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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра маркетингу, менеджменту та економіки 

Навчальна дисципліна КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни 
Варіативна компонента ОП (вивчається у 2 

семестрі), залік 

Мова викладання  українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни: сформувати інноваційне 

мислення, творчий підхід до вирішення 

управлінських завдань; набути знань і навичок 

з розвитку креативного середовища в 

організації. Предметом вивчення дисципліни є 

сукупність теоретичних та практичних 

доробок у сфері креативних технологій 

менеджменту і творчого підходу до 

управління. 

Завдання дисципліни: охарактеризувати зміст 

та структуру креативного менеджменту, його 

місце в системі наук про управління, 

окреслити узагальнені в теорії і практиці 

основні закономірності творчих процесів; 

ознайомити з різними способами активізації 

творчих здібностей, створення креативного 

середовища в організації, ефективного 

вирішення нестандартних завдань. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ІК Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог 

ЗК 6 Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність); 

ЗК 7 Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

СК 4 Здатність до ефективного використання 

та розвитку ресурсів організації; 



СК 5 Здатність створювати та організовувати 

ефективні комунікації в процесі управління;  

СК 7 Здатність розробляти проекти, 

управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість; 

СК 8 Здатність використовувати 

психологічні технології роботи з персоналом. 

СК 10 Здатність до управління організацією 

та її розвитком. 

Форми проведення занять Лекції, практичні заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р 2 Ідентифікувати проблеми в організації 

та обґрунтовувати методи їх вирішення; 

Р 3 Проектувати ефективні системи 

управління організаціями; 

Р 4 Обґрунтовувати та управляти 

проектами, генерувати підприємницькі ідеї; 

Р 11 Забезпечувати особистий професійний 

розвиток та планування власного часу 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Сутність креативного менеджменту 

Креативний менеджмент як наука і вид діяльності. Предмет, об’єкт, мета та завдання 

дисципліни. Місце креативного менеджменту в системі управління підприємством. Види 



систем креативного менеджменту та їхні функції. Стратегії розвитку систем креативного 

менеджменту. Принципи формування систем креативного менеджменту. 

Тема 2. Творчий потенціал особистості. Сутність,структура та основні механізми 

творчості 

Мислення і управління, їх взаємозв’язок. Сутність творчості, креативності. Види творчого 

мислення. Творчість і моделі мислення людини. Латеральне і дивергентне мислення. 

Креативність в мисленні. Креативність як соціально-психологічний феномен. Поняття і 

психологічна структура творчого потенціалу особистості. Риси творчої особистості. 

Механізми творчого акту. Інтелект і творчість. Бар’єри, що заважають творчо мислити. 

Тема 3. Керівник як лідер креативного менеджменту 

Творчий потенціал особистості менеджера. Основні риси та критерії менеджера 

креативного типу. Формування потенціалу менеджера креативного типу. Лідерство у 

процесах прийняття рішень. Самоменджмент. Роль менеджера у створенні організації, що 

самонавчається.  

 

Тема 4. Формування креативного середовища на підприємстві 

Активізація креативності перcоналу: мотивація і організація. Креативні методи 

підвищення мотивації та лояльність. Стиль керівництва і формування інноваційної 

культури на підприємстві. Організація діяльності інноваційних креативних колективів на 

підприємствах. Суть, види та способи формування креативних команд. Управління 

креативним потенціалом підприємства. Конфлікт та креативність. Організація, що 

самонавчається.  

 

Тема 5. Управління розробкою та впровадження креативних управлінських рішень 

Управлінське рішення як соціально-психологічна категорія менеджменту. Процес 

підготовки й ухвалення управлінського рішення. Креативні методи ухвалення 

управлінського рішення. Емоційно-вольова регуляція у процесі ухвалення рішення. 

Креативність в економіці та бізнесі. 
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