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У статті проведено дослідження теоре-
тичних і практичних аспектів коучингу 
лідерства в інноваційних проектах на заса-
дах креативного управління як важливого 
складника успішної реалізації стратегії 
адаптації до ринкових перетворень. Засто-
сування креативного управління у практич-
ній діяльності підприємств та організацій 
пов‘язане зі змінами методів конкурентної 
боротьби, в основу яких покладено нововве-
дення, нестандартний підхід до управління 
проектами та командами, що мають справу 
з інноваціями будь-якого характеру: техніко-
технологічними, організаційними, продукто-
вими тощо.
Ключові слова: креативне управління, інно-
вація, креативний розвиток, креативний 
проект, коучинг, лідерство.

В статье проведено исследование теоре-
тических и практических аспектов коучинга 
лидерства в инновационных проектах на 
основе креативного управления как важной 
составляющей успешной реализации стра-
тегии адаптации к рыночным преобразова-
ниям. Применение креативного управления 
в практической деятельности предпри-
ятий и организаций связано с изменениями 

методов конкурентной борьбы, в основу 
которых положены нововведения, нестан-
дартный подход к управлению проектами и 
командами, имеющими дело с инновациями 
любого характера: технико-технологиче-
скими, организационными, продуктовыми и 
тому подобное.
Ключевые слова: креативное управление, 
инновация, креативное развитие, креатив-
ный проект, коучинг, лидерство.

The article analyses theoretical and practi-
cal aspects of leadership coaching in innova-
tive projects through creative management 
as an important component of the successful 
implementation of the strategy’s adaptation 
to market transformations. The application of 
creative management in the practical activity 
of enterprises and organizations associated 
with changes in methods of competitiveness 
on the basis of new vision, and non-standard 
approach in projects and teams management, 
which deals with innovations of any nature: 
technical and technological, organizational, 
products, etc.
Key words: сreative management, innovation, 
creative development, creative project, coaching, 
leadership.

Постановка проблеми. Стрімкі темпи нау-
ково-технічного прогресу та загострення конку-
ренції на сучасному глобалізованому ринку визна-
чають безумовну пріоритетність інноваційного 
шляху розвитку економіки країн, галузей та окре-
мих підприємств. Інвестуючи капітал у розвиток 
інноваційних проектів і програм креативних галу-
зей, економіка країни підвищує власний творчий 
потенціал, загальний рівень культури і, як наслі-
док, отримує прибуток завдяки створенню та вико-
ристанню інтелектуальної власності. 

У контексті економічних перетворень, що спо-
стерігаються в Україні останніми роками, засто-
сування інновацій і креативного управління є пер-
спективним і дієвим способом для виживання та 
подолання недоліків підприємництва, підвищення 
ефективності процесу генерації нових знань і 
пошуку нових рішень для досягнення успіху під-
приємств. Креативне управління дає змогу зна-
ходити нестандартні шляхи вирішення складних 
завдань, перетворювати ідеї на джерело прибутку, 
втілювати в життя найсміливіші плани та проекти, 
управляти майбутнім бізнесом. 

З огляду на актуальність даних питань, у статті 
обґрунтовується доцільність коучингу в креатив-
ному управлінні інноваційними проектами, що 
стимулює зростання ефективності та конкурен-
тоспроможності підприємств в епоху економіки 
знань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Опрацювання літературних джерел свідчить, що 
в наукових працях проблема креативного управ-
ління проектами із застосуванням коучингу є мало-
дослідженою. Певний науковий внесок у цьому 
напрямі зроблено в зарубіжних працях Майкла 
Р. Джея, Мерилін Аткінсон, Роберта Ділтса та ін. 
У роботах цих авторів розглядаються приклади та 
моделі коучингової взаємодії. Питання креатив-
ного управління розкриті як у працях закордонних 
фахівців, так і вітчизняних, однак мало вивчені 
у сфері управління проектами. Серед вітчиз-
няних науковців варто виділи таких авторів, як: 
Т.В. Божидарнік, Н.М. Василик, В.П. Окорський, 
А.М. Валюх, І.І. Свидрук, Ю.М. Мельник, О.В. Кулі-
ніч, О.І. Кліпкова та ін. Дослідження теоретичних 
і практичних аспектів коучингу інноваційних про-
ектів на засадах креативного управління потребує 
більш глибокого аналізу та обґрунтування.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження теоретичних і практичних аспектів коучингу 
лідерства в інноваційних проектах на засадах 
креативного управління як важливого складника 
успішної реалізації стратегії адаптації до ринкових 
перетворень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Застосування креативного управління у практичній 
діяльності підприємств та організацій пов‘язане зі 
змінами методів конкурентної боротьби, в основу 
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яких покладено нововведення, нестандартний 
підхід до управління проектами та колективами 
працівників, що мають справу з інноваціями будь-
якого характеру: техніко-технологічними, організа-
ційними, асортименту виробів, послуг тощо [5].

