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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Формування системи знань, вмінь і навичок у майбутніх фахівців з організації 

підприємництва в сфері креативних індустрій 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  
Знання з дисциплін «Організація торгівлі», «Організація підприємницької діяльності», 

«Соціальне підприємництво», «Торговельне підприємництво та інновації» 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 використовувати базові й уміння критичного мислення, 

аналізу та синтезу в професійних цілях (ПР01); 

 застосовувати набуті знання для виявлення, постановки 

та вирішення завдань за різних практичних ситуацій (ПР02); 

 вміти працювати в команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати 

професійних цілей (ПР06); 

 демонструвати підприємливість в різних напрямах 

професійної діяльності та брати відповідальність за 

результати (ПР07); 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

(К01); 

 здатність застосовувати отримані знання в практичних 

ситуаціях (К02); 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел (К06); 

 здатність працювати в команді (К07); 

 здатність виявляти ініціативу та підприємливість (К08); 

 здатність діяти відповідально та свідомо (К10); 

http://www.commerce.puet.edu.ua/


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 демонструвати базові й структуровані знання для 

подальшого використання на практиці (ПР011); 

 володіти методами та інструментарієм для 

обґрунтування управлінських рішень щодо створення й 

функціонування підприємницьких структур (ПР012); 

 вміти застосовувати інноваційні підходи в 

підприємництві (ПР014); 

 знати нормативно-правове забезпечення діяльності 

підприємницьких структур і застосовувати його на практиці 

(ПР016); 

 знати основи бізнес-планування, оцінювання 

кон’юнктури ринків та результатів діяльності 

підприємницьких структур з урахуванням ризиків (ПР020). 

 критичне осмислення теоретичних засад 

підприємницької діяльності (К13); 

 здатність обирати та використовувати відповідні 

методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо 

створення, функціонування підприємницьких структур 

(К14); 

 здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких структур (К16); 

 здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких структур (К19); 

 здатність до бізнес-планування, оцінювання 

кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері 

підприємництва з урахуванням ризиків (К22). 
 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 
Модуль 1. Теоретичні засади розвитку креативних індустрій 

Тема  1. Розвиток креатив-

ного підприємництва в 

Україні та світі 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферати на теми «Передумови та 

визначальні фактори розвитку креативного 

підприємництва», «Креативна економіка і 

креативні індустрії: спільні риси і відмінності» 

Тема 2. Креативні індустрії: 

поняття, види. Особливості 

діяльності в креативних 

індустріях 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферати на теми: «Порівняльна 

характеристика видів креативних індустрій», 

«Поняття «культурні» і «креативні індустрії»: 

схожість і різниця» 

Тема 3. Процес креативного 

підприємництва. Пошук 

нової ідеї 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати презентацію власної бізнес-ідеї з 

галузі креативних індустрій 

 

Тема 4. Креативність як 

характеристика особистості 

сучасного підприємця 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготувати презентації на теми: «Мотивація 

підприємництва», «Креативність як 

характеристика особистості сучасного 

підприємця», «Етичний кодекс підприємця» 

Тема 5. Інтелектуальна 

власність креативних 

індустрій 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота 

Підготувати реферати на теми: «Захист 

інтелектуальної власності в Україні», 

«Авторське право», «Реєстрація торговельної 

марки», «Правова охорона промислових 

зразків» 

Модуль 2. Організація підприємницької діяльності в креативних індустріях 

Тема 6. Бізнес-модель 

креативного 

підприємництва 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Розробка бізнес-моделі власного майбутнього 

креативного бізнесу 

Тема 7. Брендинг для 

креативних індустрій 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Розробка бренду товарів/послуг власного 

майбутнього креативного бізнесу 

Тема 8. Організаційно-

правові форми  креативних 

індустрій 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Підготовка засновницьких документів: аналіз 

статуту і засновницького договору 

підприємництва креативних індустрій 

Тема 9. Фандрайзинг для 

креативного 

підприємництва 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферати на теми: «Джерела 

фінансування  проектів креативних індустрій»,  
«Робота з інвесторами». Розробка пітчу 

власного проекту» 

Тема 10. Формування та 

управління креативною 

командою 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; модульна робота 

Підготувати реферати на теми: «Особливості 

формування персоналу в креативних 

індустріях», «Методи формування креативних 

команд» 



Інформаційні джерела 
1. Господарський кодекс України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2. З а к о н  У к р а ї н и  « Про внесення змін до Закону України "Про культуру" щодо визначення поняття "креативні 

індустрії"». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 34, ст.257. 

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 265-р «Про затвердження видів економічної 

діяльності, які належать до креативних індустрій». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/265-2019-%D1%80 

4. Бушуев С. Д. Креативные технологии в управлении проектами и программами. – К:. Саммит книга, 2010. – 768 с. 

5. Клеон Остін. Кради як митець. Креативні «фішки», про які тобі ніхто не розповість. – Харків: Книжковий клуб «Клуб 

сімейного дозвілля, 2016. – 160 с. 

6. Обсуждение психологии креативности. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=KzbqtYt19ec 

7. Посібник для креативного підприємництва. – Британська агенція з питань бізнесу та технологічних інновацій Nesta. 

Режим доступу: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/nesta_toolkit_ukrainian_version_-_full_book.pdf 

8. Почему мы креативны. Документальный фильм. Режим доступу: https://rezka.ag/films/documentary/29725-pochemu-

my-kreativny-2018.html 

9. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее [Текст]. Пер. с англ. А. Константинов. – М.: 

Издательский дом «Классика ХХІ», 2007. – 421 с. 

10. Шер Барбара, Готтліб Енні. Мистецтво мріяти. Як отримати те, чого насправді бажаєш. – Харків: Книжковий клуб 

«Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 435 с. 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання і  екзамен 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (5 балів); виконання навчальних завдань (5 балів); 

завдання самостійної роботи (5 балів); тестування (5 бали); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (5 балів); обговорення матеріалу занять (5 бали); 

завдання самостійної роботи (5 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/265-2019-%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=KzbqtYt19ec
http://www.nesta.org.uk/
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/nesta_toolkit_ukrainian_version_-_full_book.pdf
https://rezka.ag/films/documentary/29725-pochemu-my-kreativny-2018.html
https://rezka.ag/films/documentary/29725-pochemu-my-kreativny-2018.html

