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Опис навчальної дисципліни
Формування системи знань, вмінь і навичок у майбутніх фахівців з організації
підприємництва в сфері креативних індустрій
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом.
Методи навчання: словесні, наочні, практичні інтерактивні методи.
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: ПМК (залік)
Знання з дисциплін «Підприємництво», «Організація підприємницької діяльності»,
«Соціальне підприємництво», «Бізнес-план», «Маркетинг», «Менеджмент»
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
● використовувати базові й уміння критичного мислення,
● здатність до абстрактного мислення, аналізу та
аналізу та синтезу в професійних цілях;
синтезу;
● застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та
● здатність застосовувати отримані знання в
вирішення завдань за різних практичних ситуацій;
практичних ситуаціях;
● вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної
● здатність до пошуку, оброблення та аналізу
взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;
інформації з різних джерел;
● демонструвати підприємливість в різних напрямах
● здатність працювати в команді;
професійної діяльності та брати відповідальність за результати;
● здатність виявляти ініціативу та підприємливість;
● здатність діяти відповідально та свідомо;

● демонструвати базові й структуровані знання для
подальшого використання на практиці;
● володіти методами та інструментарієм для обґрунтування
управлінських рішень щодо створення й функціонування
підприємницьких структур.

● критичне
осмислення
підприємницької діяльності.

теоретичних

засад

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Організація підприємницької діяльності для креативних індустрій
Тема 1. Розвиток
Відвідування занять; захист домашнього Знайдіть приклади успішних українських
креативного
завдання; обговорення матеріалу занять; підприємств у сфері креативних індустрій.
підприємництва в Україні
виконання навчальних завдань; завдання Поміркуйте, в чому полягали причини його
та світі
самостійної роботи; тестування
успіху. Проаналізуйте актуальну статистику
щодо діяльності креативних індустрій в
Україні. Яка ситуація в сфері зараз? Які
сектори креативних індустрій розвиваються
найшвидше?
Тема 2. Креативність в
Відвідування занять; захист домашнього Перегляньте запропоновані відео та дайте
бізнесі
завдання; обговорення матеріалу занять; відповіді на поставлені запитання:
виконання навчальних завдань; завдання https://www.youtube.com/watch?v=KzbqtYt19ec
самостійної роботи; тестування
– психологія креативності
https://www.youtube.com/watch?v=12XYi8kaU
Kw&t=3902s – історії успішних підприємців
https://www.youtube.com/watch?v=4q5sIAlHcy
U – мислення успішних людей
В чому полягає сутність психології
креативності? Яку роль відіграла креативність
в діяльності успішних підприємців? Які
правила пропонує Брайан Трейсі для розвитку
мислення успішних людей? Яку роль при
цьому відіграє креативність?
Тема 3. Процес креативного Відвідування занять; захист домашнього Розробіть концепцію майбутнього бізнесу
підприємництва.
Пошук завдання; обговорення матеріалу занять; власної ідеї із сфери креативної індустрії за
нової ідеї
виконання навчальних завдань; завдання запропонованою формою.
самостійної роботи; тестування
Тема 4. Якість в
Відвідування занять; захист домашнього Вивчіть більш детально метод SIPAC та
креативному бізнесі
завдання; виконання навчальних завдань; проаналізуйте формування якості своєї
завдання самостійної роботи; тестування
продукції (послуги), склавши діаграму за цим
методом. . Поміркуйте над системою
управління якості у своєму бізнесі,
враховуючи методологію PDCA.
Тема 5. Бізнес-модель
креативного
підприємництва
Тема 6. Інтелектуальна
власність креативних
індустрій

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; поточна модульна
робота

Розробіть бізнес-моделі власного майбутнього
бізнесу, використовуючи
шаблон бізнесмоделі А. Остервальдера або шаблон Lean
Canvas.
1. Оформлення заявки на торговельну
марку.
Користуючись Правилами складання, подання
та розгляду заявки на видачу свідоцтва України
на знак для товарів і послуг розроблені
відповідно до Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг" дайте
відповіді на наступні питання: 1. Що повинна
містити заявка на знак для товарів та послуг? 2.
Які документи додаються до заявки? 3. Які
вимоги до зображення, що заявляєтеся на
реєстрацію як знак? 4. З яких етапів
складається експертиза заявки на реєстрацію

знака для товарів та послуг? 5. Поясність, чим
відрізняється
експертиза
заявки
за
формальними ознаками та експертиза заявки
по суті позначення?
Оформіть заявку на отримання свідоцтва на
для товарів і послуг за наступними даними:
Магазин "Артландія", який знаходиться за
адресою м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 31
здійснює продаж товарів для художників,
творчості та хобі. Оформіть заявку на
реєстрацію знаку "Артландія".
2. Реєстрація авторського права
Користуючись
Законом
України
"Про
авторське право i суміжні права" вкажіть яким
чином
здійснюється
авторське
право?
Користуючись Порядком дайте відповіді на
наступні питання: 1. Які документи подають
для державної реєстрації авторського права? 2.
У якій матеріальній формі необхідно подавати
для реєстрації літературні письмові твори; усні
твори; комп’ютерні програми; музичні твори;
похідні твори; бази даних. 3. Які види зборів
та у якому розмірі сплачуються за підготовку
до державної реєстрації авторського права Звіт
за результатами роботи складіть у довільній
формі.

