
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОСНОВИ КРЕАТИВНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Освітньо-професійна програма: Автомобільний транспорт, Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка, Інформаційні системи та технології, Комп’ютерна інженерія, Дизайн, 

Менеджмент, Технології легкої промисловості 

 

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт, 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка, 126 Інформаційні системи та технології, 123 Комп’ютерна інженерія, 022 

Дизайн, 073 Менеджмент,  182 Технології легкої промисловості 

 

Галузь знань: 27 Транспорт, 12 Інформаційні технології, 14 Електрична інженерія, 02 Культура і 

мистецтво, 07 Менеджмент, 18 Виробництво і технології 
 

Рівень освіти Фахова передвища освіта 

Освітньо-професійний 

/освітній ступінь 

Фаховий молодший бакалавр 

Статус навчальної  

дисципліни 

Вибіркова (загальної підготовки) 

Обсяг дисципліни  

(кредити ЄКТС/ загальна 
кількість годин) 

4 кредити ЄКТС/ 120 годин 

Циклова комісія Випускова циклова комісія «Менеджмент» 

Мова викладання Українська 

Мета навчальної  

дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння здобувачами 

фахової передвищої освіти сучасних знань та базових практичних 

вмінь для досягнення успіху в різних сферах діяльності, особливо 

коли відбуваються швидкі та глобальні зміни, для формування та 

розвитку власних конкурентних переваг, через реалізацію 

креативних заходів, що спрямовані на забезпечення інноваційного 

розвитку та випередження змін у середовищі функціонування. 

Тому менеджери, які володіють здатністю формувати і управляти 

креативними процесами високо цінуються в сучасному 

суспільстві.  

Предмет і завдання  

дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи креативного 

менеджменту» є загально-теоретичні положення, що розкривають 

особливості виникнення та функціонування креативного мислення 

керівника, колективу, згуртування креативних команд та 

підтримки інноваційних бізнес-проектів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи 

креативного менеджменту» є: 

- сприяння оволодінню студентами навичками креативного 

мислення в сучасному бізнесі;  

- оволодіти знаннями з особливостей формування креативної 

особистості, способами розвитку, раціонального використання 



творчого потенціалу;  

- привчити здобувачів освіти наполегливого працювати над 

створенням дієвої мотивації до праці, створенням атмосфери 

високої відповідальності за виконання креативних рішень, 

ефективної системи креативного менеджменту та її діагностики і 

прогнозування 

Форма підсумкового 

контролю 

Залік / диференційований залік 

Зміст дисципліни Тема 1. Сутність креативного менеджменту 

1.1. Суть та місце креативного менеджменту в систему управління 

підприємством 

1.2. Методологія креативного менеджменту 

1.3. Актуальність запровадження КМ 

Тема 2. Формування креативної особистості 

2.1. Сутність творчості та креативності 

2.2. Творчий потенціал особистості 

2.3. Риси креативної особистості 

2.4. Мислення у дослідницькій та управлінській діяльності 

2.5. Види творчого мислення 

2.6. Зв’язок креативності з інтелектом 

Тема 3. Форми виявлення, способи розвитку і використання 

творчого потенціалу особистості 

3.1. Характеристика креативного процесу 

3.2. Методи активізації творчого мислення 

3.3. Теорія вирішення винахідницьких задач 

3.4. Нейролінгвіністичне програмування 

3.5. Технологія розвитку креативності 

3.6. Класифікація типових прийомів пошуку рішень 

3.7. Механізм творчого акту 

Тема 4. Менеджер креативного типу 

4.1. Основні риси та критерії менеджера креативного типу 

4.2. Формування потенціалу менеджера креативного типу 

4.3. Роль менеджера у створенні організації, що самонавчається 

Тема 5. Формування креативного середовища на підприємстві 

5.1. Процес активізація творчої праці на підприємстві 

5.2. Стилі керівництва  і формування інноваційної культури на 

підприємстві 

5.4. Управління знаннями на підприємстві 

5.5. Методи виявлення проблем та їх аналіз 

Тема 6. Управління креативністю 

6.1. Створення креативної організації 

6.2. Суть, види та способи формування креативних команд 

6.3. Управління розробкою креативних рішень на підприємстві 

6.4. Управління креативним потенціалом підприємства 

Тема 7. Мотивування творчості 

7.1. Мотиваційний механізм інноваційної діяльності 

7.2. Творчий підхід керівника до мотивації працівників 

7.3. Методи стимулювання творчої активності персоналу 

підприємства 

Тема 8. Діагностика системи креативного менеджменту 

8.1. Оцінка творчого потенціалу працівника 

8.2. Методичні підходи до формування і оцінки рівня 

інтелектуального капіталу підприємства 

8.3. Методичні рекомендації з оцінювання системи креативного 

менеджменту 

8.4. Методичні рекомендації з оцінювання рівня інформаційного 

забезпечення суб’єктів системи креативного менеджменту 



Тема 9. Розвиток творчого суспільства 

9.1. Суть та особливості креативної освіти 

9.2. Формування креативного суспільства 

9.3. Суть та значення розвитку креативної економіки 

9.4. Розвиток креативних ситуаційних центрів 
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Види занять, методи  і 

форми навчання 

Форми організації освітнього процесу: лекції, практичні заняття,  

семінари, дослідницькі роботи, самостійна робота, розбір кейсів, 

консультації зі викладачами, участь у наукових конференціях, 

дистанційне навчання. 

Освітні технології: традиційні, інтерактивні, інформаційно-

комунікативні, проектного навчання. 

Пререквізити Дисципліни «Основи менеджменту», «Маркетингові дослідження» 

Постреквізити Дисципліни «Креативна економіка», «Маркетинг»  

Критерії оцінювання Критерії оцінювання: 

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо здобувач освіти у повному 

обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно й 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу,вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

 

Оцінка «добре» виставляється, якщо здобувач освіти достатньо 

повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 

літературу, розв’язує задачі стандартним способом, 

послуговується науковою термінологією, але при висвітленні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні 

помилки. 
 

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо здобувач освіти 

відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його 
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основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, 

записує основні формули, рівняння, закони, однак нездатний до 

глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не 

користується необхідною літературою, допускає істотні неточності 

та помилки. 

 

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо здобувач освіти 

достатньо не володіє навчальним матеріалом, однак фрагментарно, 

поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає окремі 

питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних 

питань і практичних завдань. 

Політика курсу Курс передбачає індивідуальну та групову роботу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Якщо здобувач освіти відсутній з поважної причини, він/вона 

презентує виконані завдання під час консультації викладача. 

Під час роботи над індивідуальними завданнями та проектами не 

допустимо порушення академічної доброчесності. 
  


