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1. Анотація до курсу 
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується все більш 

активним проникненням творчості зі сфери мистецтва і науки в інші сфери 

людської діяльності. Не стала винятком і сфера управління. У теорії 

управління останнім часом усе більше уваги стали приділяти проблемі 

широкого використання креативного потенціалу менеджерів і топ-менеджерів 

підприємства. У багатьох інститутах та університетах з'являються спеціальні 

курси креативного менеджменту, що сприяють розвитку навичок 

інноваційних творчих рішень в управлінні та бізнесі. Так само широке 

застосування знайшли численні курси та тренінги, які сприяють 

удосконаленню творчого потенціалу і допомагають навчитися знаходити 

креативні ідеї. Революційні зміни в технології та конкуренція просто 

змушують компанії розробляти нетрадиційні підходи до вирішення 

традиційних завдань, шукати принципово нові рішення. Реалізуються 

рішення, спрямовані на скорочення обсягу рутинної праці в компаніях, на 

передачу такої управлінської праці комп'ютерам, машинам і автоматам. 
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Відповідно вивільняється час, який персонал, особливо управлінський, може 

витрачати на творчу діяльність. Фахівцями все більш цінується не тільки і 

навіть не стільки рівень оплати праці, скільки можливості творчої 

самореалізації, свободи творчості. Західні країни в останні десятиліття 

сприяють розвитку цілих креативних регіонів та так званих креативних 

індустрій, які останнім часом мають дуже широке розповсюдження. За даними 

доповіді ООН ―Культура та розвиток, частка творчих галузей економіки 

складає більше 5% у структурі світового валового внутрішнього продукту.  

Креативна економіка є одним з секторів глобальної економіки, що 

найдинамічніше розвивається. Світові темпи його зростання складають 4,3-

17,6% (в країнах Близького Сходу — 17,6%, в країнах Африки — 13,9%, в 

країнах Південної Америки —11,9%, в країнах Азії — 9,7%, в країнах Океанії 

— 6,9%, в країнах Північної і Центральної Америки — 4,3%). Все це зумовлює 

актуальність та доцільність вивчення основ креативної економіки. 
 

2. Мета та завдання курсу 

 

Мета дисципліни – формування у студентів інноваційного мислення, 

оволодіння інструментарієм творчого підходу до вирішення інноваційних 

завдань, набуття знань і навичок в області розвитку креативного середовища і 

створення креативної організації. 

 

Завдання курсу: 

- аналізувати рівень креативності регіону;  

- використовувати сучасні методи формування команди;  

- володіти інструментарієм прийняття управлінських рішень, що 

передбачає необхідність урахування внутрішнього потенціалу фахівця;  

- здійснювати контроль виконання та професійно використовувати 

методи стимулюючої оцінки результатів творчої діяльності;  

- інформаційно та документально забезпечувати процес креативного 

управління;  

- застосовувати методики генерації нових знань;  

- адаптувати традиційні методи управління підприємством до вимог 

креативної організації;  

- визначати внутрішні бар’єри, що перешкоджають проявленню творчого 

потенціалу людини; застосовувати методи активізації творчого мислення;  

- складати схеми прийняття рішень в інноваційному процесі;  

- оцінювати результати творчої діяльності організації;  

- визначати типи мислення за методикою Майєрса – Брігса;  

- застосовувати методи управління креативністю. 

 

3. Результати навчання 

 

Реалізація поставлених завдань дозволяє забезпечити наступні 



дисциплінарні результати  навчання: 

- обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, 

обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та 

наукових і прикладних досліджень; 

- приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що 

потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію 

соціально-економічних досліджень;  

- визначати тренд конкурентоспроможності розвитку підприємства, 

обґрунтовувати параметри напрямків інноваційного розвитку, опрацьовувати 

економічні характеристики альтернативних шляхів їх реалізації; 

- адаптувати традиційні методи управління підприємством до вимог 

креативної організації. 

 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

Тема 1. Концептуальні засади креативної економіки 

1.1. Роль креативної економіки в сучасному бізнес-середовищі. 

