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psychological phenomenon. The article is aimed at describing the role of the factor of perfectionism self-presentation in 

the structure of personality perfectionism. The leading criterion for creating the concept of diversification of perfection-

ism is multidimensionality of its psychological structure. Based on this, we consider perfectionism as a psychological 

property, which has a relative functional and structural independence in the personality structure and is expressed in a 

subject’s desire to be perfect in anything. An important theoretical thesis of our conceptual approach to perfectionism is 

that aiming for high standards in itself is not pathological: an individual might enjoy hard work, self-development, and 

the improvement of the results, with it he/she takes for himself/herself the fact of the limits of personal self-

improvement. With the help of the techniques “Perfectionistic self-presentation scale” by P. Hewitt the following indi-

cators have been examined: “perfection manifestation”, “behavioural non-manifestation of imperfection”, “verbal non-

manifestation of imperfection” and “basic indicator of perfectionistic self-presentation”. Thus, the obtained data on the 

statistical regularities between different forms of manifestation of perfectionism provide opportunities to state the fol-

lowing. Two forms of perfectionism, normal (positive) and pathological (negative), are related to other forms of perfec-

tionism, which are self-direction and self-presentation. The correlation between these components allows further search-

ing for psychological patterns in the manifestations of perfectionism, namely the study of the nature of relations of per-

fectionism with cognitive, personal and behavioral factors. As a result of the correlation matrix factorization of the data 

a six-factor model of personality perfectionism has been created. In its structure the factor “Self-presentation of perfec-

tionism” takes special place. Thus, it has been proved that there are statistical regularities in the grouping of traits, 

which belong to perfectionism and form perfectionistic self-presentation. 
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ФАКТОРНА СТРУКТУРА ПРОСТОРУ  

АДАПТИВНО-ІННОВАТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТОСТІ 

 

У статті наведено результати теоретико-емпіричного дослідження змістових ознак та структури іннова-

ційного потенціалу особистості як комплексу психологічних якостей, що є основою для ініціювання інноваційної 

поведінки та діяльності. В результаті емпіричного дослідження встановлено, що характеристики адаптивності 

та властивостей, котрі входять до інноваційного потенціалу, комплектуються у цілісний простір, що має певну 

внутрішню організацію. Отримано п’ятифакторну модель, що в максимально узагальненому вигляді презентує 

окремі симптомокомплекси взаємопов’язаних рис: «оригінальність – інтуїція», «загальна адаптивність», «толера-

нтність до двозначності», «пристрасність – почуття гумору», «впевненість – емоційність, емпатія». Аналіз зміс-

ту кожного фактору вказує на такі складові інноваційного потенціалу: креативність, адаптивність, орієнтація на 

новизну, ергічність, самоефективність.  

Ключові слова: інноваційність, інноваційний потенціал, інноваційна діяльність, інноваційна поведінка, 
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Постановка проблеми. Успішність розвитку 

найважливіших сфер життя суспільства сьогодні ба-

зується на впровадженні різноманітних нововведень, 

творенні інновацій. Саме цей шлях забезпечує карди-

нальні зміни сучасної дійсності, модернізацію та про-

грес у різних видах людської практики, що призво-

дить до трансформації буттєвого простору людини і 

підвищує якість її життя. Зважаючи на вагоме значен-

ня інноваційної діяльності людини для розвитку су-

часного світу, посилюється потреба у науковому ви-

вченні закономірностей впровадження та використан-

ня нових ідей та технологій, що має стати основою 

систематичного удосконалення інноваційних проце-

сів.  

У контексті міждисциплінарного дослідження 

інноваційної проблематики нагальною є розробка її 

психологічних засад, що конкретизується у цілій низ-

ці науково-психологічних проблем, зокрема вивчення 

інноваційного потенціалу особистості, його змістових 

ознак та структурної організації. 

У результаті наукової розробки питання про психо-

логічні передумови інноваційних процесів сформува-
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лись кілька позицій. Відповідно до першої, предметом 

психологічного дослідження є окрема психологічна ха-

рактеристика суб’єкта інноваційної діяльності – іннова-

ційність як здатність сприймати, оцінювати та здійсню-

вати впровадження нових ідей та технологій [5; 9]. Інно-

ваційність разом із креативністю сприяє перебігу інно-

ваційних процесів (процесів перетворення нової ідеї, 

новації у прикладну розробку, інновацію). В такому ро-

зумінні інноваційність – це окрема здібність, передусім 

інтелектуальна, що є важливою передумовою успішного 

здійснення інноваційної діяльності у певній сфері мате-

ріального або духовного виробництва. 

