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ВСТУП 

Вивчення дисципліни «Креативний менеджмент» має допомогти 
майбутнім фахівцям зробити якісний крок у формуванні нового 
управлінського мислення, умінні генерувати ідеї та оволодівати 
новими знаннями; сформувати у студентів: розуміння концептуальних 
основ системного управління організаціями; умінь аналізу 
внутрішнього та зовнішнього середовища; прийняття креативних 
управлінських рішень. 

Зміст робочої програми навчальної дисципліни «Креативний 
менеджмент» розроблено у відповідності до вимог Європейської 
кредитно – модульної системи організації навчального процесу. 

Анотація 

Розуміння сутності креативного менеджменту з позиції системного 
підходу, засвоєння природи і ролі мислення та інтуїції у творчій 
діяльності менеджера, знання методів пошуку і генерування ідей, 
основних правил формування креативної організації та управління 
інноваційними командами.  

Ключові слова: креативність, творчість, мислення, інтуїція, 
генерування ідей, креативна організація, інновації, креативні 
управлінські рішення. 

Abstract 

Understanding the essence of creative management from the point of 
view of the system approach, the assimilation of nature and the role of 
thinking and intuition in the creative activity of manager, knowledge of 
search methods and ideas generation, the basic rules of forming a creative 
organization and management of innovative teams. 

Key words: creativity, art, thinking, intuition, ideas generation, creative 
organization, innovations, creative managerial decisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування показника 
Галузь знань,  

спеціальність, рівень 
вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів, 
відповідних 

ECTS – 3,0 

Галузь знань:  

07 “Управління і 
адміністрування” 

Вибіркова дисципліна 

Рік підготовки 

Модулів – 1 5-й 6-й 

Змістових  

модулів – 2 

Спеціальності: 
073 «Менеджмент 

організацій і 
адміністрування»,  
074 «Менеджмент 

інноваційної 
діяльності»  

Семестр 

9-й 11-й 

Загальна кількість годин 
– 90 

Лекції 

16 год. 2 год. 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

Практичні 

14 год. 6 год. 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання – 4 год. 
Аудиторних – 1  
Самостійної роботи – 3  

Рівень вищої освіти: 
магістр 

ІНДЗ 

60 год. 82 год. 

Вид контролю 

залік залік 

Співвідношення кількості аудиторних занять і 
самостійної роботи, % 

44% до 56% 13% до 87% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета, завдання та предмет курсу 

Метою дисципліни є формування інноваційного мислення, 
оволодіння інструментарієм творчого підходу до вирішення 
інноваційних задач, набуття знань та навиків в області розвитку 
креативного середовища і створення креативної організації. 

Завданнями курсу є: 
– опанування комплексом знань з креативного менеджменту на 

основі теоретичних положень дисципліни; 
– вироблення умінь вибору нових форм та методів здійснення 

управління на підприємствах та організаціях спираючись на 
концепцію креативного менеджменту: креативна особистість, 
креативне середовище, креативна організація. 

Предметом навчального курсу є вивчення процесу створення нової 
системи знань, умінь і компетенцій. 

Структурно-логічна схема дисципліни. «Креативний менеджмент» 
базується на таких дисциплінах як: філософія, психологія, 
правознавство, менеджмент, інноваційний менеджмент, 
самоменеджмент та управління персоналом. 

Зміст дисципліни «Креативний менеджмент» доповнює наступні 
дисципліни: 

Управління проектами. 
Інвестиційний менеджмент. 
Інновації в економічному менеджменті та ін. 

3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Сутність креативності та розвиток 
творчого потенціалу креативної 
особистості 

Тема 1. Сутність креативності в бізнесі 

Природа креативності. Креативний менеджмент як наука і вид 
діяльності. Інвестиційна теорія креативності. Управління 
креативністю. Місце креативного менеджменту у системі підготовки 
менеджерів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2. Місце мислення в дослідницькій та управлінській 
діяльності 

Процес і природа людського мислення. Характеристика видів 
мислення. Принцип єдиного інтелекту та професійне мислення. 
Проблемна ситуація і задача. Інтелектуальні властивості особистості. 
Творчість та інтелект – складові елементи креативності. Психологія 
мислення і дослідження в галузі штучного інтелекту. Види мислення: 
креативне; системне і стратегічне; трансформаційне; конвергентне і 
дивергентне; ассимилятивне; аккомодативне. Еволюція і революція. 
Самоорганізація. 