1.2. Креативний клас як «ядро» креативної економіки. 1.3. Особливості 

сучасного розвитку креативних індустрій. 

Тема 2. Особливості формування креативної економіки в Україні 

та закордоном  

2.1. Формування креативного суспільства як передумова розвитку 

креативної економіки.  

2.2. Університет як основа розвитку креативної економіки. 

2.3. Особливості розвитку креативної економіки. 

Тема 3. Захист права інтелектуальної власності в креативній 

економіці  

3.1. Поняття та види конфіденційної інформації.  

3.2. Джерела розповсюдження конфіденційної інформації та шляхи її 

захисту на підприємствах 

3.3. Нормативно-правове забезпечення захисту конфіденційної 

інформації та інтелектуальної власності. 

Тема 4. Креативне управління як основа побудови креативної 

економіки  

4.1. Сутність і місце креативного менеджменту в креативному 

суспільстві 

4.2. Мета, завдання і функції креативного управління 

4.3. Модель креативності «чотирьох Р» 

Тема 5. Формування креативної особистості  

5.1. Сутність творчості та особистості. Творчий потенціал особистості.  

5.2. Креативні бар’єри та шляхи їх подолання. Риси креативної 

особистості. Етапи креативного процесу.  

5.3. Форми виявлення, розвитку і використання творчого потенціалу. 



Тема 6. Формування креативного середовища в організації 

6.1. Процес активізації творчої діяльності 

6.2. Організація робочого середовища в креативній організації. 

6.3. Корпоративна культура як елемент формування креативного 

середовища. 

Тема 7. Інтегральний інтелект як об’єкт управління 

7.1. Типи інтелекту. Формування інтегрального інтелекту.  

7.2. Принципи формування інтегрального інтелекту, поняття 

«інтегративності».  

7.3. Методи оцінки інтегративності. 

Тема 8. Командоутворення в креативній економіці 

8.1. Підходи до розуміння терміну «команда». Принципи формування 

креативної команди.  

8.2. Стратегії постановки цілей в командоутовренні.  

8.3. Техніки організації групової роботи в команді. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Концептуальні засади креативної економіки 

Тема 2. Особливості формування креативної економіки в Україні та 

закордоном  

Тема 3. Захист права інтелектуальної власності в креативній 

економіці  

Тема 4. Креативне управління як основа побудови креативної 

економіки  

Тема 5. Формування креативної особистості  

Тема 6. Формування креативного середовища в організації 

Тема 7. Інтегральний інтелект як об’єкт управління 

Тема 8. Командоутворення в креативній економіці 

Тема 9. Мотивація особистостей креативного типу 

Пошук, підбір та огляд літературних джерел, розв’язок задач за 

темами лекцій, вирішення ситуаційних завдань, вивчення теоретичного 

матеріалу, ділові ігри за заданою тематикою 

 

Інформація для здобувачів заочної форми навчання. На сайті НТУ «ДП» 

розміщено графік навчального процесу. Протягом року передбачено заняття з 

викладачем відповідно до розкладу: 4 год. лекційних занять, 6 год. практичних 

занять, решту годин здобувач опановує самостійно. Здобувачі заочної форми 

навчання виконують передбачені навчальним планом індивідуальні завдання 

(контрольні роботи, практичні завдання, тестові завдання) та подають їх на 

кафедри на початку сесії, обов’язково до проведення контрольних заходів з 

дисципліни. Умови завдань розміщено на сторінці курсу на платформі Moodle. 

Форма контролю – диференційований залік. 

  



5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

 

На навчальних заняттях здобувачі повинні мати: ґаджети з можливістю 

підключення до Інтернету; перевірений доступ до застосунків Microsoft Office: 

Teams, Moodle; Zoom; інстальований на ПК та /або мобільних ґаджетах пакет  

програм Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); активований акаунт 

університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Office365. 

