційного  вирішення 

проблем, ключем до розуміння процесів створення 

новітніх продуктів. На підготовчому етапі першим 

кроком є запуск творчого процесу, щоб 

започаткувати інноваційні знання. Попередня робота 

є основою для генерування ідей на основі евристики 

та конкретизації нововведень у подальшому ході 

інновації процесу. Цей процес здійснюється 

переважно за допомогою натхненної інтуїції. 

Прозорі і стратегічні дії лідерів інноваційних 

проєктів та програм завжди асоціюються з 

динамізмом і спритністю щодо генерації ідей та 

евристик щодо пошуку інноваційних рішень. З 

одного боку, бачення і стратегічний напрям можна 

чітко спланувати та дотримуватись. З іншого боку, 

повинні бути відкритість і адаптивність, щоб мати 

можливість генерувати можливості та цінності. 

Креативні лідери балансують стратегічним 

плануванням і спонтанністю генерації інноваційних 

ідей.  

Рамкова модель стратегічного сталого 

розвитку на основі інновацій 

Розглянемо модель «Рамкові основи 

стратегічного сталого розвитку (FSSD)» [19]. 

Загальний метод розробки FSSD дає змогу розробити 

раціональні рамкові моделі (фреймворки) для 

формування компетенцій сталого стратегічного 

розвитку. 
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Модель включає п’ять рівнів застосування. Це 

фокусування на систему, цілі, стратегії, дії та засоби 

й індикатори. 

Модель допомагає організаціям глибоко 

зрозуміти та поставити себе в контекст глобального 

виклику сталості, а також стратегічно рухатися до 

постійного розвитку, тобто поступово зменшувати 

свій негативний вплив на екологічні і соціальні 

системи в цілому, одночасно зміцнюючи власну 

організацію за рахунок використання інноваційних 

можливостей, включаючи нові бізнес-моделі, 

дослідження нових ринків і завоювання нових частин 

ринку, а також через зниження ризиків і операційних 

витрат. Зокрема FSSD допомагає більш ефективному 

управлінню межами системи та компромісами, дає 

можливість моделювати й оцінювати стійкий 

потенціал для різних матеріалів і практик до того, як 

будуть здійснені інвестиції, а також пропонує 

можливість більш ефективної співпраці між 

дисциплінами і секторами. Модель FSSD дає змогу 

запобігти збиткам, навіть від ще невідомих проблем, 

і не в останню чергу керувати вибором, 

розробленням та комбінуванням додаткових методів, 

інструментів та інших форм підтримки, що дає змогу 

підвищити їх корисність для стратегічного сталого 

розвитку. 

Модель базується на «піраміді креативності», 

побудованій на базі інтуїції, яка наведена на рис. 1. 

При цьому модель з верху піраміди формує рішення 

на основі «раціо», а на холістичному рівні рішення 

здебільшого формуються на основі «емоціо». 

Драйвером моделі є інтуїція, побудована на креативі 

[19]. При цьому авторами [19] побудовано тріадну 

модель, яка пов’язує особисті компетенції, інтелект 

та креативність. У моделі виокремлені чотири групи 

компетенцій: соціальні, аналітичні, інтелектуальні та 

варіативні (рис. 2). 

 
Рисунок 1 − Піраміда креативності,  

що побудована на базі інтуїції 

 

Розглянемо модель ключових компетенцій 

формування надихаючої інтуїції в межах рамкової 

основи стратегічного сталого розвитку (FSSD). 

Модель наведена у табл. 1. 

Таблиця 1 – Модель ключових компетенцій 

формування надихаючої інтуїції  

в межах рамкової основи стратегічного  

сталого розвитку (FSSD) 

№ Група/компетенція Рівень впливу на 

надихаючу інтуїцію 

1 Лінійна креативна 

техніка 

Помірний 

2 Особисті Помірний 

3 Креативні  Високий 

4 Інтелектуальні Помірний 

5 Літеральна 

креативна техніка 

Високий 

6 Особисті Високий 

7 Креативні  Дуже високий 

8 Інтелектуальні Високий 

9 Холістична 

креативна техніка 

Дуже високий 

10 Особисті Дуже високий 

11 Креативні  Дуже високий 

12 Інтелектуальні Дуже високий 

 

 

 
Рисунок 2 − Модель груп компетенцій стратегічного сталого розвитку 

Особисті

•* соціальні

•* аналітичні

•* інтелектуальні

•* вариативні

Інтелектуальні

•* соціальні

•* аналітичні

•* інтелектуальні

•* вариативні

Креативні

•* соціальні

•* аналітичні

•* інтелектуальні

•* вариативні
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Якісні оцінки впливу компетенцій на 

формування надихаючої інтуїції визначалися групою 

десяти експертів у проєкті розвитку підготовки 

магістрів за освітньою програмою «Менеджмент. 