Тема 3. Мислення і творчий потенціал особистості 

Поняття про творчість. Оцінка творчого потенціалу. Особистість і 
творчість. Характеристика творчого потенціалу. Інтуїція – рушійна 
сила бізнесу. Інсайт як центральна ланка вирішення проблем. 
Евристичні прийоми активізації творчого мислення. Метод мозкового 
штурму.  

Тема 4. Латеральне мислення і свідома творчість у бізнесі 
Поняття латерального мислення. Пошук і генерування нових ідей. 

Методи активізації пошуку і вирішення творчих задач в організації. 
Метод нового покоління: „Еврика! Відповідь на стимули”. Десять 
заповідей для того, хто хоче перетворити мрію в реальність. 
Технології „менеджмент ідей” на фірмі.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Формування креативної організації 

Тема 5. Формування креативного середовища в організації 

Суть креативності на підприємстві. Креативна освіта: зміст, 
особливості та основні відмінні ознаки. Зовнішні бар’єри проявлення 
креативності в організації. Розвиток системи креативного 
менеджменту в організації. Принципи формування системи 
креативного менеджменту.  

Тема 6. Створення творчого потенціалу в організації  
 Стратегії розвитку творчого потенціалу в організаціях. Як 

створити креативну організацію? Принципи побудови структури 
креативної організації. Види організаційних структур і креативність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Культура креативної організації. Навички і ресурси. Організація, що 
навчається. Інноваційне лідерство. 

Тема 7. Креативні ролі в професійній діяльності менеджера 

Роль менеджера у створенні організації, що самонавчається.  
Творча робота менеджера і підлеглого. Вплив лідерства на креативний 
потенціал менеджера. Ефективне лідерство в сучасному бізнес-
середовищі. Навчання та зміни. Тренінг і коучинг – нові технології 
навчання менеджерів. Як креативність пов’язана з навчанням та 
змінами? 

Тема 8. Технологія прийняття та реалізації креативних 
управлінських рішень 

Сутність та особливості управлінських креативних рішень. Умови 
розробки і прийняття управлінських рішень, які ґрунтуються на 
досвіді та судженнях. Інтуїтивні управлінські рішення. Методи і 
моделі пошуку та прийняття креативних управлінських рішень. 

Тема 9. Мотивування творчості 
Значення людського фактора в управлінні організацією. Творчий 

підхід керівника до мотивації працівників. Мотивування творчого 
вирішення проблем, генерування та реалізації нових ідей. Творчість як 
потужний засіб мотивування. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем лекцій 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

лекції 
практичн
і заняття 

самостійна 
робота 

денна 
ф.н. 

заочна 
ф.н. 

денна 
ф.н. 

заочна 
ф.н. 

денна 
ф.н. 

заочна 
ф.н. 

денна 
ф.н. 

заочна 
ф.н. 

Змістовий модуль 1. Сутність креативності та розвиток творчого  
                                      потенціалу креативної особистості 

Тема 1. Сутність 
креативності в бізнесі 

12 12 2 1 2 1 8 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2. Місце мислен-
ня в дослідницькій і 
управлінській діяль-
ності 

9 10 2 - 1 - 6 10 

Тема 3. Мислення і 
творчий потенціал 
особистості 

10 9 2 - 2 1 6 8 

Тема 4. Латеральне 
мислення і свідома 
творчість у бізнесі 

9 8 2 - 1 - 6 8 

Підсумок за змістовий 
модуль 1 

40 39 8 1 6 2 26 36 

Змістовий модуль 2. Формування креативної організації 

Тема 5. Формування 
креативного середови-
ща в організації 

9 11 2 - 1 1 6 10 

Тема 6. Створення 
творчого потенціалу в 
організації 

12 9 2 1 2 - 8 8 

Тема 7. Креативні ролі 
в професійній діялності 
менеджера 

9 11 2 - 1 1 6 10 

Тема 8. Технологія 
прийняття та реалізації 
креативних управлін-
ських рішень 

11 9 1 - 2 1 8 8 

Тема 9. Мотивування 
творчості 

9 11 1 - 2 1 6 10 

Підсумок за змістовий 
модуль 2 

50 51 8 1 8 4 34 46 

Разом по курсу 90 90 16 2 14 6 60 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 
тем 

Назви змістових модулів і тем практичних занять 
К-сть годин 

денна ф.н. 
  заочна 

ф.н. 