Креативне управління підвищує вірогідність 
виникнення нових креативних ідей, які можуть 
матеріалізуватися в інноваційних продуктах, пере-
творює творчі здібності працівників на конкурент-
ний актив, здатний забезпечити високий рівень 
ефективності, ринкові переваги і стійкий розвиток 
підприємства. Тому формування компетентності 
менеджерів з управління креативністю стає пер-
шочерговим завданням для багатьох організацій. 

Термін «креативність» уперше ввів в 1922 р. 
Д. Сімпсон. Він розумів під креативністю здатність 
людини відмовлятися від стереотипних способів 
мислення. Відомий англійський учений К. Спір-
мен також уважається одним з основоположників 
школи креативного управління, який сформулю-
вав креативність як силу людського розуму, яка 
створює новий зміст шляхом зміни і створення 
нових зв'язків. 

Сьогодні існує багато підходів до визначення 
природи креативності. Деякі визначення креатив-
ності було сформульовано в термінах продукту, 
результату діяльності, інші – в термінах про-
цесу, особистісних властивостей або необхідних 
зовнішніх умов. Креативність часто розглядають 
як дещо протилежне конформності, буденності, 
що передбачає нестандартні підходи на відміну 
від загальноприйнятих. 

Незважаючи на полярні погляди, практично 
в усіх визначеннях креативність пов'язується з 
винаходом чогось нового (для особи чи для сус-
пільства) [8], тому під креативністю будемо розу-
міти творчий підхід (проектування) нових власти-
востей об'єкта з наявних елементів (властивостей, 
відносин). На особистому рівні творче ставлення 
необхідне менеджеру в процесі управління, спе-
ціалісту – під час розв'язання питань згідно з 
власними обов'язками. На суспільному рівні кре-
ативність – це вияв нових напрямів у мистецтві, 
наукових відкриттях і соціальних програмах [11]. 

З огляду на зазначені властивості та критерії, 
продуктами творчості та креативності можуть бути: 
відкриття, винаходи, художні твори, стилі, погляди, 
ідеї, унікальні досягнення у сфері науки, техніки та 
бізнесу, що за своєю суттю схожі, а різниця поля-
гає у засобах проникнення у природу. Для приско-
рення темпів реалізації таких продуктів необхідні 
дієві інструменти та технології їх трансферу в 
інноваційні проекти та креативні галузі економіки. 
Потреба в реалізації проектів виникає тоді, коли 
окрема ситуація не задовольняє інтереси певного 
кола осіб, власників та акціонерів підприємств, 
жителів громади або її певної частини, які прагнуть 
її змінити в умовах обмеженості ресурсів [9]. 

Особливістю реалізації проектів у публічній 
сфері є розв’язання суспільних проблем, які фор-
малізовані (описані) у відповідних документах: 
державних та регіональних програмах, концепціях 
або стратегіях у формі стратегічних пріоритетів чи 
завдань [9]. 

