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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних мінливих та висококонкурентних умо�

вах функціонування перед промисловими підприємства�
ми постають проблеми утримання позицій на ринку,
підвищення власної інвестиційної привабливості, забез�
печення ресурсоощадності та зростання ефективності
діяльності. За наявності ресурсних обмежень вирішен�
ня вказаних проблем можливе на засадах продукуван�
ня та реалізації нестандартних креативних управлінсь�
ких рішень у різноманітних сферах, які генеруються
персоналом інноваційних креативних колективів (ІКК)
на підприємствах. ІКК можуть формуватись цілеспря�
мовано, а можуть виникати неформально на засадах
спільних потреб та інтересів їхніх учасників. При цьому
ІКК різних типів поєднує те, що вони зосереджують
носіїв креативності — осіб, яким властиві нестандартне
мислення, творчість, ерудованість, аналітичний склад
розуму, стратегічне бачення, оригінальність ідей та ду�
мок, непідвладність тиску авторитетів тощо. Учасники
ІКК зазвичай формують інтелектуальний центр підприє�
мства і у міру своїх характеристик потребують особли�
вого ставлення з боку керівництва, специфічних методів
стимулювання, які б розкривали інноваційний креатив�
ний потенціал таких працівників. Зважаючи на вищевик�
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ладене, виникає необхідність у формуванні рекомен�
дацій щодо добору адекватних і дієвих методів стиму�
лювання персоналу ІКК.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми стимулювання креативного персоналу

промислових підприємств викликають зацікавлення на�
уковців та практиків. Так, Чушак�Голобородько А.М.
наголошує, що у суб'єктів креативної діяльності по�
рівняно з іншими працівниками є більш вираженими не�
матеріальні потреби, окрім цього, стимулювання таких
працівників повинно грунтуватись на застосуванні пер�
соналізованого підходу, індивідуального вивчення по�
треб, мотивів та спонукання до саморозвитку [1, с. 6,
17; 2].

Савіцькою Н.В. грунтовно розглядаються пробле�
ми управління креативним потенціалом промислових
підприємств, в межах чого доведено необхідність розг�
ляду цього типу управління у контексті конкретної
функції менеджменту, що потребує послідовного ви�
конання загальних функцій менеджменту (планування,
організування, мотивування, контролювання та регулю�
вання) [3, с. 6]. Таким чином доведено, що мотивування
працівників креативного профілю є необхідною пере�
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думовою успішного здійснення ними повноважень та
функціональних обов'язків.

Інтелектуальні працівники продукують специфічний
продукт — інноваційні ідеї, які можуть бути надалі
втілені або невтілені у конкретні розробки, товари, тех�
нології тощо. З огляду на це оцінювання фахівців інте�
лектуальної праці та їх стимулювання є доволі склад�
ним завданням. На думку Зінов'єва І.Ф. та Нафієва Р.Е.,
виявлення об'єктивних критеріїв оцінювання таких пра�
цівників пов'язане насамперед із ідентифікуванням їх
ціннісних установок (функціональних здібностей, за�
гальних здібностей, підприємницької творчості, захоп�
леності, автономності, стабільності, урівноваженості,
подолання виклику). Критерії оцінювання фахівців у
межах конкретного підприємства повинні охоплювати
економічність (витрати на персонал), ефективність, ре�
зультативність та спеціалізацію працівників [4, с. 78—
81].

Михайлов М. (директор порталу rabota.ua) наголо�
шує, що для висококваліфікованих кадрів, професіо�
налів високого класу, які здатні швидко та нестандарт�
но вирішувати значний спектр проблем в організації,
істотним є приналежність до успішного бізнесу ком�
панії, яка володіє чіткою стратегією розвитку та цінує
фахових працівників. За таких умов у креативних прац�
івників виникає стимул працювати максимально продук�
тивно та віддано, щоб навіть у складних кризових умо�
вах менеджери не були зацікавлені у пошуку на їх місце
більш результативних підлеглих. Окрім цього, криза
грунтовно вплинула на очікування щодо зарплатних
пропозицій, які на ринку в останні роки практично не
змінюються, але для талановитих працівників робото�
давці пропонують спеціальні пропозиції, оскільки такі
люди є найбільш цінними для компаній у періоди стаг�
нації [5, с. 30]. Вищезазначене свідчить про те, що фа�
хові, талановиті працівники формують інтелектуальне
ядро будь�якого підприємства, що і вимагає специфіч�
них підходів до стимулювання їхньої діяльності.

