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Стаття присвячена питанням взаємозв’язку креативності та соціальноекономічного розвитку підприємства в умовах мінливого ринкового середовища.
Розглянуто та доведено доцільність формування креативного середовища на
підприємстві для забезпечення його конкурентоспроможності на основі інноваційного
розвитку. Сформульовано чинники, які гальмують формування конкурентного
середовища на вітчизняних підприємствах. Визначено основні фактори впливу
креативного середовища на організацію виробничого процесу. Встановлено, що
виробнича структура підприємства повинна бути стійкою до зовнішніх впливів та
гнучкою до будь-яких змін, які необхідні для забезпечення ефективного розвитку
підприємства.
Ключові слова: ринкові умови, інноваційний розвиток, креативність,
інтелектуальний потенціал, виробнича структура підприємства, організаційна
гнучкість, стабільність

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОЙ
СРЕДЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Каличева Н.Е., д.э.н, доцент,
Маслова В.А., к.э.н., доцент (УкрГУЖТ)
Статья посвящена вопросам взаимосвязи креативности и социальноэкономического развития предприятия в условиях меняющейся рыночной среды.
Рассмотрена и доказана целесообразность формирования креативной среды на
предприятии для обеспечения его конкурентоспособности на основании
инновационного развития. Сформулированы факторы, тормозящие формирование
конкурентной среды на отечественных предприятиях. Определены основные факторы
влияния креативной среды на организацию производственного процесса. Установлено,
что производственная структура предприятия должна быть устойчивой к внешним
воздействиям и гибкой к любым изменениям, которые необходимы для обеспечения
эффективного развития предприятия.
Ключевые слова: рыночные условия, инновационное развитие, креативность,
интеллектуальный потенциал, производственная структура предприятия,
организационная гибкость, стабильность
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IMPROVEMENT THE ORGANIZATION OF PRODUCTION UNDER
THE CONDITIONS FORMATION OF THE CREATIVE
ENVIRONMENT AT THE ENTERPRISE
Kalicheva N.E., doctor of economic sciences, associate professor,
Maslova V.О., candidate of economic sciences, associate professor (USURT)
At present, the development of the world economy has reached a new stage,
characterized by a significant impact on it intellectual labor, the latest technologies, the
achievements of science and culture, innovation, information systems and other globalized
challenges.The main feature of the modern enterprise is the combination of different
technological areas, which are formed on the basis of several technologies and characterized
by a wide range of products that are manufactured. This feature of the enterprise leads to the
creation of a more flexible management structure by increasing the employee's role in the
organization of the production process by using his intellectual capital, talent, creative
thinking, which forms a creative environment in the enterprise. The creative environment of
an enterprise is the creation of special conditions necessary for intensifying the creative
activity of all its employees for the production of different creative ideas, their evaluation,
selection in order to develop and implement different creative decisions in the production
process, which will provide the enterprise with effective innovative development and
maintaining competitive positions in market. Creating a creative environment in the
enterprise, creativity acts not only as an object of management, but also as a way of ensuring
efficiency gains, as a basis for innovative development, a way of management, a method of
harnessing existing potential, including intellectual. The production structure of the
enterprise must have some resistance to the effects of the environment, while remaining
flexible to any changes that are necessary to ensure the effective development of the
enterprise in today's dynamic market conditions. Significant organizational transformations
that creative activity can bring to the production process at an enterprise must be carefully
considered to determine their feasibility and effectiveness, which will help to make optimal
decisions in the organization of production. After all, creative solutions must be such that the
company can implement them without sacrificing their own stability.
Keywords: market conditions, innovative development, creativity, intellectual
potential, enterprise production structure, organizational flexibility, stability
Постановка проблеми та її
зв’язки з науковими чи практичними
завданнями. На даний час розвиток
світової економіки вийшов на новий етап,
який характеризується значним впливом
на неї інтелектуальної праці, новітніх
технологій, здобутків науки та культури,
інновацій, інформаційних систем та інших
глобалізованих викликів [1].
За таких умов сучасний розвиток
підприємства має ґрунтуватися не лише
на вмінні продуктивно вести господарську
діяльність, але й на спроможності бути