Бізнес-проекти ставлять за мету підвищити 
ефективність бізнесу або стимулювати його 
розвиток в умовах обмежених ресурсів. Пріо-
ритетного значення набувають бізнес-проекти 
інноваційної спрямованості, які є ефективним 
засобом донесення нової ідеї, розроблення про-
екту до осіб, спроможних їх фінансувати. Вод-
ночас він є основою для оцінки перспективи 
розвитку та управління новим бізнесом – стар-
тапом. Стартап виступає найсучаснішою та 
найперспективнішою формою ведення бізнесу 
в Україні. Стартап, або стартап-компанія (від 
англ. Start-up – запускати), – компанія з корот-
кою історією операційної діяльності. Стартапом 
уважається проект, що швидко розвивається у 
певній галузі економіки та стимулює розвиток 
креативних індустрій. Під креативними індустрі-
ями розуміють сукупність поглядів, ідей, тен-
денцій і напрямів сучасного розвитку економіки, 
що характеризується органічним поєднанням та 
використанням знань, інформації та творчості 
(креативності). 

Сприянням трансферу знань та інновацій у кре-
ативні проекти займаються спільні центри дослі-
джень і розвитку, програми технічної допомоги, 
офіси трансферу технологій, центри розвитку 
малого бізнесу, центри розвитку підприємництва 
в університетах, незалежні центри розвитку під-
приємництва і бізнесу, галузеві центри підтримки 
бізнесу, регіональні ради з питань розвитку або 
агентства економічного розвитку, в яких техноло-
гічний складник відіграє помітну роль. Асоціації, 
ради та інші громадські організації також виступа-
ють на підтримку інноваційно-креативного бізнесу 
[6]. Пріоритетними напрямами розвитку інновацій-
них проектів і програм є:

– створення науково-дослідних альянсів;
– партнерство навчальних закладів та бізнес-

середовища;
– організація бізнес-інкубаторів, технополісів, 

технопарків та ін.
– створення інформаційно-культурних та турис-

тичних центрів для творчої співпраці об‘єднаних 
громад та населення;

– проведення конференцій, презентацій, кру-
глих столів, виставок творчих та креативних про-
дуктів;

– стимулювання наукової активності молоді 
та підготовка компетентних фахівців у сфері кон-
салтингу, HR-менеджменту, експертного коучингу;

– вивчення та запровадження досвіду про-
відних компаній світу щодо використання бізнес-



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

194 Випуск 17. 2018

моделей розвитку творчого потенціалу на основі 
креативного управління;

– залучення іноземних інвестицій, технологій 
та експертів у креативні галузі економіки та інно-
ваційне підприємництво;

– стимулювання поширення продуктів інте-
лектуальної власності в бізнес-середовище через 
використання у власному виробництві, лізинг, 
інжиніринг, франчайзинг, промислову кооперацію, 
видачу ліцензій та ін.

Для розвитку креативного сектора запрова-
джено багато проектів і програм різного масш-
табу – від рівня ЮНЕСКО до муніципальних. Під-
тримка креативного сектора, по суті, зводиться до 
синхронного розвитку п’ятьох складників:

1) вироблення політик та адвокація, діяльність 
професійних мереж та асоціацій;

2) зміцнення організаційного потенціалу, зокрема 
через спеціальну освіту та навчання впродовж 
життя;

3) робота інкубаторів та акселераторів;
4) створення кластерів і хабів;
5) інтернаціоналізація (тобто орієнтація на гло-

бальні ринки та світову креативну сцену).
Подібне інфраструктурне забезпечення сприяє 

стійкості і сталості сектора. В Україні на шляху до 
побудови креативної економіки зроблено низку 
кроків, зокрема в рамках Доктрини збалансова-
ного розвитку «Україна-2030» визначено пріори-
тети у сфері розвитку креативного сектора, тобто 
створення умов для досягнення економічного 
зростання не менше 10–15% на рік та з перспек-
тивою до 2030 р. увійти в ТОП-30 найбільш еконо-
мічно розвинених країн. 