 

6. Система оцінювання та вимоги 

 

Оцінювання досягнень здобувачів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти», https://cutt.ly/RER787v. Досягнутий рівень компетентностей відносно 

очікуваних, що ідентифікований під час контрольних заходів, відображає 

реальний результат навчання здобувача за дисципліною. 

 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

75-89 добре  

60-74 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2. Засоби та процедури 

Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів з поточного контролю та самостійної роботи складатиме не 

менше 60 балів. 

Поточна успішність складається з успішності за одну контрольну роботу 

(максимально оцінюється у 40 балів), оцінок за роботу на практичних заняттях 

(оцінюється 4 заняття по 10 балів, максимально здобувач може отримати 40 

балів) та оцінок за виконання самосійної роботи (2 презентації, які 

захищаються на практичних заняттях, де кожна оцінюється максимально по 

10 балів). Отримані бали за контрольні роботи, практичні заняття та виконання 

самостійної роботи додаються і є підсумковою оцінкою за вивчення 

навчальної дисципліни. Максимально за поточною успішністю здобувач може 

набрати 100 балів. 
  



Підсумкове 

оцінювання (якщо 

здобувач вищої 

освіти набрав 

менше 60 балів 

та/або прагне 

поліпшити оцінку) 

Визначення середньозваженого результату поточних контролів.  

У випадку коли здобувач отримав менше 60 балів – складається 

залік у вигляді комплексної контрольної роботи, яка містить 20 

тестів (вірна відповідь 1,5 бал) та 2 питання теоретичного 

спрямування, кожне з яких оцінюється по 35 балів за умови 

повного розкриття тематичного спрямування. 

Максимальна кількість балів за диференційований залік: 100 

балів 

Практичні 

заняття 

Дискусії, обговорення, де відпрацьовуються навички критичного 

мислення та аналізу, комплексного вирішення проблем, з 

використанням індивідуального та креативного підходу. 

Відбувається вирішення тестових завдань. 

Максимально оцінюються у 40 балів (4 заняття × 10 

балів/заняття). 

Самостійна 

робота 

Кожен здобувач повинен/на підготувати по 2 презентації, які 

необхідно захистити на практичних заняттях. Кожна презентація 

оцінюється по 10 балів.  

Максимально оцінюється в 20 балів (2 презентації × 10 балів). 

Контрольні 

заходи 
Максимально оцінюються у 40 балів (1 контрольна робота) 

 

6.3. Критерії 
6.3.1. Критерії оцінювання практичного заняття. 

Проведення практичних занять ґрунтується на попередньо 

підготовленому методичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня 

оволодіння необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різного 

рівня складності для розв'язування їх на занятті. Практичні заняття включають 

проведення попереднього контролю знань, вмінь і навичок здобувачів, 

постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю 

здобувачів, розв'язування завдань із їх обговоренням, розв'язування 

контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. 

Кожне практичне завдання оцінюється за двома складовими: тестові 

завдання та участь у дискусіях.  

Тестові завдання складаються з 10 тестів, де є одна правильна відповідь. 

За умови вірного вирішення одного тестового завдання здобувач отримує 0,5 

балів. Максимальна кількість набраних балів за тестові завдання – 5 балів. 

Участь у дискусіях оцінюється в 5 балів. 

 

6.3.2. Критерії оцінювання самостійної роботи: 

Критеріями оцінювання самостійної роботи здобувачів є: глибина і 

міцність знань, рівень мислення, вміння систематизувати знання за окремими 

темами, вміння робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним 

апаратом, навички і прийоми виконання практичних завдань, вміння 

знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, 

самореалізація на практичних заняттях. 

