
Креативний менеджмент – навчальний курс, який дозволить
Вам зрозуміти сучасні тенденції інтелектуалізації усіх сфер

діяльності, закономірності формування творчого мислення,
створення і розвитку інтелектуально-креативних ресурсів
організації, засвоїти особливості процесу пошуку креативних

рішень в професійній діяльності, проєктувати організаційні
структури управління знаннями в організації. Ви зможете
оцінити інтелектуальний капітал організації (підрозділу),

визначити ступінь організаційної креативності, модифікувати
організаційні структури підприємства для побудови
інтелектуальної організації, впроваджувати командні (групові)

форми управління її персоналом.
Курс «Креативний менеджмент» буде корисним для Вас і

при формуванні власного творчого мислення, і при

трансформації корпоративної культури за креативною
моделлю та підтримці лідерських позицій в інтелектуалізації
організації. Крім того, отримані знання дозволять ефективно

брати участь у плануванні, реалізації та оцінювання проектів у
сфері виробничих інновацій та підвищення операційної
ефективності. Опанування технік активізації творчого

мислення допоможе Вам в організації і самостійному виконанні
наукових досліджень в професійній сфері.
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ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

• Управлінські знання: понятійно-категоріальний аппарат менеджменту; зміст
основних функцій менеджменту, сукупність його методів та інструментів; типи

організаційних структур і принципи їх формування; технології розробки й ухвалення
управлінських рішень; суть, методологія, технології та інструментарій операційного
менеджменту; соціально-психологічні аспекти управління персоналом; основи

мотивації та стимулювання персоналу.
• Увага: вивчення курсу «Креативний менеджмент» в Технічному університеті

«МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» для здобувачів освіти за програмою «Менеджмент

організацій та ділове адміністрування» відбувається паралельно або після вивчення
технологій підвищення результативності персоналу, що дозволить Вам
систематизувати і розвинути управлінські знання та навички.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

• здатність розкрити зміст і місце креативного менеджменту в системі менеджменту
організації, пояснити структуру і призначення механізмів генерування нових ідей;

• здатність охарактеризувати організаційні аспекти процесу пошуку креативних
рішень, зміст його етапів;

• спроможність аналізувати стратегічні та операційні аспекти управління знаннями в

організації та розробляти відповідні організаційні системи;
• здатність оцінити інтелектуальний капітал організації (підрозділу) і розрахувати

показники організаційної креативності як базису розбудови інтелектуальної

організації;
• спроможність проєктувати та/або модернізувати існуючі організаційні структури при

переході до креативного менеджменту;

• спроможність обирати, використовувати і модифікувати техніки активізації творчого
мислення на різних етапах креативного процесу;

• здатність до організовування навчання і мотивування персоналу в інтелектуальній

організації;
• спроможність синтезувати модель корпоративної культури, що забезпечує

креативність організації, і намагатися утримувати лідерські позиції в її реалізації.

МЕТОДИ І ФОРМИ НАВЧАННЯ

Освітній процес будується як комбінація лекцій та самостійного
вивчення навчального матеріалу на платформі Moodle — з одного боку, та

проблемно орієнтованих семінарських занять і практичних занять з
відпрацювання аналітично-розрахункових навичок — з іншого. Семінари і
практичні заняття передбачають не тільки аналіз умовно змодельованих ситуацій і

реальних кейсів, але й використання інтерактивних форм навчання: проведення
дискусій, мозкових штурмів, ділової гри. Окрім роботи на цих заняттях від студента
потребується виконати індивідуальні завдання та модульні контрольні роботи.

Опціонально доступні індивідуальні та групові консультації. Підсумковий залік
включатиме тестові, розрахункові завдання та міні-есе проблемного характеру.



Складові оцінювання успішності

(для здобувачів освіти, що вивчають курс «Креативний менеджмент»

як вибірковий)

Назва і стислий зміст контрольного заходу
Кількість балів 

денна форма

Кількість балів 

заочна форма

Робота на семінарських та практичних заняттях 20 -

Виконання індивідуальних аналітично-розрахункових 

завдань
40 60

Модульні контрольні роботи (підсумкова контрольна 

робота для заочної форми)
40 40

Всього (О) 100 100

Диференційований залік в разі, якщо поточна 

успішність менше 60 балів (З)
100 100

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ

Здобувачам освіти, які вивчають курс «Креативний менеджмент» як вибірковий,
підсумкова оцінка виставляється за поточною успішністю. В разі, якщо поточна

успішність оцінена менше, ніж у 60 балів, оцінка виставляється за кількістю балів,
отриманих на диференційованому заліку. Здобувач освіти, який за поточною
успішністю набрав не менше 60 балів, за бажанням може одноразово складати

диференційований залік. Оцінка буде виставлена за більшою кількістю балів.

Переведення кількості балів у шкалу ECTS (A, B, C, D, E, F, FX) та інші шкали

здійснюється відповідно до регламентів Університету.

• Модульні контрольні роботи складаються на практичних заняттях за розкладом,

графік складання контрольних точок (надання та захисту індивідуальних завдань,
надання підсумкової контрольної роботи для заочної форми) повідомляється
викладачем на початку викладання освітнього компоненту, однак вони мають бути

захищені не пізніше, як за один тиждень до закінчення семестру (теоретичного
навчання);

• У якості індивідуальних завдань за узгодженням з викладачем здобувачу освіти

можуть бути зараховані з найвищою оцінкою його наукові здобутки за відповідною
тематикою: наукові статті і доповіді на науково-практичних конференціях.

• В рамках процедур визнання та перезарахування кредитів враховуються кредити та

оцінка результатів навчання з дисциплін (освітніх компонентів) «Креативний
менеджмент», «Менеджмент ідей», отримані на попередніх або такому ж рівні вищої
освіти.

• Результати неформальної або інформальної освіти можуть бути визнані відповідно

до «Положення про визнання в ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «МЕТІНВЕСТ
ПОЛІТЕХНІКА» результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній
освіті».
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АКАДЕМІЧНІ ПОЛІТИКИ

Як член студентської спільноти Технічного університету «МЕТІНВЕСТ
ПОЛІТЕХНІКА» Ви маєте дотримуватися певних стандартів та академічної політики:

Академічні політики - Polytechnic (metinvest.university)

• Шахрайство та плагіат заборонені.
• Матеріали в рамках курсу, захищені авторським правом, можуть бути
використані лише тільки здобувачами освіти, яким призначено даний курс.

зарахованих на курс для цілей, пов'язаних з цим курсом і не можуть поширюватися.
• Спілкування з однокурсниками та викладачем має бути професійним та
ввічливим.

• Очікується, що Ви перевірятимете всі Ваші письмові повідомлення, включаючи
поштові повідомлення, на коректність змісту та мови.
• Університет прагне підтримувати середовище, вільне від дискримінації або

дискримінаційних домагань, спрямованих на будь-яку людину або групу в межах
своєї спільноти - здобувачів освіти, співробітників або відвідувачів.

https://metinvest.university/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/
https://metinvest.university/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/
https://metinvest.university/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/
https://metinvest.university/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/

