МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ

(підпис)

“____” _________________ 2020 р.

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА

ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан
____________ доц. А. В. Стасишин

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Креативне управління бізнесом
(назва навчальної дисципліни)

Дисципліна вільного вибору студента
Цикл загальної (гуманітарної та соціально-економічної)
підготовки

освітній ступінь: бакалавр

ЛЬВІВ 2020

Програма навчальної дисципліни Креативне управління бізнесом
Дисципліна вільного вибору студента
Цикл загальної (гуманітарної та соціально-економічної) підготовки
освітнього ступеня бакалавр

“___” _____________ 2020 року – ___с.

Розробник:

Герасименко О.В., доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом,
к.е.н., доцент

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри публічного адміністрування та
управління бізнесом
Протокол № 1 від “28” серпня 2020 р.
В.о. завідувача кафедри _____________
(підпис)

Комарницька Г.О.

(прізвище, ініціали)

Розглянуто та ухвалено Вченою радою факультету управління фінансами та бізнесу
Протокол № 1 від “28” серпня 2020 р.

© Герасименко О.В., 2020 рік
© ЛНУ імені Івана Франка, 2020 рік
2

РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Предмет навчальної дисципліни
Предметом навчальної дисципліни є креативні підходи до вирішення інноваційних задач в
бізнесі, процеси розвитку креативного середовища бізнес-структур.
Мета навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни: розкриття закономірностей креативного управління бізнесом,
формування знань, умінь та практичних навичок в галузі творчого управління та креативного
менеджменту, формування здатностей до самостійного творчого вирішення управлінських
проблем, а також вмінь управляти індивідуальною й колективною творчістю в бізнесі.
Основні завдання
Основні завдання навчальної дисципліни: визначення специфіки й основних
закономірностей творчих процесів, способів активізації творчих здатностей, усвідомлення ролі та
значущості креативного підходу до управління бізнесом; формування інноваційного мислення,
оволодіння інструментарієм креативного підходу до вирішення інноваційних задач, набуття знань
і навичок в області розвитку креативного середовища і створення креативних бізнес-структур,
формування умінь та навичок щодо креативного вирішення управлінських проблем, засвоєння
технологій і методів вирішення нестандартних завдань у бізнесі.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі
Дисципліна слідує за вивченням навчальної дисципліни «Вступ до фаху» та передує проходженню
виробничої практики.
Вимоги до знань і умінь
а) знати:
сутність, структуру та основні особливості креативного управління бізнесом; основні
закономірності, структуру та види творчої діяльності; специфіку інтегрального, креативного
стилю управління; основні етапи прийняття креативних управлінських рішень керівником; умови
забезпечення позитивної мотивації творчої активності працівників; основні чинники створення
творчої атмосфери в колективі; закономірності створення ефективної творчої комунікації в
організації; психологічні умови попередження та креативного вирішення конфліктів в організації;
методи проведення успішних творчих бізнес-переговорів;
б) вміти:
створювати в організації атмосферу творчості та новаторства; використовувати систему прийомів,
методик і способів продуктивного розв’язання проблем та прийняття креативних рішень в бізнесі;
створювати ефективну систему мотивування креативності працівників; застосовувати методики й
прийоми управління новаціями й змінами в організації; встановлювати партнерські стосунки
всередині фірми та з іншими організаціями; проводити тренінги з активізації творчості та розвитку
творчих здібностей з персоналом фірми.
Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень
сформованості вмінь:
Назва рівня
Зміст критерію рівня
сформованості
сформованості вміння
вміння
1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою
Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні
2. Алгоритмічний
типових ситуацій
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для
3. Творчий
розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій
Навчальна програма складена на 3 кредити.
Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік.
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РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер теми
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назва теми
Сутність та особливості креативного управління бізнесом.
Суть, структура та основні механізми творчості.
Основні фактори та функції ефективного креативного управління бізнесом.
Творчі стратегії управління персоналом організації.
Формування креативного середовища на підприємстві.
Проблеми організації креативного, новаторського бізнесу.
РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Сутність та особливості креативного управління бізнесом.
Предмет, методи та завдання креативного управління бізнесом. Розвиток теорії й практики
управління. Основні моделі управління. Особливості американського, європейського та
японського менеджменту. Сучасний стан теорії управління. Гуманізація управління. Сучасні види
менеджменту як складові креативного управління бізнесом. Основні підходи до визначення
антикризового менеджменту. Екзистенціальний менеджмент. Інтуїтивний менеджмент Метафори
менеджменту. Віртуальний, квантовий, синергетичний менеджмент; проектний менеджмент
(управління проектними групами); менеджмент майбутнього (управління часом); кризовий
(антикризовий) менеджмент (управління ризиками); Event - менеджмент, Change –менеджмент.
Тема 2. Суть, структура та основні механізми творчості.
Економічні, управлінські, психологічні підходи до творчості. Зміст та основні види творчості.
Основні механізми та прийоми творчості. Свідоме та несвідоме в творчості. Фантазія, інтуіція та
продуктивне мислення в структурі творчості. Складові креативності: вміння творчо мислити;
компетентність; внутрішня мотивація. Види мислення: системне і стратегічне; трансформаційне;
конвергентне і дивергентне, ассимилятивне, аккомодативне, креативне.
Тема 3. Основні фактори та функції ефективного креативного управління бізнесом.
Основні стилі управління. Аналіз стилів управління. Творчий стиль управління. Сутність
управлінської діяльності. Система основних управлінських функцій і їх психологічне
забезпечення. Креативний підхід до реалізації основних функцій управління бізнесом.
Цілепокладання, прогнозування, планування, організація, мотивування, комунікація, контроль в
діяльності керівника. Творче планування на основі бачення майбутнього. Правила делегування
повноважень. Правила ефективного контролю.
Тема 4. Творчі стратегії управління персоналом організації.
Розвиток концепції мотиваційного менеджменту, мотивація й стимулювання: технології й
принципи ефективного стимулювання, процесуальні теорії мотивації, змістовні теорії мотивації,
матеріальне й нематеріальне стимулювання. Концепції мотивації виконавської діяльності. Основні
підходи до реалізації функції мотивування.
Спрямованість на творчість, новаторство й зміни. Вирішення проблем і творчість. Складання
карт: створення, підтримка й руйнування стереотипів та концептуальних схем. Організаційна
культура менеджменту ідей: клімат творчості в управлінні знаннями та ідеями. Чинники впливу
на підвищення креативності: постановка задачі; свобода дій; ресурси; склад робочої групи;
стимулювання керівників; організаційна підтримка.
Тема 5. Формування креативного середовища на підприємстві.
Зовнішні бар’єри застосування креативності. Використання культурних, соціальнопсихологічних можливостей середовища для реалізації цілей працівників і бізнес-цілей
підприємства. Культура, соціальний капітал й економічний розвиток. Моделі комунікацій. Типи
комунікативних мереж. Оптимізація системи організаційних комунікацій Організація
комунікативного простору
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Комунікація в управлінні. Формування сприятливого психологічного клімату в організації.
Створення творчої атмосфери та сприятливого психологічного клімату в бізнесі-організації.
Творчий клімат та партнерські відносини. Політика підтримки та розвиток співробітників.
Конфлікти в організації і їх креативне вирішення.
Тема 6. Проблеми організації креативного, новаторського бізнесу.
Інноваційний потенціал управління. Основні теорії новаторства, інноваційної діяльності й
запровадження нововведень. Типи новаторства. Джерела новаторства. Етапи та життєвий цикл
новації. Природа змін і інновацій. Соціально-психологічні особливості інноваційного процесу.
Динаміка новаторства та управління новаторством. Стратегічне новаторство. Корпоративна
стратегія й підприємницьке бачення. Креативне управління новаторством: процес зниження
невизначеності. Креативне управління процесом інноваційної діяльності й запровадженням
нововведень. Психологічне забезпечення організаційних змін. Психологічні бар'єри при
сприйнятті змін і методи подолання опору.
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РОЗДІЛ 5. ІНТЕРНЕТ САЙТИ
1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку: http://www.ssmsc.gov.ua.
2. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua.
3. Державна фіскальна служба України: http://www.sfs.gov.ua.
4. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва:
http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index.
5. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net.
6. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua.
7. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua.
8. Рахункова палата України: http://www.ac-rada.gov.ua.
9. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua.
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