ініціативним
і
креативним
для
забезпечення конкурентоспроможності та
ефективності бізнесу. Адже уміння
правильної реалізації креативних думок та
задумів у виробництві є обов’язковою
умовою
оптимального
розвитку
підприємства в мінливих ринкових
умовах. За таких умов керівництво
змушене переглянути та вдосконалити
організаційну структуру виробництва для
того, щоб розроблення та впровадження
нових ідей можна було легко запровадити
в процеси створення, виготовлення та
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удосконалення
продукції
з
метою
оптимізації виробничої та креативної
діяльності підприємства.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій.
Питання
організації
виробництва на підприємствах в умовах
постійних змін зовнішнього середовища,
його динаміки та нестабільності розкрито
у багатьох наукових дослідженнях, серед
яких роботи Ващенка А. А., Дорошка В.
В., Диканя В. Л., Кириченка Д. О.,
Хвостіної І. М., Явдак М. Ю. та ін. [2-8].
У свої роботах ці науковці розглядають
теоретичні та прикладні проблеми
організації виробництва в умовах змін, які
відбуваються на даний час у світовому
економічному середовищі. Але, не
дивлячись на вагомі теоретико-практичні
напрацювання в цій царині, не всі аспекти
діяльності підприємств було досліджено,
особливо при використанні принципів
креативного
ведення
виробничої
діяльності.
Мета
статті
полягає
у
формуванні підходів щодо удосконалення
організації виробництва на підприємстві
для успішної реалізації креативних
інноваційних ідей у його господарській
діяльності.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження. В сучасній економічній
системі, коли ринок перевантажений
різними товарами та послугами, перед
підприємствами постає гостра проблема
утриматися на ньому. Це стає можливим
лише за умов спроможності створювати та
реалізовувати
новації
шляхом
використання
творчого
потенціалу
суспільства
у
взаємозв’язку
з
фінансовими способами стимулювання
інноваційної діяльності. За таких умов
успішне функціонування підприємства
залежить,
в
першу
чергу,
від
спроможності
організаційноуправлінської
системи
забезпечити
рівновагу між творчістю та ефективністю
в процесі організації виробничого процесу
[9]. Отже, забезпечення комерційного
успіху підприємства має прямий зв'язок зі

способами та методами формування
конкурентного середовища, як одного зі
способів
адаптації
організації
до
динамічного зовнішнього впливу.
Необхідно зазначити, що вплив
сучасних чинників розвитку суспільства
таких як інтеграція, трансформація та
глобалізація призводить до потреби
перегляду
системи
управління
на
підприємстві.
Так
організація
довгострокового виробничого процесу із
використанням стабільної виробничотехнічної бази та випуском сталої
номенклатури продукції і послуг вже не
забезпечить ефективного перспективного
положення підприємства на ринку.
Сучасна економічна ситуація вимагає,
щоб підприємство використовувало більш
нову управлінську модель, в основу якої
має бути покладено інноваційні методи та
підходи відносно управління його
виробничою діяльність із використанням
інтелектуального капіталу. Адже, на
даний час, суть новітньої парадигми
організації
виробничого
процесу
підприємства заключається у постійній
його інтенсифікації шляхом генерування
нових ідей, запровадження новацій,
створення
умов
для
забезпечення
динамічного розвитку та ін. [10].
Потрібно зазначити, що основною
рисою
функціонування
сучасного
підприємства
є
поєднання
різних
технологічних напрямів, які формуються
на
базі
кількох
технологій
та
характеризуються широким діапазоном
продукції, яка виготовляється [11]. Така
особливість
роботи
підприємства
призводить до створення більш гнучкої
управлінської структури через збільшення
ролі працівника в організації виробничого
процесу шляхом використання його
інтелектуального
капіталу,
таланту,
креативного мислення, що формує
креативне середовище на підприємстві
[12].
Креативне
середовище
підприємства – це створення особливих
умов, необхідних для активізації творчої
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діяльності всіх його працівників для
продукування різних креативних ідей,
їхньої оцінки, відбирання з метою
розроблення
та
реалізації
різних
креативних рішень у виробничий процес,
що забезпечить підприємству ефективний
інноваційний розвиток та утримання
конкурентних позицій на ринку.
Більшість підприємств формує
креативне
середовище
виходячи
з
професійності
та
інтелектуального
потенціалу наявних трудових ресурсів
шляхом стимуляції творчості, створення
відповідного
морально-психологічного
клімату
в
колективі,
введенням
відповідної
мотивації,
«креативного
покарання» тощо.
Взагалі формування креативного
середовища базується на наступних
чинниках:
- діяльність підприємства має
ґрунтуватися на економічній доцільності
через реалізацію творчого потенціалу при
розробці або організації виробництва
принципово нової послуги, продукції,
інформації тощо;
- наявність «творчої особистості»,
як гаранта стійкості та процвітання, в
соціально-виробничому
організмі
підприємства;
- спроможність сформувати нову
кон’юнктуру ринку шляхом виробництва
якісно нових науковмісних товарів чи
послуг.
Таким
чином,
здатність
підприємства забезпечити інноваційний
розвиток шляхом виробництва нової
креативної продукції, яка ґрунтується на
базі останніх наукових розробок і
досягнень
та
дає
можливість
задовольнити запити клієнта, зменшити
суспільно
необхідні
витрати
на
виробництво, є однією з основних
складових сучасних ринкових відносин,
що забезпечує його конкуренті переваги