У низці робіт у якості психологічних детермінант 

успішної інноваційної діяльності розглядається не 

тільки інноваційність як певна здібність, а й іннова-

ційний потенціал як складна інтегральна характерис-

тика. У психологічній науці, переважно зарубіжній, є 

вже напрацьований певний арсенал теоретичних кон-

цептів, методологічних узагальнень, емпіричних мо-

делей інноваційного потенціалу. Водночас відміча-

ється їх розбіжність, зокрема у питанні про компонен-

тний склад та структуру цієї характеристики.  

Так, О. Б. Михайлова розглядає інноваційний по-

тенціал особистості як певний комплекс соціально-

антропологічних якостей, що ініціюють нададаптивну 

активність людини та забезпечують психологічну го-

товність генерувати, сприймати, реалізовувати новов-

ведення, а також вчасно відмовлятися від застарілих 

недоцільних способів діяльності. Авторка розглядає 

це явище як оптимальне сполучення особистісних 

форм активності, необхідних для практичної реаліза-

ції інноваційної діяльності, що відповідно, є базовими 

компонентами інноваційного потенціалу, до яких від-

носиться: креативність (інтелектуальна активність), 

інноваційність (діяльнісна активність), творення (мо-

тиваційно-ціннісна активність) [5]. Дослідження при-

кладних аспектів інноваційного потенціалу та визна-

чення його структури також представлено у низці 

інших досліджень [2; 7; 8]. 

Іншу позицію представлено в роботах науковців, 

які досліджують у більш широкому контексті психо-

логічні характеристики, що є основою для ініціюван-

ня інноваційної поведінки. Такий вид поведінки не 

пов’язаний з виконанням конкретної діяльності, а ро-

зкриває форми взаємодії людини зі світом у процесі її 

саморозвитку. За В. Є. Клочко,              Е. В. Галажин-

ським, інноваційний потенціал містить: 1) особистісні 

якості (толерантність до невизначеності, здатність до 

виправданого ризику, відповідальність, потреба у са-

мореалізації, мотивація досягнення, рефлексивність, 

креативність (якості інтелекту, інтелектуальна ініціа-

тивність); 2) компетенції, передусім такі, як проектна, 

комунікативна, інформаційна; 3) вітальність – особ-

ливості ціннісно-смислової організації життєвого сві-

ту, життєстійкість, суверенність, працездатність, мо-

білізаційний потенціал, рівень саморегуляції, орієнта-

ція на певну якість життя [3]. 

Найбільш ґрунтовно та багатоаспектно іннова-

ційний потенціал розглядається у дослідженні                    

Ю. А. Власенко, яка це явище аналізує у феноменоло-

гічному просторі мінливості світу. Дослідниця визна-

чає його як динамічну поліфункціональну складну 

систему, що характеризує можливості людини до ди-

ференційованої, усвідомленої, активної інноваційної 

взаємодії зі світом на різних рівнях: із природою як 

середовищем, із соціумом, в межах культури, а також 

на вищому рівні – організації власного життя. Іннова-

ційний потенціал особистості характеризує здатність 

людини до конструктивного, нестереотипного мис-

лення та поведінки в новій ситуації, до виявлення но-

вих способів вирішення проблем, усвідомлення та 

розвитку свого інноваційного досвіду. Основними 

компонентами інноваційного потенціалу визнаються 

потенційні можливості людини у таких аспектах: гно-

сеологічний (можливість виявлення нового інформа-

ційного простору та орієнтації в ньому), аксіологіч-

ний (можливість адекватної оцінки нового явища), 

праксеологічний (можливість ефективно діяти в новій 

ситуації) [1]. 