На місцевих рівнях реалізується проект «Інте-
грований розвиток міст в Україні», одним із пріо-
ритетів якого є «Розвиток креативної індустрії» 
(GIZ, «Житомир-2030»). На Житомирщині йде 
активна робота зі створення стратегії розвитку 
культури, до обговорення якої залучаються пред-
ставники місцевої влади та культурних менедже-
рів, архітекторів та фахівців установ культурної 
сфери. Результатом створення стратегії є не лише 
розвиток культури на Житомирщині, а й прото-
типу розвитку культури загалом, який можна буде 
використовувати як приклад у різних областях 
України. Такий Start up сприятиме розвитку нових 
напрямів економіки регіону: утримання і розвиток 
населення, створення нових робочих місць, зрос-
тання інтелектуального потенціалу та рівня життя 
населення. Одними з перших кроків у стратегії 
визначено: реформування краєзнавчого музею, 
приміщення магістрату, драматичного театру, які 
мають наповнитися громадським простором, роз-
поділ експозицій краєзнавчого музею на картинну 
галерею і музей природи, розширення локацій 
Музею космонавтики та ін. Мета такого проекту 
полягає у створенні Житомирського креативного 

інформаційно-культурного та туристичного центру 
як єдиного простору для творчої співпраці різних 
груп населення з об’єднаними громадами, пред-
ставниками бізнесу та освіти.

Важливість інвестицій у культуру та творчий сек-
тор підкреслює програма Європейської Комісії «Кре-
ативна Європа», розрахована на 2014–2020 рр. 
Участь у програмі «Креативна Європа» є необхід-
ною для України з огляду на можливості розвитку, 
фінансування та обміну технологій. 

Реалізується Програма ЄС та Східного парт-
нерства «Культура і креативність» [10], яка перед-
бачає підтримку проектів та програм, які сприяють 
реалізації інноваційних ідей, розвитку культури, 
науки і інтелектуальної власності. Програма з кре-
ативної економіки працює на перетині культури, 
технологій та бізнесу і зосереджується на трьох 
основних напрямах реалізації проектів:

– креативний бізнес: підтримка розвитку ста-
лих підприємств у сфері креативних індустрій у 
всьому світі, поширюючи знання та досвід Вели-
кої Британії через навчальні воркшопи, менторські 
програми та професійні мережі;

– цифрові інновації: розвиток цифрової гра-
мотності в культурних секторах та організація 
проектів, які дають змогу дослідити роль нових 
технологій для культурного виробництва і підпри-
ємництва, а також для майбутнього суспільства;

– креативні хаби: підтримка та поєднання 
спільнот, які разом розвивають нові оригінальні 
підприємства (коворкінги, майстерні, інкубатори, 
лабораторії та кластери) – ці нові простори дають 
змогу більшій кількості людей продуктивно засто-
совувати свої творчі здібності. 

Успішна реалізація таких проектів і програм 
залежить від вибраної моделі креативного управ-
ління та вмілого поєднання таких елементів, як 
компетентність, здатність до творчого мислення 
та мотивація [8]. У цьому контексті компетентність 
розглядається як динамічна комбінація знань, 
умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цін-
ностей, інших особистих якостей, якими володіє 
працівник у вибраній галузі знань.

Складник креативного управління «здатність 
до творчого мислення» визначає гнучкість і вина-
хідливість під час пошуку шляхів вирішення про-
блеми. Креативне мислення характеризує підхід 
до вирішення проблем або талант створювати 
комбінації з наявних ідей. Ця здатність залежить 
переважно від особистих якостей працівника, але 
водночас значний вплив на неї мають його спосіб 
мислення і навички. Компетентність і творче мис-
лення – стратегічна сировина індивідуума, його 
природний ресурс. Від мотивації як третього фак-
тору ефективності креативного управління зале-
жить те, як людина використовує цей ресурс [8].

Керівництво може впливати на всі три ком-
поненти креативності як у позитивний бік, так і в 
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негативний. Однак, на думку Т. Амабайл [1], вплив 
на перші два компоненти є трудомістким проце-
сом і вимагає значно більше часу, ніж робота з 
мотивацією, тому зусилля менеджерів передусім 
повинні бути спрямовані саме на мотивацію до 
креативності, вирішальна роль в якій належить 
саме внутрішньому її складнику. Внутрішня моти-
вація визначається як «мотивація, що виникає 
як особистісна позитивна реакція на складники 
самого завдання; ця реакція може проявлятися як 
інтерес, поглиненість, допитливість, задоволення 
або позитивний виклик». Зовнішня мотивація, 
навпаки, визначається як «мотивація, що виникає 
із зовнішніх по відношенню до завдання джерел, 
ці джерела інтегрують очікувану оцінку, зумовлену 
контрактом винагороду, зовнішні спрямування або 
будь-які інші аналогічні джерела» [1]. 