Оцінювання самостійної роботи відбувається через захист презентацій на 

практичних заняттях, причому: 



10 балів – студент/ка демонструє повне розуміння теми; може точно 

відповісти на всі запитання одногрупників щодо даної теми; ділиться думками 

з іншими учасниками групи; говорить чітко впродовж 95-100% всього часу, 

використовує закінчення речення і не використовує слова помилково; 

застосовує відповідну лексику для аудиторії, розширює словниковий запас 

аудиторії, використовує нові слова для більшості слухачів; уважно слухає 

одногрупників, детально відповідає на всі питання форми оцінювання і завжди 

дає оцінки на основі презентації, а не інших факторів; 

9 балів – студент/ка демонструє повне розуміння теми; може точно 

відповісти на всі запитання одногрупників щодо даної теми; ділиться думками 

з іншими учасниками групи; говорить чітко впродовж 90-95% всього часу, 

використовує закінчення речення і не використовує слова помилково; 

застосовує відповідну лексику для аудиторії; уважно слухає одногрупників, 

детально відповідає на всі питання форми оцінювання і завжди дає оцінки на 

основі презентації, а не інших факторів; 

8 балів – студент/ка демонструє повне розуміння теми; може точно 

відповісти на всі запитання одногрупників щодо даної теми; говорить чітко 

впродовж 85-90% всього часу, використовує закінчення речення і не 

використовує слова помилково; застосовує відповідну лексику для аудиторії; 

уважно слухає одногрупників, детально відповідає на всі питання форми 

оцінювання і завжди дає оцінки на основі презентації, а не інших факторів; 

7 балів – студент/ка демонструє повне розуміння теми; може точно 

відповісти на всі запитання одногрупників щодо даної теми; говорить чітко 

впродовж 75-85% всього часу, використовує закінчення речення і не 

використовує слова помилково; застосовує відповідну лексику для аудиторії; 

уважно слухає одногрупників, детально відповідає на майже всі питання 

форми оцінювання і завжди дає оцінки на основі презентації, а не інших 

факторів; 

6 балів – студент/ка демонструє розуміння теми; відповідає на більшість 

запитань одногрупників щодо даної теми; говорить зрозуміло впродовж 75% 

всього часу, використовує закінчення речення і не використовує слова 

помилково; застосовує відповідну лексику для аудиторії, розширює 

словниковий запас аудиторії; слухає одногрупників, відповідає майже всі 

питання форми оцінювання та інколи дає оцінки на основі презентації, а не 

інших факторів; 

5 балів – студент/ка демонструє розуміння теми; відповідає на більшість 

запитань одногрупників щодо даної теми; говорить зрозуміло впродовж 50% 

всього часу, використовує закінчення речення і інколи використовує слова 

помилково; застосовує відповідну лексику для аудиторії, відповідає на 

більшість питань форми оцінювання та інколи дає оцінки на основі 

презентації, а не інших факторів; 

4 бали – студент/ка демонструє розуміння теми; відповідає на запитань 

одногрупників щодо даної теми; говорить зрозуміло, використовує закінчення 

речення і інколи використовує слова помилково; застосовує відповідну 

лексику для аудиторії, відповідає на більшість питань форми оцінювання та 



інколи дає оцінки на основі презентації, а не інших факторів; 

3 бали - студент/ка демонструє розуміння теми; відповідає на деякі 

запитання одногрупників щодо даної теми; говорить зрозуміло, використовує 

закінчення речення, але невірно трактує деякі терміни, використовує слова 

помилково; слухає одногрупників, інколи ставить уточнюючі питання; 

2 бали – студент/ка не демонструє розуміння теми; відповідає на деякі 

запитання одногрупників щодо даної теми; говорить зрозуміло, використовує 

закінчення речення, але невірно трактує деякі терміни, використовує слова 

помилково; слухає одногрупників, уточнюючі питання не ставить; 

1 бал - студент/ка демонструє розуміння теми, однак, не відповідає на 

жодні запитання одногрупників щодо даної теми; говорить не зрозуміло, 

використовує закінчення речення, але невірно трактує терміни, використовує 

слова помилково; слухає одногрупників, уточнюючі питання не ставить. 