Таке трактування інноваційного потенціалу зна-

чно поширює уявлення про це явище, змінюючи ак-

центи з розуміння його як комплексу психологічних 

властивостей та якостей, що дозволяють суб’єкту ін-

новаційної діяльності успішно її виконувати, на аналіз 

феномена в онтологічному вимірі. На нашу думку, тут 

скоріше доцільно говорити не про інноваційний поте-

нціал, а про окрему властивість особистості – іннова-

ційність. Потенціал як такий поєднує комплекс пси-

хологічних характеристик, що близькі функціонально 

і актуалізуються у певного типа умовах одночасно, 

але відрізняються за свою природою і психологічною 

сутністю. Проте, йдеться про самостійну психологіч-

ну властивість, що має своє значення у системі відно-

син людини зі світом (зовнішнім і внутрішнім). У та-

кому розумінні інноваційність можна розглядати не у 

вузькому, прикладному аспекті – як здатність особис-

тості сприймати, оцінювати та впроваджувати нові 

ідеї та технології, а в широкому – як здатність особис-

тості приймати новизну, мінливість і складність світу, 

що сприяє створенню суб’єктом нових стратегій по-

ведінки та діяльності. Саме такий підхід до операціо-

налізації поняття «інноваційність» дозволяє, по-

перше, наблизитися до сучасної наукової парадигми 

«людини, яка змінюється у мінливому світі», що відт-

ворює загальні тенденції нашого часу; по-друге, пе-

рейти до аналізу людини у суспільстві, що все більше 

скеровується пріоритетами інноваційного розвитку; 

по-третє, відійти від елітаризму у розмінні людини як 

суб’єкта інноваційної діяльності та учасника групової 

взаємодії в інноваційному організаційному середови-

щі до пошуку загальнопсихологічних закономірнос-

тей.  

Таким чином, проведений аналіз літератури за-

свідчив наявність різних точок зору щодо психологіч-
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них засад інноваційних процесів, що відображено у 

варіантах трактовок понять «інноваційність», «інно-

ваційний потенціал» та різноманітності уявлень щодо 

структури інноваційного потенціалу як комплексу 

певних психологічних якостей. На наш погляд, саме 

інноваційність як окрема властивість особистості є 

ядром (генералізованою ознакою) інноваційного по-

тенціалу, який поєднує комплекс різноманітних пси-

хологічних властивостей, що також мають значення 

для ініціювання та перебігу інноваційної взаємодії 

людини зі світом. 

Більшість дослідників вказують на те, що іннова-

ційний потенціал є підґрунтям для розгортання інно-

ваційної поведінки та інноваційної діяльності як про-

явів нададаптивної активності людини, що відбува-

ється у формі виходу за межі існуючих установок та 

поведінкових стереотипів. Тут на перший план виходить 

не стійкість стану системи (особистості), а «стійкість 

потоку» (гомеорез), коли поява нового в системі (в про-

цесі її саморозвитку) забезпечує її стійкість у часі та 

просторі [3]. Вочевидь такі процеси потребують задіян-

ня механізмів адаптивної саморегуляції та актуалізації 

адаптивності як стійкої властивості особистості, що зу-

мовлює процеси внутрішніх (психологічних) і зовнішніх 

(поведінкових) перетворень, перебудов, які спрямовані 

на збереження врівноважених взаємин особистості з 

мікро- і макросоціальним середовищем, відповідає за 

відтворення цих взаємин при коливанні та зміні харак-

теристик соціального середовища [6]. Проте, більшість з 

розглянутих моделей структури інноваційного потенціа-

лу не містить такої властивості, як адаптивність, хоча 

вказуються ті властивості, що з нею пов’язані або зумо-

влені рівнем її розвитку. 

На наявність тісного взаємозв’язку між дослі-

джуваними явищами, що мають певний загальний 

психологічний базис, але породжують протилежні 

стилі мислення при вирішенні творчих завдань в за-

лежності від ставлення до нових ідей та технологій, 

вказують положення однієї з найбільш відомих у цій 

царині «адаптаційно-інноваційній» теорії М. Кіртона 

[10]. Але в межах цієї теорії йдеться не про рівень 

інноваційності та адаптивності як властивостей осо-

бистості, а про стилі мисленнєвої діяльності. Тому 

відкритим залишається питання про характер співвід-

ношення адаптивності як властивості особистості та 

інноваційного потенціалу, місце адаптивності у стру-

ктурі інноваційного потенціалу. На основі теоретич-

ного аналізу ми припустили, що характеристики адап-

тивності та властивостей, що входять до інноваційно-

го потенціалу, комплектуються у цілісний простір, що 

має певну внутрішню організацію. 

Метою статті є вивчення особливостей структури 

простору адаптивно-інновативних характеристик особи-

стості; групування та структурування зв’язків між пока-

зниками спектру властивостей, що, за даними літерату-

ри, мають значення для інноваційної поведінки і діяль-

ності та утворюють інноваційний потенціал. 