Численні експериментальні дослідження пока-
зують, що внутрішня мотивація посилює креа-
тивність, а зовнішня її гальмує. Винагороду кре-
ативності потрібно сприймати як тонкий баланс 
між внутрішньою і зовнішньою мотивацією. Вона 
повинна визнавати компетенцію і мотивувати до 
подальших творчих пошуків, а не діяти як підкуп 
[1]. При цьому проблемними залишаються процеси 
впровадження новацій на кожному підприємстві, і 
не тільки матеріально-фінансові, а й психологічні. 
Будь-яке ноу-хау пов’язане з обов’язковими змі-
нами, інформаційними і, зрештою, зі змінами у від-
носинах, що викликає особистий чи груповий опір 
тих виконавців, від яких ці новації вимагають пев-
ної професійної переорієнтації, оновлення знання 
та навичок, а можливо, і зміни посадового статусу. 

Управління інноваційною діяльністю, у тому 
числі й управління опором інноваційним змінам 
унаслідок реалізації креативних проектів, перед-
бачає певну послідовність менеджмент-процесів: 
усвідомлення та переконання керівників і виконав-
ців у доцільності, необхідності й вигідності впрова-
дження інновацій; навчання для загально-інтелек-
туального та професійного особистого зростання; 
індивідуальне освоєння прогресивних технологій, 
досягнень науково-технічного прогресу, стратегій, 
форм і методів інноваційної діяльності; усвідом-
лення й узгодження персональних і корпоратив-
них цілей [6]. Саме такими індивідуалізованими 
персонал-технологіями володіє коучинг, який у 
загальному плані можна визначити як філосо-
фію, систему технологій і методів, спрямованих на 
постановку та максимально швидке досягнення 
глобальних цілей за допомогою консалтингової 
підтримки експертів та тренінгу з безпосередньою 
участю коуч-консультантів [6].

Існує безліч визначень коучингу, однак серед 
цього різноманіття відсутній єдиний підхід до розу-
міння коучингу лідерства в інноваційних проектах. 
У нашому дослідженні під коучингом лідерства в 
проектах будемо розуміти мистецтво сприяти під-

вищенню результативності та успіху реалізації 
креативного продукту в ринковому середовищі на 
основі наявного творчого та внутрішнього потенці-
алу учасників процесу. 

Основним сферами використання коучингу 
лідерства в інноваційних проектах є:

1. Управління потоком завдань і делегування. 
Основна проблема багатьох проектних лідерів 
полягає у перевантаженні та нездатності впора-
тися з потоком завдань через паралельне ведення 
кількох проектів або через брак підтримки в роботі 
з великим проектом. Робота з коучем дає змогу 
об’єктивно оцінити ситуацію і зрозуміти, як подо-
лати труднощі. 

2. Розвиток емоційного інтелекту. Емоційний 
інтелект показує здатність розпізнавати й управ-
ляти емоціями, як власними, так і інших людей. 
Проектний менеджер повинен знати, як мотиву-
вати своїх співробітників, вирішувати конфлікти, 
допомагати долати стресові ситуації і будувати 
міцні довірчі відносини із зацікавленими сторо-
нами. Коучинг – ефективний спосіб поліпшити свій 
емоційний інтелект, зрозуміти, що люди відчува-
ють, як проявляють емоції й як це відображається 
на оточуючих. 

3. Уміння провести команду через групове пла-
нування. Для тім-лідів проектів основним завдан-
ням є створення умов, у яких усі співробітники 
зможуть проявити свої здібності. Один із простих і 
дієвих способів зробити це – почати задавати під-
леглим питання. Цим тим-лід демонструє повагу 
та цінність думок співробітників, визнає їх роль у 
реалізації цього процесу. Це основа ефективної 
взаємодії коуча та тім-ліда проекту – залучати 
співробітників до процесу визначення тієї роботи, 
яку вони будуть виконувати. Командне планування 
тут розглядається як спосіб залучення якомога 
більше вмотивованих членів команди до реаліза-
ції проекту. Коучинг дасть змогу не просто усвідо-
мити необхідність залучення команди до деяких 
сфер проекту, а й виробити практичні кроки щодо 
впровадження даного процесу, створити відчуття 
спільної відповідальності за результат та досягти 
розуміння у планових термінах виконання постав-
лених завдань.