 

6.3.3. Критерії оцінювання письмової контрольної роботи:  

Контрольна робота містить: 30 тестових завдань з чотирма варіантами 

відповідей, правильна відповідь оцінюється у 1 бал та два відкритих питання, 

де правильна відповідь оцінюється по 5 балів, причому: 

5 балів – високий рівень викладення текстової відповіді, що відповідає 

предмету поставленого питання, зроблено власний висновок щодо 

проблематики поставленого запитання; відсутність помилок в граматиці 

та/або орфографії; 

4 бали – середній рівень викладення текстової відповіді, що відповідає 

предмету поставленого питання, зроблено власний висновок щодо 

проблематики поставленого запитання; відсутність помилок в граматиці 

та/або орфографії; 

3 бали – наявність текстової відповіді, яка відповідає предмету 

поставленого питання, однак власна думка не висловлена, містить граматичні 

та орфографічні помилки; 

2 бали - наявність текстової відповіді, яка не в повній мірі відповідає 

предмету поставленого питання, виявлення запозиченого матеріалу з мережі 

Інтернет та/або з інших джерел, містить суттєві граматичні та орфографічні 

помилки, які ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст 

повідомлення; 

1 бал – наявність текстової відповіді, яка не відповідає предмету 

поставленого питання, виявлення списаного матеріалу з мережі Інтернет 

та/або з інших джерел, містить суттєві граматичні та орфографічні помилки, 

які ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст повідомлення. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою 

для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання 

задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна 



доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання 

письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених 

для використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів 

без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що 

використовуються в освітньому процесі). Політика щодо академічної 

доброчесності регламентується «Положенням про систему запобігання та 

виявлення плагіату у Національному технічному університеті «Дніпровська 

політехніка»», https://cutt.ly/mERLa5A, Кодекс академічної доброчесності 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», 

https://cutt.ly/vERLfxF.У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється 

незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому викладач залишає за 

собою право змінити тему завдання. 
 

7.2. Комунікаційна політика. 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту.  

Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на день (щодня) 

поштової скриньки на Office365 та відвідування групи у Teams. 

Протягом самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є робота 

з дистанційним курсом «Креативна економіка». 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися 

на університетську електронну пошту. 

 

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
 

7.4. Відвідування занять  

Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання відвідування занять 

є обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, 

участь в університетських заходах, відрядження, які необхідно 

підтверджувати документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про 

відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має 

повідомити викладача або особисто, або через старосту. Якщо здобувач вищої 

освіти захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за допомогою 

дистанційної платформи. Здобувачу вищої освіти, чий стан здоров’я є 

незадовільним і може вплинути на здоров’я інших здобувачів вищої освіти, 

буде пропонуватися залишити заняття (така відсутність вважатиметься 

пропуском з причини хвороби). Практичні заняття не проводяться повторно, 

ці оцінки неможливо отримати під час консультації, це саме стосується і 

колоквіумів. За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) 

навчання може відбуватись дистанційно – в онлайн-формі, за погодженням з 

викладачем. 

 



7.5. Політика щодо оскарження оцінювання. 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.6. Бонуси. 
Здобувачі вищої освіти, які регулярно відвідували лекції та практичні 

заняття (мають не більше двох пропусків без поважних причин) та приймають 

участь у конференціях, конкурсах тощо отримують додатково 5 балів до 

підсумкової оцінки. 

 

7.7. Участь в анкетуванні. 
Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувачу вищої 

освіти буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети, які 

дозволять оцінити дієвість застосованих методів викладання та врахувати ваші 

пропозиції стосовно покращення змісту навчальної дисципліни «Креативна 

економіка». 

 

8. Методи навчання 

 

Викладання навчальної дисципліни «Креативна економіка» 

забезпечується засобами поєднання аудиторної і позааудиторної форм із 

застосуванням словесних, наочних та практичних методів навчання. 

Лекційні заняття мають інтерактивний, науково-пізнавальний характер. 

На практичних заняттях застосовуються пояснювально-ілюстративні методи, 

методи евристичних питань, кейс-стаді, діалогового спілкування, обговорення 

та вирішення проблеми, аналiзу ситуацій. Самостійна робота супроводжується 

опитуванням та підготовкою самостійних завдань. 
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