Організація та методика дослідження. Емпіри-

чне дослідження, спрямоване на вивчення факторної 

структури простору адаптивно-інновативних характе-

ристик особистості, проводилось в три етапи: 1) під-

готовчий; 2) діагностичний; 3) аналітико-

інтерпретаційний.  

Узагальнення теоретичних даних дало 

можливість розглядати у якості комплексу показників 

інноваційного потенціалу: інноваційне мислення, 

креативність, готовність до змін, здатність до 

виправданого ризику, орієнтація на майбутнє, на 

певну якість життя. Відповідно до цього був 

створений психодіагностичний комплекс, що містить 

наступні методики: особистісний опитувальник 

«Готовність до змін» (PCRS) (Роднік, Хезер, Голд, 

Хал, адаптація Н. А. Бажанової, Г. Л. Бардієр), тест 

Кіртона, методика «Самооцінка інноваційних якостей 

особистості» (Н. М. Лєбєдєва, А. Н. Татарко) [4]; тест 

«Креативність» (Н. Вишнякова). Для діагностики 

показників адаптивності використаний Тест-

опитувальник соціальної адаптивності 

(О. П. Саннікова, О. В. Кузнєцова) [6].  

У дослідженні прийняли участь 107 дорослих 

осіб (від 19 до 62 років), які належать до професій, що 

потребують інноваційного підходу (педагоги, інженери, 

підприємці, керівники, IT-спеціалісти, дизайнери, 

архітектори, психологи тощо). Проведення 

діагностичних процедур здійснювала В. В. Чеботарьова 

під час виконання завдань магістерської роботи під 

нашим керівництвом. Статистична обробка даних, що 

передбачала проведення процедури факторного аналізу, 

здійснювалась за допомогою статистичної програми 

SPSS for Windows 17.0.  

Виклад основного матеріалу. Факторний аналіз 

проводився за методом аналізу головних компонент з 

наступною ротацією (Varimax обертення). При цьому 

ми ставили перед собою такі цілі: по-перше, знайти 

кілька узагальнених факторів, які б пояснювали біль-

шу частину дисперсії в групі оцінок за всіма викорис-

таними методиками (всього 28 змінних), і визначити 

таким чином особливості структурованості простору 

досліджуваних характеристик; по-друге, перевірити 

сформульовану нами гіпотезу щодо характеристик адап-

тивності як параметрів, що утворюють єдиний простір 

ознак з показниками інноваційного потенціалу.  

Групування ознакового простору досліджуваних ха-

рактеристик дозволило виділити п’ятифакторну модель, 

яка найбільшою мірою відповідає наступним вимогам: 

отримані фактори охоплюють весь масив вихідних даних; 

фактори об’єднують ознаки з високим факторним наван-

таженням; фактори відносно пропорційні, більшість пока-

зників увійшли тільки в один фактор з достатнім фактор-

ним навантаженням. Зазначимо, що при спробі скоротити 

кількість факторів (до 3-4) певні показники залишались 

поза цих моделей, їх ігнорування не дозволило б отрима-

ти інформації щодо дійсного розподілу ознак у просторі 

досліджуваних характеристик. Разом з тим і при збіль-

http://brainmod.ru/tests/catalog/personal-change-readiness-survey/


Психологія – Психология – Psychology 

"Наука і освіта", №11-12, 2015                                           69     

шенні кількості факторів (до 6-7) відтворювались ті ж 

п’ять факторів, а інші не мали самостійного змісту, що не 

створює можливості для психологічної інтерпретації.  

Оцінюючи отриману факторну модель в цілому, 

слід відмітити її комбінований характер: три фактори 

моделі біполярні, тобто мають протилежні за знаком і 

змістом полюси, два фактори – монополярні. Це пояс-

нюється тим, що основою для факторного аналізу стала 

сукупність показників властивостей, близьких за своїми 

проявами, об’єднаних у єдиний комплекс, тому проти-

лежні полюси нерівномірно навантажені та навіть відсу-

тні. Це ж пояснює і той факт, що окремі показники зу-

стрічаються у різних факторах приблизно з однаковим 

навантаженням, особливо це стосується загального по-

казника інноваційності, який увійшов до усіх п’яти 

факторів. Це свідчить про феноменологічну єдність всіх 

ознак, їх підпорядкованість інноваційності, що виступає 

як фактор вищого порядку. 