на ринку. Та, на жаль на даний час
більшість
вітчизняних
підприємств
неготові використовувати креативність у
своїй діяльності та досить повільно
впроваджують
будь-які
інноваційні
заходи [13]. Це пов’язано, в першу чергу,
зі страхом змінити звичний ритм роботи,
небажанням докладати зусиль, в тому
числі фінансових, на навчання персоналу
та
ризиком
здійснювати
капіталовкладення в оновлення при
наявній
нестабільній
політикоекономічній ситуації в країні (рис. 1). Але
ринок не стоїть на місці, він постійно та
динамічно розвивається, тому керівництву
підприємства, якщо воно бажає бути
успішним на ринку, необхідно змінювати
підходи
до
ведення
господарської
діяльності. Тим більше, що провідна
частина
персоналу
підприємства
спроможна зробити значний внесок в його
розвиток шляхом внесення та реалізації
різних креативних та інноваційних рішень
в організацію процесу виготовлення
продукції чи надання послуг.
При
формуванні
креативного
середовища на підприємстві творчість
виступає не лише як об’єкт управління,
але й як спосіб забезпечення зростання
ефективності, як основа інноваційного
розвитку, спосіб управління, метод
використання наявного потенціалу, в тому
числі інтелектуального [14].
Втілення креативних ідей в процес
організації
виробництва
зумовлює
потребу у забезпеченні його гнучкості за
рахунок:
- постійного покращення якості на
всіх стадіях виробництва;
сприяння
збільшенню
продуктивності та ефективності праці;
збільшення
організаційної
гнучкості та можливості до адаптації.
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Чинники несприятливого впливу на формування креативного середовища на
підприємстві
Фінансово-економічні
Структурна невіро мірність національної економіки, перевага сировинного сектору та
галузей первинної обробки сировини, котрі мають низький інноваційний потенціал.
Відсутність власних фінансових ресурсів на забезпечення власного інноваційного розвитку.
Брак інвестиційних ресурсів для фінансування інноваційних розробок і проєктів. Низький
рівень інвестування. Значна складність в отриманні кредиту на інноваційний розвиток.
Високі відсотки за кредитами. Слабка державна підтримка інноваційного розвитку. Втрата
певних ринків.

Політико-правові
Нестабільна політична ситуація. Відсутність дієвого законодавчого механізму захисту
інтелектуальної власності та підтримки інтелектуального потенціалу. Відсутність чіткої
податкової політики, особливо для підприємств, котрі випускають інноваційну продукцію.

Організаційні
Неадекватність наявної системи організації виробництва і рівня менеджменту завданням
інноваційного розвитку. Орієнтація бізнесу на вже існуючі ринки і короткострокову
окупність інновацій. Неузгодженість інтересів учасників інноваційних процесів. Відсутність
партнерів по співпраці.

Інфраструктурні
Низький рівень капіталізації результатів наукових досліджень і розробок.
Нерозвиненість інноваційної інфраструктури.

Людські
Демографічна криза в країні. Відсутність кваліфікованого персоналу. Трудова міграція.
Зниження рівня трудової активності. Знецінення робочої сили. Відсутність ефективної
системи підвищення кваліфікації та досвіду організації роботи працівників в умовах
інноваційного розвитку. Слабкий рівень сприйняття інновацій населенням. Недієва
структура професій та спеціальностей, за якими сьогодні здійснюється підготовка у
закладах професійної освіти, яка не в повній мірі відповідає структурі потреб ринку праці.

Технологічні
Застарілі технології і високий рівень зношеності основних засобів. Відсталість
технологічної бази. Низький відсоток продуктивності праці. Значний рівень залежності від
високотехнологічного імпорту. Залежність від імпорту енергоресурсів. Невідповідність
національних технічних стандартів міжнародним вимогам.