На жаль, у сучасних умовах підтримка з боку ком�
паній талановитих працівників є недостатньо відчутною.
Так, опитування експертами консалтингової компанії
"McKinsey" 6000 керівників 50 найбільших корпорацій
США засвідчило, що лише 3% керівників були задово�
лені підтримкою талановитих кадрів у їхній компанії та
їхнім кар'єрним зростанням [6, с. 119].

Іванова І.В. наголошує, що успіх та результативність
функціонування підприємств на ринку значною мірою
визначається характеристиками його менеджерської
команди, котра покликана приймати управлінські рішен�
ня в усіх функціональних сферах та забезпечувати зро�
стання ринкової вартості й конкурентоспроможності
підприємства. Якісний та професійний склад менеджерів
безпосередньо пов'язаний із системою стимулювання
їхньої праці [7, с. 579—581]. Зважаючи на те, що керів�
ники різних напрямів часто об'єднуються у комітети з
вирішення різноманітних нестандартних проблем, фор�
муючи інноваційні креативні колективи, то щодо них
слід використовувати найбільш дієві методи мотивуван�
ня.

У літературі існує велика різноманітність методів
мотивування персоналу. Зокрема, у праці [8, с. 91—95]
методи мотивування класифіковано на економічні та
нематеріальні, прямі та непрямі, індивідуальні та колек�
тиві. Більш розширена класифікація розглянута Івано�
вою І.В., яка пропонує виокремлювати такі методи мо�
тивування: за потребами (матеріальні, нематеріальні), за
суб'єктами інтересів (індивідуальні, колективі, гро�
мадські), за спрямованістю (заохочувальні, блокуючі),
за тривалістю (короткотермінові, довготермінові) [7,
с. 579—581]. Грунтуючись на вказаному переліку методів
мотивування, можна підібрати найбільш результативні
для персоналу інноваційних креативних колективів.

Аналіз літературних джерел за проблемою свідчить,
що зважаючи на особливі характеристики персоналу

інноваційних креативних колективів, їхні учасники по�
требують використання специфічних методів стимулю�
вання, оскільки йдеться про найбільш цінних працівників
компанії.

ЦІЛІ СТАТТІ
Зважаючи на результати аналізу теорії та практи�

ки, ціллю статті є формування типології методів та баз
стимулювання персоналу інноваційних креативних ко�
лективів та формування рекомендацій щодо добору
найбільш дієвих та ефективних методів залежно від
особливостей формування ІКК.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виконані дослідження дозволяють стверджувати,

що методи стимулювання ІКК — це прийоми і способи
спонукання персоналу таких колективів до вирішення
нестандартних проблем підприємства та пошуку шляхів
організаційного розвитку. Зважаючи на те, що учасни�
ками ІКК є зазвичай найбільш талановиті, кваліфіковані,
фахові, компетентні, інтелектуальні, ерудовані, творчі
працівники, то і мотивування їхньої діяльності харак�
теризується певними особливостями, зокрема такими.

1. Для працівників ІКК ключовими мотивами їхньої
діяльності є мотиви покликання (передбачають прагнен�
ня до самореалізації, саморозвитку, самовираження,
самоповаги, важливості використання власних талантів
та здібностей, творчості) та мотиви престижу (характе�
ризують важливість залучення до вирішення складних
організаційних проблем, доводять цінність та уні�
кальність працівника, значущість виконуваних робіт,
участь в управлінні тощо), а не мотиви забезпечення (по�
в'язані із матеріальними інтересами).