Результати факторного аналізу наведено в таблиці 

1. У ній вказано розподіл показників за факторами з 

урахуванням знаку та значення коефіцієнту факторної 

ваги. В кожному факторі відображено компонування 

показників з найбільшими значеннями коефіцієнтів.  

 

Таблиця 1. 

Факторна структура простору досліджуваних характеристик 
Додатній полюс Факторна 

вага 
Від’ємний полюс Факторна вага 

Фактор І 
Оригінальність 772 Інтуїція -526 
Допитливість 761   
Творче мислення  727   
Креативність  719   
Уява 685   
Загальний показник інноваційності 670   
Винахідливість 648   
Інноваційність як стиль мислення 633   
Широта охоплення сигналів соціуму 536   
Риск заради успіху 533   
Орієнтація на майбутнє 384   

Фактор ІІ 
Загальний показник адаптивності 932   
Легкість ієрархізації сигналів соціуму 849   
Стійкість емоційного переживання 727   
Точність орієнтації в сигналах соціуму 713   
Готовність до дій, спрямованих на досягнення 
мети 

654   

Показник загальної задоволеності життям 635   
Готовність до дій, спрямованих на переборення 
невдач 

615   

Винахідливість 422   
Широта охоплення сигналів соціуму 363   
Риск заради успіху 336   
Орієнтація на майбутнє 332   
Загальний показник інноваційності 315   
Готовність змінюватися 310   

Фактор ІІІ 
Толерантність до двозначності 749   
Сміливість 719   
Готовність змінюватися 566   
Оптимізм 456   
Загальний показник інноваційності 322   

Фактор IV  
Пристрасність 560 Почуття гумору -664 
Загальний показник інноваційності 378   
Креативність  338   

Фактор V 
Впевненість 557 Емоційність, емпатія -652 
Риск заради успіху 310 Творче ставлення до професії -635 
Загальний показник інноваційності 306   
Примітка:1. У таблиці нулі та коми не вказано. 
 

Розглянемо змістовну характеристику отриманих 

факторів. 

Фактор І – «Оригінальність – Інтуїція». Сукуп-

ність показників, що об’єднались у першому факторі 

на додатному полюсі, переважно презентує блок кре-
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ативності у складі інноваційного потенціалу. Так, 

найближчими у цьому аспекті рисами виявились: ори-

гінальність, допитливість, творче мислення, креатив-

ність, уява, загальна інноваційність (з найбільшою 

факторною вагою саме в цьому факторі), винахідли-

вість, інноваційний стиль мислення, широта охоплен-

ня сигналів соціуму, риск заради успіху, орієнтація на 

май бутнє. Від’ємний полюс фактора містить 

тільки один показник – інтуїцію. Відповідно, саме 

інтуїція може розглядатися як така характеристика 

креативності, що заважає проявам інноваційності. Це 

підкреслює домінування раціональних підвалин у зда-

тності людини забезпечувати появу, соціальну оцінку, 

впровадження та поширення інноваційних ідей та 

технологій, оскільки сама інноваційність передусім 

передбачає орієнтацію на практику життя та підви-

щення його якості, на відміну від суто творчого про-

цесу, де інтуїція посідає центральне місце.  

Щодо компонування показників на додатному 

полюсі першого фактору, то його характер підкрес-

лює першочергову важливість для прояву інновацій-

ності якостей креативності, творчого мислення; когні-

тивного стилю, що демонструє позитивне ставлення 

до нових ідей і пропозицій у процесі вирішення твор-

чих завдань; уміння знаходити рішення у складних 

ситуаціях, звертатися до нових джерел для рішення 

новітніх проблем. Такий результат узгоджується з 

даними досліджень інших авторів щодо співвідно-

шення інноваційності та креативності [9]. 

Цікаво, що в цьому блоці чинне місце посідає та-

ка характеристика когнітивного компоненту адаптив-

ності, як широта охоплення сигналів соціуму. Це вка-

зує на роль у просторі інновативних якостей здатності 

людини тонко замічати різноманітні сигнали, навіть 

неявні, в новій соціальній ситуації, нюанси поведінки 

інших людей, соціальні контексти нових подій. Така 

широка поінформованість, спостережливість щодо 

соціальних проявів є необхідним елементом розгор-

тання інноваційності як в конкретному виді діяльнос-

ті, так і у більш фундаментальному вимірі – у стосун-

ках зі світом. 