Рис. 1. Чинники, які гальмують формування конкурентного середовища на вітчизняних
підприємствах
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З
точки
зору
організації
виробництва
забезпечення
гнучкості
виробничого процесу є тим чинником,
котрий сприяє реалізації креативних та
інноваційних рішень в форми та методи
господарювання на підприємстві. Зокрема,
гнучкість про формуванні асортиментної
політики дозволяє змінювати асортимент
продукції чи послуг, виходячи з аналізу
потреб
споживачів
та
динаміки
кон’юнктури ринку. Зміна організаційної
структури підприємства пов’язана із
побудовою
адаптивних
структур
управління та можливістю інтеграції з
іншими суб’єктами господарювання, що
допоможе
йому
вижити
при
несприятливому
впливі
зовнішнього
середовища. Роль фінансової гнучкості
заключається в управлінні капіталом,
забезпеченні ліквідності активів та
проведенні інших фінансових заходів в
умовах
економічної
нестабільності.
Відносно виробничої гнучкості, то її
забезпечення
реалізується
через
спроможність до швидкої перебудови
Творчість

Креативне середовище

Гнучкість
технологічної
системи

Гнучкість
виробничого
потенціалу

Науково-технічний
розвиток

Інновації

Організаційна
гнучкість

Зовнішнє середовище

Інтелектуальний капітал

технологічних процесів на випуск нового
виду продукції, наявність відповідного
технологічного
рівня
обладнання,
спроможного виконати необхідні технікотехнологічні завдання та забезпечити
високий рівень інтеграції виробничого
процесу (рис. 2).
Також, необхідно звернути увагу на
те, що підвищення рівня гнучкості
виробництва може призвести до зниження
рівня керування ним. Це пов’язане із
потребою постійно вносити управлінські
та організаційні зміни у виробництво, що
може
призвести
до
його
дезорганізованості.
Тому,
необхідно
обмежувати
ступінь
гнучкості,
розробляючи та впроваджуючи конкретні
варіанти виробничих рішень відповідно до
стратегічних
завдань
розвитку
підприємства.
Виробнича
діяльність
підприємства має бути збалансованою за
рахунок тісного взаємозв’язку всіх його
підсистем кадрової, виробничої, технічної
та технологічної підготовки виробництва
[15].

Споживачі
Конкуренти
Постачальники
Політико-економічна
ситуація

Організаційно-управлінська структура
підприємтва

Виробнича структура підприємства
Виробничий
модуль

Виробничий
комплекс

Кінцевий продукт
(товар, послуга)

Система
забезпечення
роботи

Рис. 2. Вплив креативного середовища на організацію виробничого процесу
Вісник економіки транспорту і промисловості № 70-71, 2020

60

Економіка підприємства

Таким
чином,
виробнича
структура підприємства повинна мати
певну стійкість до впливів зовнішнього
середовища, при цьому залишаючись
гнучкою до будь-яких змін, які необхідні
для забезпечення ефективного розвитку
підприємства в сучасних динамічних
ринкових умовах.
Суттєві
організаційні
перетворення, які може внести креативна
діяльність у виробничий процес на
підприємстві, мають бути ретельно
продуманими
для
визначення
їх
доцільності
та
ефективності,
що
сприятиме
прийняттю
оптимальних
рішень при організації виробництва. Адже
креативні рішення мають бути такими,
щоб підприємство змогло їх реалізувати
без шкоди для власної стабільності. Тому
при внесенні змін у виробничий процес
потрібно максимально використовувати
наявні технологічні процеси, виробничу
потужність обладнання та трудовий
потенціал працівників, вчасно вносити
корективи, допомагати усунути простої,
сприяти зниженню кількості браку,
слідкувати за ходом допоміжних та
обслуговуючих процесів, налагодити
нормальне
матеріально-технічне
забезпечення,
знаходити
можливість
реалізації
невикористаних
резервів,
оптимізувати робочий час і т.д. Адже
уміння підприємства бути гнучким
відносно впливу зовнішнього середовища
за
рахунок
рекомбінування
та
переконфігурації дасть йому можливість
забезпечити стабільне функціонування в
мінливих ринкових умовах.
Висновки. У світовій економіці
відбувається трансформація моделей
ведення бізнесу за рахунок зростання ролі
креативності при розробленні та реалізації
бізнес-процесів, що призводить до зміни
парадигми функціонування сучасного
підприємства. Тому, підприємство має
змінити підходи відносно організації
виробничого процесу шляхом створення
атмосфери сприятливої для формування

креативного
середовища,
активного
запровадження інновацій та інших
чинників, адже вітчизняні підприємства є
досить консервативними, особливо їхня
виробнича структура. Це призводить до
виникнення значного дисбалансу між
ідеєю та процесом її реалізації у
виробництві.
Звісно – бізнес має розвиватися, що
в сучасних умовах неможливо здійснити
без нновацій та креативних ідей. Тому
необхідно креативні рішення ретельно
продумувати, визначати їхню доцільність
і необхідність для підприємства та,
використовуючи
наявні
виробничі
потужності,
реалізовувати.
Адже
можливість підприємства виготовити
товар, який задовольнить всі запити
споживачів,
дозволить
сформувати
позитивний
імідж,
підвищити
конкурентоспроможність,
збільшити
прибуток та домогтися певної економічної
стабільності на ринку в сучасних
мінливих ринкових умовах.
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