Змістовий модуль 1. Сутність креативності та розвиток творчого потенціалу 
креативної особистості 

1 Сутність креативності в бізнесі. Ситуаційні завдання. 
Тести. Вивчення основних термінів та понять. 

2 1 

2 Місце мислення в дослідницькій та управлінській 
діяльності. Вирішення практичних та ситуаційних задач 
оцінка творчого потенціалу. Психологічні тести. 

1 - 

3 Мислення і творчий потенціал особистості. Вивчення 
методів системного аналізу управлінських проблем. 
Вирішення практичних задач. Ситуаційні вправи. 
Психологічні тести. 

2 1 

4 Латеральне мислення і свідома творчість у бізнесі. 
Ефективне мислення дослідника. Теорія рішень творчих 
задач. Вирішення практичних вправ. Ситуаційні задачі.  

1 - 

Підсумок за змістовий модуль 1 6 2 

Змістовий модуль 2. Формування креативної організації 
5 Формування креативного середовища в організації.. 

Вирішення практичних завдань з використання культурних 
і соціально-психологічних можливостей організації.. 
Ситуаційні вправи. Психологічні тести. 

1 1 

 6 Створення творчого потенціалу в організації. 
Вирішення практичних завдань з інноваційного лідерства. 
Ситуаційні вправи. Психологічні тести. 

2 

 

- 

 

7 Креативні ролі в професійній діяльності менеджера. 
Вирішення ситуаційних завдань, кейсів з визначення 
креативних ролей в професійній діяльності менеджера.. 
Психологічні тести. 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Технологія прийняття та реалізації креативних 
управлінських рішень. Розробка рекомендацій з 
формування креативних рішень. Вирішення практичних 
завдань. Ситуаційні вправи. Психологічні тести. 

2 1 

9 Мотивування творчості. Мотивування до генерування та 
реалізації нових ідей. Вирішення ситуаційних вправ. 
Психологічні тести. 

2 1 

Підсумок за змістовий модуль 2 8 4 

Разом по курсу 14 6 

 

6. Завдання для самостійної роботи студентів 

Виконуючи завдання самостійної роботи студенти мають 
поглибити отримані теоретичні знання з усіх тем курсу “Креативний 
менеджмент”, опрацювати літературні джерела, використовуючи 
нормативну базу, навчальні посібники, підручники, монографії, 
періодичну літературу та здійснюючи пошук в мережі Internet. 
Виконуючи завдання, студенти набувають досвіду практичних 
навичок застосовувати методи та технологію розвитку креативного 
менеджменту. 

6.1. Планування самостійної роботи студентів 

№ 
з/п 

Назви змістових модулів і тем самостійної роботи 
К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Сутність креативності та розвиток творчого потенціалу 
креативної особистості 

1 
Сутність креативності в бізнесі. Підбір, визначення та вивчення 
основних понять і термінів креативного менеджменту. Підготовка до 
вирішення ситуаційних задач. 

8 

2 
Місце мислення в дослідницькій та управлінській діяльності. 
Вивчення теоретичних засад процесу і природи людського мислення. 
Підготовка до вирішення практичних завдань та психологічних тестів. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Мислення і творчий потенціал особистості. Особливості 
евристичних прийомів активізації творчого мислення. Підготовка до 
вирішення практичних задач та ситуаційних вправ. 

6 

4 
Латеральне мислення і свідома творчість у бізнесі. Пошук і 
генерування нових ідей. Підготовка до розв’язання творчих завдань та 
практичних вправ. 

6 

Підсумок за змістовий модуль 1 36 

Змістовий модуль 2. Формування креативної організації 

5 

Формування креативного середовища в організації. Адаптація і 
планування – головні принципи існування креативного середовища. 
Підготовка до проведення практичного заняття з формування 
креативного середовища та розв’язання ситуаційних вправ. 

6 

6 

Створення творчого потенціалу в організації. Опрацювання 
теоретичного матеріалу з. Підготовка до вирішення вправ з розробки 
стратегій розвитку творчого потенціалу в організаціях та 
інноваційного лідерства. 

8 

7 
Креативні ролі в професійній діяльності менеджера. Роль 
креативності в професійній діяльності менеджера. Розробка 
психологічних тестів. 

6 

8 
 

 Технологія прийняття та реалізації креативних управлінських 
рішень. Підготовка до вирішення практичних завдань, ситуаційних 
задач та психологічних тестів.  