Фактор ІІ – «Загальна адаптивність» є мономо-

дальним, тобто охоплює ознаки, що не містять внут-

рішніх протилежностей. За змістом цей фактор є до-

сить однорідним, оскільки об’єднує всі показники 

адаптивності, що скомпоновані з показниками інно-

ваційності. Це дозволяє умовно позначити показники 

цього фактору як блок адаптивності у складі іннова-

ційного потенціалу. Конкретно до їх комплексу увій-

шли: загальний показник адаптивності; легкість ієра-

рхізації сигналів соціуму; стійкість емоційного пере-

живання; точність орієнтації в сигналах соціуму; го-

товність до дій, спрямованих на досягнення мети; по-

казник загальної задоволеності життям; готовність до 

дій, спрямованих на переборення невдач; широта 

охоплення сигналів соціуму; готовність змінюватися; 

винахідливість, ризик заради успіху, орієнтація на 

майбутнє, загальна інноваційність. Аналіз змісту фак-

тору вказує на самостійне значення адаптивності у 

просторі характеристик, що презентують інновацій-

ний потенціал особистості. 

Фактор ІІІ – «Толерантність до двозначності» 

презентований сукупністю показників, що не увійшли 

до інших факторів і створюють самостійну групу 

ознак, що супроводжують прояви інноваційного по-

тенціалу. Це толерантність до двозначності, сміли-

вість, оптимізм. Перелічені якості відображають осо-

бистісну готовність людини до змін, зокрема і до 

стресу, що провокують перебудови й інновації, нала-

штованість на успіх та позитивний розвиток подій за 

умов відсутності гарантій та невизначеності, відмову 

від випробуваних та відомих шляхів. Закономірно 

вони поєднуються як із загальним показником інно-

ваційності, так і з таким показником адаптивності, як 

готовність змінюватися, відкритість людини до ново-

го досвіду, прагнення до змін. Усі ці характеристики 

виражають орієнтацію на свідомий вибір людиною за 

рівних умов нового та невідомого. В цілому поєднан-

ня показників цього фактору можна позначити як 

блок орієнтації на новизну у складі інноваційного по-

тенціалу.  

Фактор ІV – «Пристрасність – Почуття гумо-

ру» представляє групу показників, що зосередились 

на протилежних полюсах. На додатному полюсі – 

пристрасність, загальний показник інноваційності, 

креативність; на від’ємному – почуття гумору. Така 

комбінація вказує на важливість для прояву іннова-

ційності не тільки креативності, а й енергійності, нев-

томності, підвищеного життєвого тонусу. Саме такі 

якості забезпечують динамічну основу високої актив-

ності в освоєнні світу, його перетворенні за допомо-

гою впровадження новацій.  

Таке виражене дієве, трансформаційне начало, 

закладене в інноваційності, й обумовлює протистав-

лення почуттю гумору як стратегії скоріше відсторо-

неного сприйняття дійсності, її інтелектуального 

«препарування» задля пошуку суперечностей, безглу-

здості, абсурду. Такий погляд більше загострює увагу 

на недосконалості явищ, аніж сприяє активному 

впровадженню ідей для її подолання. Домінанта енер-

гійності, націленості на дієве перетворення дійсності 

дозволяє позначити показники цього фактору як блок 

ергічності у складі інноваційного потенціалу.  

Фактор V – «Впевненість – Емоційність, емпа-

тія». На додатному полюсі цього фактору сконцент-

рувались показники впевненості, ризику заради успі-

ху, загальної інноваційності; на від’ємному – емоцій-

ності, емпатії та творчого ставлення до професії. Та-

кий розподіл підкреслює значущість для проявів ін-

новаційності ставлення особистості до себе як до лю-

дини, яка відрізняється значними можливостями, зді-

бностями та навичками, що необхідні для досягнення 

мети. Віра в свої сили, уявлення про власну самоефе-

ктивність підсилює орієнтацію особистості на іннова-
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ційні перетворення. Вказані якості дозволяють більш 

впевнено йти на ризик, на зміни у бік нового та неві-

домого.  

Цьому шляху заважають підвищена емоційна чу-

тливість, збудливість, вразливість, схильність до ем-

патійних переживань, надмірна захопленість та заці-

кавленість професією, орієнтація на отримання задо-

волення від роботи. Комплекс зазначених рис спря-

мовує людину до самовираження у діяльності, твор-

чості, стосунках з оточенням. Натомість інновацій-

ність передбачає конфлікт, зіткнення старих парадигм 

та нових ідей, злам звичних моделей, і відкрито йти 

цим шляхом допомагає саме впевненість в своїх силах 

та віра у власний успіх. Тому показники, що 

об’єднались на обох полюсах цього фактору, можна 

позначити як блок самоефективності у складі іннова-

ційного потенціалу. 