2. Відповідно до ієрархії потреб А. Маслоу, пріо�
ритетними потребами для персоналу ІКК здебільшо�
го є потреби вищого рівня (соціальні потреби, потре�
би у повазі, у самоствердженні та реалізації), навіть
незважаючи на неналежний рівень задоволення пер�
винних потреб (фізіологічних та безпеки і захище�
ності). Варто зауважити, що для працівників, які ха�
рактеризуються високим рівнем трудоголізму та лю�
бові до своєї роботи, умови праці та рівень заробіт�
ної плати зазвичай не є ключовими стимулами, хоча
можливі і винятки.

3. Ключовою потребою вищого рівня у персоналу
ІКК є потреба у самоактуалізації, яка передбачає праг�
нення індивіда до творчості, реалізації потенціалу та по�
шуку гідного місця у житті.

4. Мотивування працівників ІКК повинно грунтува�
тись на персоніфікованому і колективному підходах
одночасно, зважаючи на унікальні характеристики осіб,
які поєднуються у певний ІКК.

5. Зважаючи на те, що робота персоналу ІКК є твор�
ча, інтелектуалізована, пошукова, високо ризикова, не�
стандартна, пов'язана із продукуванням інноваційних
ідей та рішень, то і результат такої роботи може бути
відтермінований часовим лагом, що слід враховувати при
оцінюванні діяльності ІКК та стимулюванні їх персона�
лу.

6. Методи мотивування ІКК істотно залежатимуть
від форми його утворення, категорії залучених праців�
ників, місця ІКК у структурі управління, складності та
характеру вирішуваних завдань, постійності функціо�
нування ІКК тощо.

Вивчення теорії та практики за проблемою дає змо�
гу сформувати типологію методів стимулювання персо�
налу ІКК (табл. 1). У межах цієї типології для стимулю�
вання ІКК найбільш істотну цінність мають методи, ви�
окремлені за базою стимулювання, оскільки вони перед�
бачають не лише традиційні підходи до надання стимулів
за результати виконаних робіт, але й охоплюють варі�
анти стимулювання за унікальність компетентностей
працівників, їхню ринкову цінність та ризиковість діяль�
ності.
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База стимулювання в межах діяльності ІКК потре�
бує належного оцінювання та ідентифікування. Як
стверджують науковці, відсутність оцінювання певних
аспектів діяльності працівників чинить демотивуючу дію
[9, с. 84; 10; 11]. Виконані дослідження дали змогу сис�
тематизувати перелік способів діагностики виокремле�
них баз стимулювання учасників ІКК (рис. 1).

Для діагностики результатів діяльності ІКК як бази
стимулювання їхніх учасників можуть використовува�
тись такі способи.

1) Фактологічний спосіб. Передбачає фактичне оз�
найомлення із результатами діяльності ІКК на засадах
безпосереднього вивчення, замірів, аналізування, дос�
лідження, перерахунку тощо.

2) Спосіб балансових комісій. Ґрунтується на ство�
ренні на підприємствах спеціальних балансових комісій,
які за результатами звітних періодів оцінюють
діяльність ІКК та інших підрозділів підприємства.

3) Спосіб оцінки досягнення цілей. Має на меті по�
рівняння встановлених перед ІКК цілей та досягнутих
результатів.

4) Спосіб економічної ефективності (витратно�ре�
зультативний). Передбачає вивчення не лише резуль�
татів діяльності ІКК, але й їх порівняння із витратами
на роботу таких колективів.

5) Документально�реєстраційний спосіб. Грунтуєть�
ся на документальній фіксації результатів ІКК та їхньо�
му аналізу.

6) Досвідний спосіб.
Тісно пов'язаний із досві�
дом суб'єктів оцінювання
та їхніми міркуваннями
щодо кількісних і якісних
характеристик діяльності
ІКК.

7) С т а т и с т и ч н и й
спосіб. Полягає у статис�
тичному облікуванні ре�
зультатів ІКК у хронолог�
ічному ракурсі, дослід�
женні тенденцій, чинників
тощо.

8) А н а л о г о в и й
спосіб. Передбачає по�
рівняння результативності
ІКК із показниками діяль�
ності інших ІКК.