Висновки з проведеного дослідження. Для 
того щоб економіка країни розвивалася у креатив-
ному руслі, а інноваційний бізнес став запорукою 
успішної стратегії країни на зовнішньому ринку, 
необхідний розвиток нових технологій управління 
проектами та мотиваційних механізмів їх реаліза-
ції, зокрема через:

– створення середовища, в якому буде вигідно 
здійснювати інноваційну та традиційну підприєм-
ницьку діяльність;

– адаптування інструментів державної полі-
тики для підтримки інноваційних проектів у креа-
тивних галузях економіки;
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– просування оновлення компетентностей та 
інновацій у всіх їх формах;

– допомога в отриманні вигоди від росту інно-
ваційних інвестицій.

Нині розвиток економіки будь-якої країни визна-
чається розвиненістю інноваційного бізнес-серед-
овища та інвестиційного клімату для традиційного 
бізнесу. У цьому контексті інвестиційна ефектив-
ність інновацій залежить, як правило, від швидко-
сті їх упровадження, адаптації до реальних умов 
конкретної організації та можливостей удоскона-
лення новації завдяки інтелектуальному потен-
ціалу партнерської взаємодії коуча та проектної 
команди, сформованої з найбільш компетентних 
та креативних представників команди. У будь-яких 
інноваційних проектах завданням коуча є парт-
нерська допомога у виявленні та розкритті креа-
тивного потенціалу учасників проектної команди в 
процесі їх спільної роботи з вибору інноваційних 
цілей, формування реальних завдань та альтер-
нативних способів їх реалізації, моніторингу та 
застосування сучасних форм організації зворот-
ного зв’язку під час упровадження та реалізації 
проекту.
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF LEADERSHIP COACHING  
IN INNOVATIVE PROJECTS THROUGH CREATIVE MANAGEMENT

The article analyses theoretical and practical aspects of leadership coaching in innovative projects through 
creative management as an important component of the successful implementation of the strategy’s adapta-
tion to market transformations.

The application of creative management in the practical activity of enterprises and organizations associ-
ated with changes in methods of competitiveness on the basis of new vision, and non-standard approach in 
projects and teams management, which deals with innovations of any nature: technical and technological, 
organizational, products, etc.

Creative management increases the likelihood of new creative ideas that can materialize in innovative 
products, transforms the creativity of team-members into a competitive asset, able to provide a high level of 
efficiency, market benefits, and sustainable development of the enterprise. The products of art and creativity 
can be: discoveries, inventions, artistic works, styles, views, ideas, unique achievements in the field of science, 
technology, and business, which are essentially similar, but the difference lies in the means of penetration into 
nature. Successful implementation of such projects and programs depends on the chosen model of creative 
management and a skilful combination of elements such as competence, ability to creative thinking and moti-
vation. The leadership can affect all three components of creativity both on the positive side and on the nega-
tive. However, the impact on the first two components is a labour-intensive process and requires much more 
time than work with motivation. Therefore, efforts of managers, first of all, should be directed precisely to the 
motivation to creativity, the crucial role in which belongs to its internal component.

Numerous experimental studies show that internal motivation strengthens creativity, while the external one 
inhibits it. The reward of creativity needs to be perceived as a delicate balance between internal and external 
motivation. It must recognize the competence and motivate further creative searches and not act as bribing. 
At the same time, problems remain with the implementation of innovations in every enterprise, and not only 
financial and psychological ones. Thanks to the coaching as an individualized staffing technology, you can 
help to increase the success and effectiveness of the creative product. Coach’s goal is to help in identifying 
and disclosing the creative potential of the team in the process of their joint work with the choice of innovative 
goals, the formation of real tasks and alternative ways of their realization and implementation, monitoring and 
organization of phased feedback during the implementation and realization of the project.