Таким чином, отримана п’ятифакторна модель 

презентує інноваційний потенціал у єдності найваж-

ливіших домінант: креативності, адаптивності, орієн-

тації на новизну, ерігчності, самоефективності. Всі ці 

складові у структурі інноваційного потенціалу є пер-

винними і підпорядковуються загальній інноваційно-

сті як фактору вищого порядку. 

Висновки з проведеного дослідження та пер-

спективи подальших розвідок. Теоретичний аналіз 

понять «інноваційність», «інноваційний потенціал» 

вказує на різні тлумачення їх сутності та співвідно-

шення. Наукові напрацювання попередників дозво-

ляють розглядати інноваційність не тільки у вузько-

му, прикладному аспекті – як здатність особистості 

сприймати, оцінювати та впроваджувати нові ідеї та 

технології, а в широкому – як здатність особистості 

приймати новизну, мінливість і складність світу, що 

сприяє створенню суб’єктом нових стратегій поведін-

ки та діяльності. Саме інноваційність як окрема влас-

тивість особистості є ядром (генералізованою озна-

кою) інноваційного потенціалу, який поєднує ком-

плекс різноманітних психологічних властивостей, що 

також мають значення для ініціювання та перебігу 

інноваційної взаємодії людини зі світом. 

Розгляд питання про компонентний склад та 

структуру інноваційного потенціалу засвідчив наяв-

ність численних моделей, проте більшість з них ігно-

рує роль адаптивності як фундаментальної властивос-

ті особистості, що забезпечує адаптивну регуляцію у 

системі взаємодії людини з середовищем. 

Проведений факторний аналіз простору показни-

ків адаптивно-інновативних характеристик особисто-

сті дозволив отримати п’ятифакторну модель, що в 

максимально узагальненому вигляді презентує окремі 

симптомокомплекси (блоки) взаємопов’язаних рис: 

«оригінальність – інтуїція», «загальна адаптивність», 

«толерантність до двозначності», «пристасність – по-

чуття гумору», «впевненість – емоційність, емпатія». 

Аналіз змісту кожного фактору вказує на характерис-

тики, що розкривають різні сторони інноваційного 

потенціалу і виступають як його складові: креатив-

ність, адаптивність, орієнтація на новизну, ергічність, 

самоефективність. Досліджуваний ознаковий простір 

відрізняється цілісністю та підпорядкованістю факто-

ру вищого порядку – загальній інноваційності. Таким 

чином, структура інноваційного потенціалу неодно-

мірна, вона містить ядро (генералізовану ознаку) – 

інноваційність – та первинні складові, що йому під-

порядковані. 

Встановлено низку психологічних якостей, що 

заважають проявам інноваційності: інтуїція, почуття 

гумору, емоційність, емпатія та творче ставлення до 

професії. Всі ці якості відображають різні аспекти 

креативності, що вказує на складний характер її спів-

відношення з інноваційністю.  

Натомість співвідношення інноваційності з адап-

тивністю є однозначним та лінійним. Отримані ре-

зультати підтвердили нашу гіпотезу та показали 

включення характеристик адаптивності в феномено-

логічний простір інноваційного потенціалу особисто-

сті як важливої складової, що має самостійне значен-

ня.  

Встановлені факти дозволяють розширити уяв-

лення про психологічну природу інноваційного поте-

нціалу, його структуру та компонентний склад. Все 

це, в свою чергу, надає можливості підійти більш ґру-

нтовно до створення психорозвивальних програм не 

тільки за рахунок стимулювання певних аспектів кре-

ативності, а й за допомогою активізації адаптивності. 
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ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВА  
АДАПТИВНО-ИННОВАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ 

Статья посвящена анализу компонентного состава и структуры инновационного потенциала личности как 

комплекса психологических качеств, выступающих основой для инициирования инновационного поведения и 

деятельности. В качестве ядра (генерализованного признака) инновационного потенциала выступает 

инновационность. Это свойство рассматривается не только в узком, прикладном аспекте – как способность 

личности воспринимать, оценивать и внедрять новые идеи и технологии, а в широком – как способность 

личности принимать новизну, изменчивость и сложность мира, способствующая созданию субъектом новых 