Зважаючи на те, що
учасники ІКК зазвичай є
унікальними особистостя�
ми, талановитими праців�
никами та висококваліфі�
кованими фахівцями, то
все більшого поширення
набуває їхнє стимулюван�
ня за наявні компетент�
ності. Варто зауважити,
що креативну діяльність не
можна оцінити на засадах
ритмічності, безперерв�
ності здійснення, перма�
нентної результативності,
адже інноваційні ідеї та
рішення виникають несис�
тематично. Тому оціню�
вання діяльності учасників
ІКК на засадах компетен�
тнісного підходу є більш
виправданим у порівнянні
із результативною базою.
Ключовими способами
діагностування компете�
ностей учасників ІКК є:

1) спосіб анкетування.
Передбачає цільовий збір даних про знання, навики,
уміння, здібності працівників за допомогою спеціально�
го опитувальника у формі анкети;

2) спосіб "360 градусів". Має на меті збір даних про
дії та кваліфікацію працівника у конкретних робочих си�
туаціях від його колег, подальше оброблення отрима�
ної інформації з метою формування висновків про
рівень компетентності працівника;

3) тестування. Грунтується на виявленні потенціа�
лу працівника на засадах проведення комплексного або
вузькоспеціалізованого (кваліфікаційного, психологіч�
ного, фізіологічного) тестування;

4) спосіб центрів оцінки. Полягає у залученні
зовнішніх або внутрішніх центрів оцінювання, які за пев�
ними критеріями оцінюють діяльність учасників ІКК та
відстежують розвиток їхніх особистісних характерис�
тик;

5) імітаційний спосіб. Має на меті оцінювання квал�
іфікації та здібностей учасників ІКК в певних нестан�
дартних зімітованих умовах та ідентифікування їхніх
можливостей у складних для підприємства ситуаціях;

6) конкурсний спосіб. Грунтується на одночасному
виконанні вставленого завдання різними членами ІКК
на конкурсних засадах та порівняння їхніх результатів
й інноваційних ідей;

7) атестаційний спосіб. Передбачає здійснення пе�
ріодичної атестації учасників ІКК з метою встановлен�
ня рівня їхнього кваліфікаційного прогресу;
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Таблиця 1. Типологія методів стимулювання персоналу ІКК

* Примітка: запропоновано автором саме для стимулювання учасників ІКК.
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8) спосіб неформального інформування.
Полягає у зборі інформації про характерис�
тики працівника через неформальні канали;

9) еталонний спосіб. Полягає у по�
рівнянні характеристик учасника ІКК з іде�
альними критеріями, якими він повинен во�
лодіти для розв'язання встановлених зав�
дань;

10) біографічний спосіб. Грунтується на
ретельному вивченні біографії працівника,
його кар'єрних досягнень, здобутих навиків,
знань, освіти, підвищення кваліфікації;

11) спосіб графічного профілю. Перед�
бачає побудову графічної схеми характери�
стик працівника, яка відображає найбільш
виражені та недосконалі компетентності.

В умовах дефіциту на ринку працівників
певних рідкісних та унікальних професій ви�
никли системи їхнього стимулювання на за�
садах ідентифікування ринкової цінності або
вартості персоналу. Оскільки суб'єкти кре�
ативної діяльності, які продукують інно�
ваційні ідеї у різноманітних сферах функці�
онування підприємства, належать до кате�
горії найбільш талановитих фахівців, то за
ними на ринку можуть влаштовувати "полю�
вання" хедхантери та пропонувати їм більш
вигідні умови співпраці. До способів іденти�
фікування ринкової цінності працівників
креативної діяльності належать:

1) спосіб ринкового моніторингу. Грун�
тується на дослідженні пропозицій на рин�
ку щодо умов співпраці із суб'єктами креа�
тивної діяльності;

2) спосіб аналогій. Полягає у вивченні дос�
віду систем стимулювання креативних праці�
вників на інших підприємствах ідентичного профілю;

3) спосіб конкурентного аналізу. Має на меті здійс�
нення попарного порівняння характеристик та умов
співпраці і стимулювання працівників унікальних про�
фесій на ринку;

4) спосіб еталону. Передбачає порівняння пропо�
зицій щодо стимулювання із критеріями претендентів
на посади та еталонними вимогами підприємства до пра�
цівників�інноваторів;

5) спосіб рекрутингового експертного оцінювання.
Грунтується на встановленні цінності працівників рек�
рутинговими агентствами;

6) спосіб обмеженості пропозиції. Полягає в оціню�
ванні пропозиції працівників унікальних професій на
ринку та встановленні умов стимулювання залежно від
рівня дефіциту претендентів на вакантні посади.