Управління проєктами» Київського національного 

університету будівництва і архітектури. 

Модель інноваційного розвитку  

системи знань Р2М 

Розглянемо модель компетенцій з управляння 

інноваційними проєктами. Структура моделі 

визначена у табл. 2. Модель має чотири компоненти, 

які формують цінність продукту, цінність процесу, 

цінність бізнесу та цінність розвитку. У межах 

кожного компонента визначені драйвери 

інноваційного розвитку. Кожен драйвер прив’язано 

до набору певних компетенцій, які визначені  

в табл. 3. 

Модель стратегічного розвитку на основі 

надихаючої інтуїції визначає три типи цінностей – 

креативну, операційну та трансформаційну. 

Таблиця 2 − Модель стратегічного сталого 

розвитку на основі системи знань Р2М 

Тип цінності 
розвитку програми 

Ціль 

реалізації 
цінності  

Драйвери 

інноваційного 

розвитку  

Дизайн цінності 

продукту у 

виробничому 

середовищі 
Креативний 

Цінність 

продукту 
Нові технології  

Нові матеріали 

Інноваційний 

дизайн 

Створення цінності 

у середовищі 

управління 

виробництвом 
Операційний 

Цінність 

процесу 
Нові методи 

дизайну 

Нові продукти 

дизайну 

Нові бізнес-

процеси  

Формування 

цінності бізнесу у 

межах проєктно-

керованого 

середовища 

Креативний 

Цінність 

бізнесу 
Нові ринки  

Нові бізнес 

моделі  

Розвиток цінності 

бізнесу 

Трансформаційний 

Цінність 

розвитку 
Стратегія 

реформування 

Вирішення 

проблем  

 

Таблиця 3 – Система оцінки компетенцій управління інноваційними проєктами Р2М 

Критерії 
таксономії 

компетенцій 

Опис критеріїв та здібностей, що відповідають компетенціям Р2М 

I Критерії цілісного мислення: націленість на цілісну місію 

Здібності до ідентифікації проблем, їх джерел та розроблення рішень щодо їх подолання 

II Критерії стратегічного мислення: стратегічне сприйняття 

Здатність до сприйняття стратегічних елементів програми / проєкту і розміщення їх 

відповідно до пріоритетів для належного застосування 

III Критерії інтегрального мислення: безперервне прагнення досягти результатів проєкту / 

програми 

Здібності до попередження, оцінки та роботи зі змінами в оточенні проєкту для досягнення 

його результатів 

IV Критерії лідерства: лідерство для збільшення доданої вартості і впровадження інновацій 

Здібності до фокусування зусиль команди на інноваціях та прориві 

V Критерії здібностей до планування: планування успішної концепції проєкту / програми, 

структурування завдань та моніторинг виконання 

Здібності до планування проєктних цілей та завдань, організації ресурсів, управління 

виконанням 

VI Критерії здібностей до реалізації проєкту: виконання проєктів / програм згідно з планом 

Здібності до використання системного підходу, побудови команди, контролю проєкту та 

вирішення проблем 

VII Критерії здібностей до координації: гармонізація різноманітних дій для повної оптимізації 

проєкту / програми 

Здібності до балансування між різними робочими групами та зацікавленими сторонами, 

позбавлення напруженості, конкуренції 

VIII Критерії навичок взаємовідносин: соціальні компетенції і психологічні навички 

Здатність до підтримки високоефективної роботи команди шляхом мотивації і можливостей 

самореалізації 
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Закінчення табл. 3 
IX Критерії націленості на досягнення результату: ініціативність та обов'язковість 

Здатність до ініціативи, підтримки ентузіазму для досягнення результату шляхом командної 

роботи, впровадження рольової моделі 

X Критерії самореалізації: самодисципліна, самоорганізація, самореалізація 

Здібності до самоорганізації і самодисципліни, високі норми етики, прийняття на себе 

відповідальності, далекоглядність 

 

Компетенції з I по III є моделями мислення, які 

необхідні насамперед для формування концепції в 

управлінні програмою та проєктом і їх планування. 