стратегий поведения и деятельности. Такие формы активности имеют нададаптивную природу и реализуются 

через механизмы, в том числе, и адаптивной саморегуляции, что определяет место адаптивности в структуре 
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инновационного потенциала. Адаптивность в данном исследовании рассматривается как свойство личности, 

способность к преобразованиям, которые направлены на сохранение уравновешенных отношений личности с 

микро- и макросоциальным средой, как способность к воспроизводству этих отношений при колебании и 

изменении характеристик социальной среды. В качестве комплекса других показателей инновационного 

потенциала изучались: инновационное мышление, креативность, готовность к изменениям, к оправданному 

риску, ориентация на будущее, на определенное качество жизни. В результате факторизации признакового 

пространства адаптивно-инновативных характеристик личности получена пятифакторная модель, которая в 

максимально общем виде представляет отдельные симптомокомплексы взаимосвязанных черт: 

«оригинальность - интуиция», «общая адаптивность», «толерантность к двусмысленности», «страстность - 

чувство юмора», «уверенность - эмоциональность, эмпатия». Анализ содержания каждого фактора указывает на 

такие первичные составляющие инновационного потенциала, как креативность, адаптивность, ориентация на 

новизну, эргичность, самоэффективность. Все эти составляющие в структуре инновационного потенциала 

компонуются в соподчинении к общей инновационности как генеральному элементу данной совокупности. 

Установлен ряд психологических качеств, представляющих отдельные аспекты креативности, которые 

препятствуют проявлениям инновационности: интуиция, чувство юмора, эмоциональность, эмпатия и 

творческое отношение к профессии. При этом соотношение инновационности и адаптивности является 

однозначным и линейным, что подтверждает включение характеристик адаптивности в феноменологическое 

пространство инновационного потенциала личности как важной составляющей, имеющей самостоятельное 

значение. В результате эмпирического исследования установлено, что характеристики адаптивности и свойств, 

входящих в инновационный потенциал, комплектуются в целостное пространство, имеющее определенную 

внутреннюю организацию. 

Ключевые слова: инновационность, инновационный потенциал, инновационная деятельность, инноваци-

онное поведение, структура инновационного потенциала, адаптивность личности. 
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FACTOR STRUCTURE OF ADAPTIVE AND INNOVATIVE PERSONALITY CHARACTERISTICS 

The article deals with the analysis of the component composition and the structure of personality’s innovative capacity as 

a complex of psychological qualities, which is the basis for the initiation of innovative behavior and activities. Innovativeness 

is considered to be the core (generalized trait) of innovative capacity. This property is regarded not only in the narrow, applied 

aspect (as a person’s ability to perceive, evaluate and implement new ideas and technologies), but also in a broader sense (as 

the ability of an individual to take the novelty, complexity and variability of the world, creating new strategies of behavior). 

These forms of activity have a super-adaptive nature and are implemented through a number of mechanisms including 

adaptive self-regulation, which defines the place of adaptability in the structure of innovative capacity. Adaptability is 

considered as a property of an individual, the ability to reforms, which are aimed at preserving balanced relations of an 

individual with micro and macro environment, as the ability to reproduce these relations under the conditions of any changes 

in the social environment. The following indicators of innovative potential have also been studied: innovative thinking, 

creativity, willingness to changes, to the justified risk, orientation at the future and certain quality of life. As a result of 

factorization of features of personality’s adaptive and innovative characteristics a five-factor model has been developed. It 

generally presents the individual symptoms of interrelated features: “originality – intuition”, “total adaptability”, “tolerance to 

ambiguity”, “passion – sense of humor”, ”self-emotion, empathy”. The analysis of every factor’s content indicates such 

primary components of the innovative capacity as creativity, adaptability, focus on novelty, energy, self-efficiency. A number 

of psychological traits which represent individual aspects of creativity that prevent the manifestation of innovation have been 

distinguished: intuition, sense of humor, emotion, empathy and creative approach to the occupation. The ratio of innovation 

and adaptability is clear and linear, which confirms the inclusion of the adaptability in the phenomenological characteristics of 

person’s innovative capacity as an important independent component. As a result of the empirical study it has been revealed 

that characteristics of adaptability and properties belonging to the innovative potential form a holistic space with a certain 

internal organization.  

Keywords: innovation, innovative capacity, innovation activity, innovative behavior, the structure of the innovative 

capacity, adaptability of a person. 
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