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ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ВИМІРІ ТВОРЧОСТІ 

  

 Актуальність дослідження інноваційного менеджменту у вимірі наукової 

творчості полягає в тому, що він розширює креатосферу, створюючи 

організаційні форми через і на основі яких результати наукової творчості 

(інноваційні продукти й технології) входять у різні сфери суспільного життя. 

Сучасна сфера інноваційного менеджменту постійно розростається. В неї 

входять інноваційне підприємництво, стартапи, надання інноваційних освітніх 

послуг тощо. Інноваційний менеджмент поширює інноваційні продукти та 

інноваційні технології, спрямовані на розвиток різних сфер українського 

суспільства, вдосконалення управління, підвищення ефективності 

підприємництва та на розвиток особистості. 

 Поняття інновації розкриває виникнення нового як композиції внаслідок 

об’єднання та синтезу елементів, які раніше не поєднувалися. Інновації в 

такому розумінні пов’язані з науково-технічною творчістю як джерелом 

технічних, технологічних інновацій, спрямованих на розвиток виробництва. 

Разом з тим вводяться в розгляд й організаційні інновації, які характеризують 

проникнення нових ідей в організацію та форми проведення бізнесу.  

 Науково-технічна творчість як основа створення промислових інновацій 

пов’язується з першим етапом життєвого циклу інноваційних продуктів. 

Інновація поєднує в собі створення нового та механізми впровадження його. 

Розвиток інновації з точки зору створення нового пов’язує сферу створення та 

впровадження інновацій з науковою та науково-технічною творчістю. 

Інноваційний менеджмент стає формою, в якій поєднуються механізми 

створення та механізми впровадження інновацій. Предметні, продуктні та 

процесні інновації пов’язуються з організаційними інноваціями та інноваціями 



у сфері бізнесу. Розвиток інноваційного менеджменту створює у суспільстві 

сферу, яка реалізує механізми впровадження інноваційних продуктів та 

інноваційних технологій. 

 У Радянському Союзі саме сфера впровадження нових наукових ідей була 

вузьким місцем, яке гальмувало повноцінний перехід досягнень наукової та 

науково-технічної творчості у різні сфери суспільного життя. Розширення 

сфери інноваційного менеджменту розв’язує найбільш важкі питання переходу 

від теоретичного до практичного. Комерціалізація механізмів впровадження 

сама стає сферою дії інноваційних механізмів і технологій. Інноваційний 

менеджмент поєднує етапи створення нового, трансцендування, креативності з 

етапами розробки механізмів його впровадження, насичуючи новими 

підходами та ідеями сферу бізнесу.  

 Таким чином інноваційний менеджмент стає своєрідним містком, що 

пов’язує сферу творчості як виникнення нового із створенням численних 

можливостей його реалізації у різних сферах суспільного життя. В умовах 

ринкової економіки та поглиблення ринкової детермінації вищої освіти 

інноваційний менеджмент стає дієвою організаційною формою, яка наближає 

творчість і різноманітні продукти наукової та науково-технічної творчості до 

успішних суспільних реалізацій.  

 Гуманістичний вимір інноваційного менеджменту пов’язаний із 

розвитком соціальних компетенцій, комунікативної етики та креативних 

технологій, спрямованих на розвиток особистості. Розширення соціальних 

компетенцій включає проблеми соціальної відповідальності, екологічної 

спрямованості, толерантності та взаємодопомоги. В умовах розвитку 

відчужених відносин гуманістичний вимір інноваційного менеджменту 

пов’язує творчість і всі етапи створення інновації з ціннісно-смисловою сферою 

людини. Комунікативна етика розглядає питання цілераціональності, ролі 

раціональної аргументації у людських відносинах, толерантності, розвитку 

людських контактів в умовах різних підходів до вирішення проблем. 