I. Цілісне мислення. 

II. Стратегічне мислення. 

III. Інтегральне мислення. 

Необхідним тут є: здібність до цілісного 

мислення для формулювання місії з метою створення 

доданої цінності через сценарії проникнення, і 

визначення задуму для переходу з моделі «як є» в 

модель «як буде»; здатність мислити стратегічно для 

виконання програми або проєкту відповідно до 

запланованого успіху, виходячи з доданої цінності 

організації, конкурентної переваги, задоволення 

споживача, збалансованої соціальної значущості і т. 

д.; інтегральне мислення для представлення цінності 

програми і її підтримки спочатку розробленій 

цінності, всупереч опору оточення.  

Наступні чотири критерії мають відношення до 

бажаних рис поведінки, необхідних для успішного 

управління концепцією планування і виконання 

проєктів і програм. 

IV. Лідерство. 

V.  Здатність планування (компетенція 

планування). 

VI.  Здатність виконання (компетенція 

виконання). 

VII. Координація. 

Ці якості необхідні команді проєкту (програми) 

для перетворення стратегії, місії і архітектури 

проєкту (програми) в концептуальний план, 

організації команди і здійснення концептуального 

плану проєкту (програми).  

Наступні три критерії компетенції доповнюють 

сім наведених вище критеріїв. 

VIII. Навики взаємин. 

IX. Націленість на досягнення результату. 

Х. Самореалізація. 

Розглянемо модель ключових компетенцій 

формування надихаючої інтуїції в межах моделі 

Р2М (табл. 4). 

Таблиця 4 – Модель ключових компетенцій 

формування надихаючої інтуїції  

в межах моделі Р2М 

№ Група / компетенція 

Рівень впливу на 

надихаючу 

інтуїцію 

1 Моделі креативного 

мислення 

Помірний 

2 Цілісне мислення Помірний 

3 Стратегічне мислення Високий 

4 Інтегральне мислення Помірний 

5 Риси поведінки Дуже високий 

6 Лідерство Дуже високий 

7 Здатність планування Дуже високий 

8 Здатність виконання Високий 

9 Координація Дуже високий 

10 Взаємини та 

самореалізація 

Високий 

11 Навики взаємин Високий 

12 Націленість на 

досягнення результату 

Дуже високий 

13 Самореалізація Високий 

 

Проведений порівняльний аналіз двох моделей 

визначає практичний збіг базових компетенцій. При 

цьому їх структури суттєво відрізняються. 

Висновки 

Визначено групи компетенцій, які формують 

надихаючу інтуїцію в межах двох моделей – Рамкові 

основи стратегічного сталого розвитку (FSSD) та 

моделі системи знань Р2М.  

Дослідження кожної моделі дало змогу 

визначити групи компетенцій і їх впливи на 

формування надихаючої інтуїції щодо реалізації 

інноваційних проєктів і програм. 

Подальші дослідження пов’язані з визначенням 

впливів надихаючої інтуїції на успіх інноваційних 

проєктів. 
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INSPIRATIONAL INTUITION AND CREATIVITY IN MANAGING INNOVATIVE PROJECTS 

Abstract. The role and place of inspiring intuition and creativity in the management of innovative projects and development 

programs of organizations are considered. A conceptual model of the interaction of inspiring intuition and creativity in the process 

of managing innovative projects is presented. The influence of inspiring intuition and creativity on the life cycle of innovative 

projects for the development of knowledge and management technologies is determined. The key competencies and strategic 

priorities of the organization for the implementation of the strategy of sustainable development are considered. In the research 

process, two models of sustainable development based on the use of innovative projects and programs were selected. The first 

model, the Strategic Sustainable Development Framework (FSSD), defines three levels of creative competences – linear, literal 
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and holistic. Within the framework of this model, the qualitative influences of individual competencies on the formation of inspiring 

intuition are determined by example. The second model is related to the application of knowledge and competencies in the 

management of innovative P2M projects and programs. Within this model, priority competencies have been identified that shape 

the inspiring intuition of project managers. Within the framework of the evaluations, a matrix of qualitative influences on inspiring 

competence in the processes of implementation of innovative projects and programs was built. 

Keywords: inspiring intuition; creative; innovative projects; life cycle of development; competence 
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