8 
 

9 
Мотивування творчості. Вивчення теоретичних аспектів 
мотивування до генерування та реалізації нових ідей. Підготовка до 
вирішення ситуаційних вправ та психологічних тестів. 

6 

Підсумок за змістовий модуль 2 46 

Разом по курсу 60 

 
 

6.2. Виконання та оформлення індивідуального науково-
дослідного завдання (ІНДЗ) 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни є 
виконання ІНДЗ студентами денної і заочної форм навчання згідно 
прийнятого варіанту. 

Загальний обсяг індивідуального завдання визначається з 
розрахунку 0,15 сторінки на 1 годину самостійної роботи. За 
структурою ІНДЗ включає план, вступ, основну частину, висновки, 
список використаної літератури та додатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Індивідуальна робота оформлюється на стандартному папері 
формату А4 (210 х 297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве – 
20 мм, праве – 10 мм. Пояснювальна записка ІНДЗ оформляється 
рукописним або друкованим текстом українською мовою. 

Захист роботи відбувається у терміни, спільно обумовлені 
студентом і викладачем, а для студентів-заочників під час 
екзаменаційної сесії.  

7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни “Креативний менеджмент” 
використовуються такі методи активного навчання: 

� вирішення ситуаційних задач; 
� кейс-стаді; 
� ділові ігри; 
� розгляд конкретних ситуацій; 
� комплексні розрахункові задачі; 
� провокаційні вправи і запитання; 
� енерджайзери; 
� робота у малих групах. 

При виконанні практичних задач та ІНДЗ використовуються засоби 
комп’ютерної техніки. 

В ході проведення занять використовуються наступні ТЗН: 
� слайдова презентація (у Power Point); 
� кодоскоп для відтворення фолійної програми; 
� друковані роздаткові матеріали. 

8. Вимоги до знань і умінь студентів 

Курс „Креативний менеджмент” формує навики управління 
креативним середовищем, креативною організацією та безпосередньо 
креативною особистістю, раціональні підходи до прийняття рішень в 
інноваційній сфері, методів оцінки креативного середовища. 

В ході вивчення курсу студент повинен: 
- знати основні напрямки розвитку креативності, основні підходи, 

принципи, методи, функції, основні категорії та інструменти предмету 
курсу; 

- вміти опрацьовувати наукову літературу; 
- вміти обґрунтовувати наукову гіпотезу, ідею; 
- вміти обґрунтовувати власну точку зору, толерантно вести себе 

під час дискусії; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- вміти вирішити як абстрактні так і конкретні, реальні проблемні 
ситуації; 

- вміти використовувати набуті знання в реальному житті. 
9. Форми і методи контролю знань студентів 

Специфіка викладання предмету полягає у використанні трьох 
видів контролю: поточного, модульного  і підсумкового. 

Поточний контроль включає: 

- тестування (т) – така форма контролю дозволяє перевірити 
підготовку студентів до кожного заняття; проводиться регулярно на 
вибірковій основі;  

- розв’язування задач (рз) – така форма контролю дозволяє перевірити 
знання основних положень заданої теми, формувати логічне мислення 
студентів і вона проводиться на окремих заняттях;  

- опитування (о) – проводиться з метою виявлення вміння студентами 
оперувати вичитаним викладачем матеріалом, відповідати на додаткові 
питання і проводиться регулярно на вибірковій основі;  

- ділова гра (д) – проводиться з метою формування вмінь і навичок у студентів 
практичного спрямування, формування сучасного економічного мислення, 
вміння приймати відповідальні та ефективні рішення;  

- самостійна робота (ср) – така форма контролю дозволяє виявити 
вміння чітко, логічно і послідовно відповідати на поставлені 
запитання, вміння працювати самостійно. 

Модульний контроль передбачає проведення модульної 
контрольної роботи після завершення кожного змістового модуля.  

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання 
знань. 

9.1. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота ІНД
З 
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9.2. Розподіл балів, що присвоюються студентам заочної 
форми навчання 

Відвідування занять, 
бали 

Контрольна робота 
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              10. Методичне забезпечення 
 

1. Методичні рекомендації до проведення практичних занять,  
самостійної роботи та виконання ІНДЗ з дисципліни „Креативний 
менеджмент”  для студентів спеціальностей 8.03060101 
„Менеджмент організацій і адміністрування”, 8.03060102 
„Менеджмент інноваційної діяльності”, 803060103 „Менеджмент 
природоохоронної діяльності”, 8.18010011 «Інтелектуальна 
власність» та напряму підготовки  6.020105 „Документознавство та 
інформаційна діяльність”/ Окорський В.П., Мандзюк О.М., Рівне: 
НУВГП, 2013. – 31 с. 