З огляду на те, що учасники ІКК покликані приймати
інноваційні рішення, продукувати нові нестандартні ідеї
та реалізовувати їх, їхня діяльність належить до категорії
ризикованої. Це дає змогу стимулювати працівників за
ризик, тобто чим ризиковіші та водночас успішні, при�
буткові рішення приймаються та реалізовуються члена�
ми ІКК, тим на вищий рівень стимулювання вони можуть
претендувати. До способів діагностування ризику діяль�
ності як бази стимулювання персоналу ІКК належать:

1) спосіб імовірнісності реалізації рішень. Грун�
тується на ідентифікуванні рівня ймовірності успішно�
го реалізування інноваційного рішення;

2) експертний спосіб. Передбачає залучення екс�
пертів до оцінювання перспективності та ресурсної
складності реалізації розроблених інноваційних заходів
учасниками ІКК;

3) спосіб ціни ризиків. Полягає у встановленні варті�
сних втрат при виникненні потенційних ризиків за умови
неуспішної реалізації інноваційних заходів та проектів;

4) імітаційне моделювання. Має на меті імітування
процесу реалізації розроблених інноваційних заходів з
метою ідентифікування рівня ризиковості;

5) аналіз сценаріїв. Грунтується на розгляді опти�
містичного, песимістичного та нейтрального сценарію
розвитку подій при виконанні креативних рішень учас�
ників ІКК;

6) факторний аналіз. Передбачає дослідження фак�
торів ризику, що потенційно можуть вплинути на ре�
зультати реалізації інноваційних рішень.

Як свідчать виконані дослідження, ІКК можуть фор�
муватись за допомогою різноманітних організаційних
форм, а саме [12]:

— тимчасові комітети (антикризові комітети, гурт�
ки з оптимізування витрат, ліквідації браку, виходу із
кризи неплатоспроможності, конкурсні комісії тощо);

— постійно�діючі комітети (гуртки якості, балансові
комісії, бюджетні комітети, комітети з організаційного
розвитку та організаційних змін);

— відокремлені підрозділи підприємства (креатив�
ний відділ, інноваційний центр, венчурний відділ, інфор�
маційно�аналітичний відділ, відділ з організаційного
розвитку);

— зовнішні агентські групи (фахівці консалтинго�
вих, інжинірингових, юридичних, аудиторських аген�
цій).

Кожна організаційна форма утворення ІКК зумов�
лює необхідність добору найбільш ефективних та дієвих
методів стимулювання їхніх учасників, що дало змогу
сформувати пропозиції у цій сфері (табл. 2).

ВИСНОВКИ
 Виконані дослідження дають змогу констатувати,

що ІКК формуються на засадах залучення талановитих,
творчих, високофахових, інтелектуальних працівників,
що визначає пріоритетність їхніх мотивів та потреб, а
також зумовлює добір найбільш дієвої бази стимулю�
вання на засадах належного діагностування у цій сфері.
Крім цього, стимулювання учасників ІКК повинно грун�
туватись одночасно на застосуванні персоналізованого
і колективного підходів та істотно залежить від форми

Рис. 1. Способи діагностики баз стимулювання учасників ІКК*

Джерело: сформовано автором.
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утворення ІКК на підприємстві. Наведені положення
дали змогу розробити рекомендації щодо добору баз та
методів стимулювання відповідно до особливостей
організування діяльності ІКК.

Перспективами подальших досліджень за пробле�
мою є розроблення положень із контролювання діяль�
ності ІКК.
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Таблиця 2. Приоритетні бази та методи стимулювання учасників ІКК
за різних форм їхнього утворення
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