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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників Розподіл годин за навчальним
планом



Денна Заочна

Кількість кредитів: 4
Лекції:

24 6
Модулів: 1 Практичні заняття:
Загальна кількість годин: 120 - -
Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 2-4
Лабораторні заняття:
- -

Семестр: 3-8
Семінарські заняття:

24 6
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 
- самостійна робота: 

Консультації:

Індивідуальні заняття:
Форма підсумкового контролю: залік - -

Мова навчання: українська
Самостійна робота:

72 108

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Метою викладання навчальної дисципліни «Креативний менеджмент» є формування

інноваційного  мислення,  оволодіння  інструментарієм  творчого  підходу  до  вирішення
інноваційних задач, набуття знань і навичок в області розвитку креативного середовища й
створення креативної організації.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є набуття комплексних знань щодо
вибору нових форм і засобів управління знаннями в інноваційній сфері в процесі створення
ефективної  та  гнучкої  системи  управління  інноваційними  процесами.  Це  означає,  що
студенти  повинні  знати  методологічні  основи  креативного  менеджменту,  організацію,
планування,  функції  й  засоби  управління  креативністю.  При  цьому  вони  повинні  вміти
встановлювати  взаємозв’язки  між  економічними,  психологічними,  організаційними,
соціальними процесами,  різноманітні  їх  форми,  вміти планувати й організовувати творчу
роботу в команді, керувати розвитком фахівців, досягати мети організації через формування
висококваліфікованого, креативного та конкурентоспроможного на ринку праці працівника,
здатного приймати об’єктивні рішення в різних ситуаціях, вміти використовувати набутий
досвід на практиці.

Передмови  вивчення дисципліни:  філософія,  психологія,  менеджмент,  Економіка
підприємства 

Міждисциплінарні  зв’язки «Креативний  менеджмент»  тісно  пов’язаний  з  такими
предметами як: «Інноваційний менеджмент», «Самоменеджмент», «Кадровий менеджмент»,
«Управління активами та інвестиційним портфелем».

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Метою дисципліни є формування у студентів здатностей:
 творчого пошуку та оцінювання нових можливостей розвитку бізнесу;
 критичного аналізу, оцінки і синтезу системи ідей щодо розвитку інноваційних

та інвестиційних можливостей підприємства ;
 розвивати систему управління знаннями та творчими здібностями персоналу

на підприємстві;
 інноваційного мислення та творчого підходу до вирішення інноваційних задач.
Згідно  з  вимогами  програми  навчальної  дисципліни  студенти  після  засвоєння

кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:
Знання:
 термінологічного апарату дисципліни «креативний менеджмент»;
 сучасні концепції креативного менеджменту; 



 риси креативної організації;
 етапи процесу пошуку креативних рішень;
 методи пошуку креативних рішень;
 моделі організаційної креативності;
 чинники, що обумовлюють креативність організації; 
 теоретичні підходи до управління інноваційно-креативними групами; 
 методи постановки і системного аналізу управлінських проблем;
 види знань і стратегії управління знаннями;
 системи управління організаційними знаннями та її структури;
 механізми генерування нових знань;
 сутність концепції інтелектуального капіталу;
 структуру інтелектуального капіталу, методи його оцінки та підходи до 

управління;
 бар’єри прояву креативності на рівні особистості і організації; 
 стратегії розвитку творчого потенціалу організацій;
 особливості мотивації креативності; 
 характеристики креативного лідерства;
 шляхи формування і розвитку креативного середовища організації;
Уміння:
 оцінювати творчий потенціал особистості і організації;
 застосовувати методи розвитку і використання творчого потенціалу особистості;
 застосовувати методи пошуку креативних рішень відповідно до етапу процесу 

створення креативних рішень; 
 формувати і управляти інноваційно-креативними командами;
 комплексно  аналізувати  і  оцінювати  фактори,  що  впливають  на  креативність

організації;
 формувати креативне середовище в організації;
 усувати бар’єри, що перешкоджають розвитку креативності особистості та 

інноваційно-креативних груп в організації;
 володіти методами створення організації, що навчається; і адаптувати їх до 

конкретних умов діяльності організації; 
 вміти обирати і використовувати стратегії управління знаннями;
 володіти методами оцінки інтелектуального капіталу;
 розвивати власний творчий потенціал і креативність.

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

№
з/п

Назви модулів / тем
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1 Теоретичні основи 
креативного менеджменту

4 2 2 9 2 2 10

2 Креативність як інтегральна 
творча здібність

8 4 4 7 2 2 16

3 Моделі організаційної 
креативності

8 4 4 8 2 2 - 13

4 Процес пошуку креативних 
рішень: організаційні 
аспекти

8 4 4 10 2 2 13

5 Організаційне знання як 
продукт креативного 

4 2 2 7 2 - 2 16



мислення
6 Управління організаційними

знаннями
4 2 2 10 2 - 2 13

7 Креативність і навчання 
персоналу організації

4 2 2 7 13

8 Теорія інтелектуального 
капіталу

8 4 4 10 10

Підготовка  до  проміжного
контролю

4 4

Разом: 48 24 24 72 12 6 6 108

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1. Роль креативності в добу економіки знань
1.2. Креативна економіка
1.3. Креативний менеджмент в системі менеджменту організації
1.4. Система креативного менеджменту
 

Тема 2. КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ТВОРЧА ЗДІБНІСТЬ
2.1. Сутність та види креативності в бізнесі
2.2. Теорії індивідуального творчого мислення
2.3. Загальна характеристика творчого потенціалу та його складових
2.4. Механізми генерування ідей в організації