2. Окорський В.П. Збірник  тестових  завдань з дисципліни 
«Креативний менеджмент»: практикум: навчальний посібник.– 
Рівне : НУВГП, 2017. – 81 с. 

11. Рекомендована література 
11.1. Базова література 

1. В. П. Окорський, А. М. Валюх. Креативний менеджмент: 
Підручник. – Рівне: НУВГП, 2017. –  343 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Туник Е. Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса. – 
СПб.: Иматон, 2004. 

11.2. Допоміжна література 

1. Актуальні проблеми психології. Проблеми психології 
творчості та обдарованості / За ред. В.О.Моляко. - Вид-во ЖДУ ім. 
І.Франка.- Житомир, 2006. - 195 с. 

2. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – 
М.: Академия, 2004. – 320с. 

3. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної 
української мови. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – 1087 с. 

4. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология 
мышления. – М.: Прогресс, 2006. 

5.  Гнатко М. М. Батьківська сім’я як чинник впливу на процес 
формування актуальної креативності // Збірник наукових праць 
Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН. – 2007. 

6. Дей Лора. Практическая интуиция в бизнесе: Самоучитель по 
развитию интуиции. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 314 с. 

7. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Пер. с англ. – 
М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 272 с. 

8. Клепіков О. І. Кучерявий І. Т. Основи творчості особи. – К.: 
Вища школа, 2005. 

9. Коноваленко В. А., Коноваленко М. Ю. Управление 
персоналом – креативный менеджмент: в помощь руководителю. – 
М.: ИТК. «Дашков и К°», 2010. – 224 с. 

10. Креативний менеджмент. Навч. посібник / О.Є. Кузьмін, 
С.В. Князь, І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. – Львів: Вид.-во Львівської 
політехніки, 2010. – 124 с. 

11. Креативное мышление в бизнесе / Перевод с англ. – М.: 
Альбина Бизнес Букс, 2006. – 228 с. 

12. Кук П. Креатив приносит деньги. – Минск: Гревцов 
Паблишер, 2007. – 384 с. 

13. Кульчицька О. І. Складові біографії творця // Обдарована 
дитина – 2004. – № 3. – С.27-32. 

14. Максименко С. Д. Загальна психологія. – Вінниця: «Нова 
книга», 2004. – 701 с. 

15.  Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб., 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Науменко П. Від ідеї створення нового продукту до 
реалізації інноваційного проекту // Інтелектуальна власність. – 
2004. – № 1. – С. 33-38. 

17.  Окорський В.П., Валюх А.М. Креативний менеджмент: 
Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. – 211 с.  

18. Роменець В. А. Психологія творчості. – К: Либідь. 2007.  
19. Свидрук І.І. Креативний менеджмент. Навч. посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2012. – 224 с. 
20. Торшина К.А. Современные исследования проблемы 

креативности в зарубежной психологии // Вопросы психологии. – 
1998. – №4. – С. 123-132. 

21. Харцій О.М. Розвиток креативного потенціалу у майбутніх 
менеджерів організації / Автореф. дис. канд. психол. наук. – 
Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2007. – 20 
с. 

22. Шерер Йири. Техника креативности: как в 10 шагов найти, 
оценить и воплотить идею. – М.: СмартБук, 2009. – 136 с. 

23. Эдвард де Боно. Латеральное мышление. – СПб: Питер 
Паблишинг, 1997. 

24. Jonathan Cosling and Henry Mintzberg. The five Minds of a 
Manager. Harvard Bussines Review. – November 2003. 

25. Torrance E.P. Education and the Creativity // (Ed.) Taylor C.W. 
Creativity: Progress and Potential. N.Y. – 1964. 

12. Інформаційні ресурси 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/. 

2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.rada.kiev.ua/. 

3. Державний комітет статистики України / [Електронний 
ресурс]. – режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 
майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.libr.rv.ua/. 

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 
Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://cbs.rv.ua/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) 
/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 
nuwmedu.ua/naukova-biblioteka. 

 
 
Робочу програму розробив к.т.н.,  
доцент кафедри менеджменту                               В.П. Окорський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