Тема 7. Брендинг для
креативних індустрій

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; тестування

Тема 8. Техніки продажів в
креативних індустріях

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Оформіть заявку на реєстрацію авторського
права на оповідання "Ранок у лісі" Іванова
Івана Івановича, яке було надруковано у
журналі "Літературний вісник" у номері 1 за
2021 рік.
Вивчіть історію бренду та брендингу. Коли
з’явились ці поняття, як розвивалися? Вивчіть
які існують альтернативні моделі брендингу.
Поміркуйте над їхніми перевагами і
недоліками. Розробіть бренд товарів/послуг
власного майбутнього креативного бізнесу
Уявіть, що ви клієнт. Напишіть мінімум 10
пунктів, що вас дратує, коли вам продають.
Оберіть
будь-яке
підприємство
сфери
креативних індустрій або власну фірму.
Напишіть мінімум 10 пунктів як відповіді на
питання: 1. Що подобається в собі 2. Що
подобається в продажах 3. Що подобається в
обраній компанії 4. Що подобається в продукті
компанії 5. Що подобається в клієнтах компанії
(ваших клієнтах).
Оберіть
будь-яке
підприємство
сфери
креативних індустрій або власну фірму.
Напишіть по 3 приклади можливого
застосування принципів впливу (принципу
взаємного обміну, принципу послідовності,
принципу соціального доказу, принципу
прихильності, принципу авторитету, принципу
дефіциту).
Оберіть
будь-яке
підприємство
сфери
креативних індустрій або власну фірму.
Напишіть можливий сценарій (скрипт)

кваліфікації клієнтів обраної фірми.
Оберіть
будь-яке
підприємство
сфери
креативних індустрій або власну фірму.
Оберіть будь-який продукт фірми. Напишіть
можливий сценарій (скрипт) завершення
продажу обраного продукту з використанням
технік спонукання до укладання угоди.
Тема 9. Організаційноправові аспекти
підприємництва

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; виконання навчальних завдань;
завдання самостійної роботи; тестування

Тема 10. Бізнес-планування

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; модульна робота

Тема 11. Фандрайзинг для
креативного
підприємництва
Тема 12. Формування та
управління креативною
командою

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Визначте показники для власного бізнесу, а
саме: організаційно-правову форму ведення
бізнесу, обґрунтуйте Ваш вибір; відповідно до
обраної
організаційно-правової
форми
визначте розмір податків, що буде сплачувати
підприємець: єдиний соціальний внесок (ЄСВ)
та систему оподаткування (загальну чи
спрощену (єдиний податок)). Оберіть КВЕД —
код видів економічної діяльності вашої
майбутньої діяльності.
Розрахунок основних прогнозних фінансовоекономічних
показників
за
власним
креативним проектом.
Визначте оптимальний спосіб інвестування
для власного бізнесу. Підготуйте пітч для
презентації власного бізнес-проекту.
Знайдіть приклади успішних креативних
команд українських підприємств у сфері
креативних індустрій. Поміркуйте, в чому
полягали причини їх успіху? Які правила були
покладені в основу їх діяльності?
Перегляньте запропоновані відео: Эволюция
дизайн-услуг: креативные команды напрокат.
Интервью с основателем «Молнии» Юрием
Нарвиным і дайте відповідь на запитання: з
якими проблемами зустрічався Юрій Нарвін в
процесі реалізації своїх креативних ідей і яким
чином він їх вирішував?
Как Построить Сильную Команду? TOP
лучших бизнес-инсайтов! і дайте відповідь на
запитання – Які проблеми можуть існувати в
компанії при організації ефективної роботи
команди і яким чином їх можна подолати?
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
●
●

●

●

Пакет програмних продуктів Microsoft Office, програма Project Expert
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: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну
доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); 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/neformalna-osvita;
Положення про зарахування результатів неформальної освіти

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання і екзамен
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-12): відвідування занять (12 балів); виконання навчальних завдань (12 балів);
100
завдання самостійної роботи (24 бали); тестування (24 бали); поточна модульна робота (28 балів)
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
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
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