Тема 3. МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ
3.1. Сутність організаційної креативності
3.2. Творча група як джерело організаційної креативності
3.3. Організаційні  умови функціонування творчих груп
3.4. Модель DIFI
3.5. Модель креативності Т. Амабайл
3.6. Стратегічні аспекти організаційної креативності
Тема 4 . ПРОЦЕС ПОШУКУ КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

4.1. Етапи розроблення креативних рішень в організації
4.2. Організаційні структури, що застосовуються в креативному менеджменті
4.3. Неформальні  об’єднання працівників
4.4. Показники оцінки організаційної креативності

Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗНАННЯ ЯК ПРОДУКТ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ
5.1. Знання: сутність, види та функції
5.2. Класифікації знань
5.3. Організаційне знання
5.4. Цикл створення організаційних знань

Тема 6. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗНАННЯМИ
6.1. Сутність управління знаннями
6.2. Життєвий цикл знань
6.3. Побудова систем управління знаннями
6.4. Стратегічні аспекти управління знаннями

Тема 7. КРЕАТИВНІСТЬ І НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Сутність організаційного навчання
7.2. Теоретичні основи навчання
7.3. Сучасні форми навчання персоналу

Тема 8. ТЕОРІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
8.1. Поняття інтелектуального капіталу



8.2. Структура інтелектуального капіталу та специфіка його прояву
8.3. Методи оцінки інтелектуального капіталу

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять.

Тема 1. Теоретичні основи креативного менеджменту
Тема 2. Креативність як інтегральна творча здібність
Тема 3. Моделі організаційної креативності
Тема 4 . Процес пошуку креативних рішень: організаційні аспекти
Тема 5. Організаційне знання як продукт креативного мислення
Тема 6. Управління організаційними знаннями
Тема 7. Креативність і навчання персоналу організації
Тема 8. Теорія інтелектуального капіталу

5.3. Організація самостійної роботи студентів.
Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу у

вищому  навчальному  закладі  є  однією  з  форм  оволодіння  навчальним  матеріалом  поза
межами  аудиторної  роботи,  в  час,  вільний  від  обов’язкових  навчальних  занять.
Результативність виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і
фіксується в академічному журналі.  СРС може містити крім обов′язкової складової,  ще й
вибіркову.  Обов′язкова  складова  СРС  передбачає  опанування  програмного  матеріалу
дисципліни. Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які студент вибирає з метою
підвищення свого професійного рівня, особистого рейтингу. 

Загальний  обсяг  СРС  з  дисципліни  «Інвестиційний  менеджмент»  становить  72
год/108год.

Види робіт запропоновані  студентам для засвоєння теоретичних знань з  дисципліни
«Інвестиційний менеджмент»:

 опрацювання  теоретичних  основ  прослуханого  лекційного  матеріалу  з
використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури;

 підготовка до семінарських занять; 
 вивчення  окремих  питань,  що  винесені  на  самостійне  опрацювання  та

розв’язання практичних завдань;
  пошукова робота з електронними джерелами;
 підготовка і написання рефератів, есе;
 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю;
 підготовка до підсумкового контролю.

Розподіл годин на виконання СРС
№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин (денна/

заочна форми)
1. Опрацювання лекційного матеріалу 10/20
2. Підготовка до семінарських занять 10/20
3. Опрацювання   питань  тем,  винесених  на

самостійну  підготовку,  у  т.ч.  конспектування  за
заданим  планом  та  розв’язання  практичних
завдань

10/20

4. Підготовка і написання рефератів (есе) 20/20
5. Підготовка до проміжного контролю 22/28
7 Загалом 72/108

Індивідуальне  завдання  для  самостійної  роботи  студентів  та  методичні
рекомендації до їх виконання

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання визначених
до кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим



у  здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-
дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати
декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс.

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування
курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus,
тощо. Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу

Тематика рефератів та презентацій
1. Сутність креативного менеджменту і його роль та місце в системі управління 
організацією. 
2. Креативність як загальна здібність до творчості: сучасні підходи. 
3. Дослідження історичних аспектів зародження та розвитку поняття «креативний 
менеджмент». 
4. Управління креативним потенціалом компанії та його значення в ринковій економіці. 
5. Розробка шляхів залучення та розвитку творчих особистостей в організації. 6. Сучасні 
підходи до розвитку креативності в бізнесі. 
7. Розробка моделей віртуальної організації з можливістю її практичної реалізації в сучасних
умовах. 
8. Формування творчої активності менеджера - шлях до створення креативної організації. 
9. Роль креативної освіти для розвитку інноваційної особистості. 
10. Розвиток креативного потенціалу у майбутніх менеджерів організацій. 
11.Інтелект і креативність: взаємозв’язок та відмінності. 
12. Місце, роль та значення коучингу в розвитку креативної організації. 
13. Формування креативного менеджера через правильний вибір професії. 
14. Особливості мотивації креативних особистостей. 
15. Креативність як умова професіоналізму та особистісного зростання менеджера.

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної
самостійної роботи

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота

Зразок модульної контрольної роботи:
Дайти розгорнуту відповідь:
1) Стратегія – це:
2) Якими не повинні  бути зусилля керівників  щодо розвитку системи креативного

менеджменту?
3) Форма психологічної спрямованості, за якою мета людини є усвідомленою і має

конкретні риси – це :

6.3. Форми підсумкового контролю: залік
6.4. Засоби діагностики результатів навчання
6.5.Критеріїоцінювання результатів навчання

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Ноутбук, проєктор, платформа Moodle.
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