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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета вивчення дисципліни - розкриття змісту поняття «креативні індустрії», визначення основних функцій і 
механізмів менеджменту креативних індустрій, аналіз ключових секторів даної індустрії, вивчення технології та 
механізми фінансування креативних індустрій, з’ясування особливості креативних індустрій як в Україні, так і за 
кордоном. Предметом є вивчення історії, теоретичних основ, секторів, ресурсної бази і сучасних технологій 
креативних індустрій. 

Завдання вивчення дисципліни: ознайомити з понятійно-категоріальним апаратом навчальної дисципліни; 
розкрити генезу терміну «креативні індустрії», сучасні підходи до його визначення; визначити концепції креативних 
індустрій; сформувати уявлення про види, форми, сфери реалізації соціокультурної діяльності; окреслити 
організаційні аспекти діяльності у сфері креативних індустрій; визначити особливості мотивації праці у креативній 
індустрії; ознайомити із ключовими секторами галузі креативних індустрій. 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Основи формування та розвитку креативних індустрій 
Поняття та розвиток креативних індустрій. Мета курсу. Історичні аспекти становлення галузі креативних 

індустрій. Природа креативності та її значення у людській діяльності. Основні ознаки креативності людини. Підходи 
до вивчення поняття креативності. Основні типи креативності (творчості). Аспекти розвитку креативних індустрій, 
виходячи із запитів споживачів, інтересів виробників і державних інститутів. Роль креативних індустрій у розвитку 
регіональної і глобальної економік. 

 
Тема 2. Види креативних індустрій 

Види культурних індустрій. Моделі культурних індустрій. Креативні підприємці: ідеї, інструменти, моделі. 
Форми креативних індустрій. Зарубіжні та українські концепцій креативних індустрій. 
 
Тема 3. Креативний бізнес 

Індивідуальні торговці та мікробізнес. Фінансування креативного бізнесу. Контракти та права. Бізнес-моделі. 
ПЕСТ: політичні, економічні, соціальні та технологічні фактори. Державне фінансування. Підприємницькі підходи. 
Самофінансування. 

 
Тема 4. Бізнес-моделі в креативних індустріях 
Інновації бізнес-моделі: галузева модель, інновація моделі доходу, інновація моделі підприємства. Інноваційні 

мережі: від технологічного розвитку до реконфігурації бізнес-моделі. Бізнес-моделі в телевізійній та кіноіндустрії. 
Бізнес-моделі в ігровій та музичній індустрії. Бізнес-моделі у видавничій галузі. 

 
Тема 5. Організаційні аспекти і мотивація діяльності у культурній та креативній індустріях 
Загальне поняття організаторської діяльності. Організаційні структури управління в творчій індустрії. 

Організаційні відносини, документування, культура творчих індустрій. Особливості організації діяльності творчої 
проектної групи. 

Поняття мотивації, її зміст та види. Особливості мотивації праці у креативній індустрії. Мотивація і проблема 
успіху. 

 
Тема 6. Державна політика та законодавча база в сфері креативних індустрій 

Законодавство та бюджетна підтримка креативних індустрій. Державні стратегії розвитку креативної економіки. 
Державний захист прав інтелектуальної власності. Методи та інструменти впливу держави на розвиток креативних 
індустрій. Український культурний фонд. 

 

C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ 
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Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК9. Здатність працювати в команді.  

ЗК10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК11. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК12. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗК13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК14. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК16. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК17. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  
ЗК18. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (СК) 

СК19. Здатність критично усвідомлювати взаємозв'язок між культурними, соціальними 
та економічними процесами.  

СК20. Здатність аналізувати економічні, екологічні, правові, політичні, соціологічні, 
технологічні аспекти формування ринку культури.  

СК21. Здатність визначати стратегічні пріоритети та аналізувати особливості місцевих, 
регіональних, національних та глобальних стратегій соціокультурного розвитку.  

СК22. Вміння використовувати адекватний професійний інструментарій для розробки та 
оперативного управління соціокультурними проектами.  

СК23. Здатність аналізувати і структурувати організаційну, управлінську проблеми та 
знаходити конструктивні рішення.  

СК24. Здатність планувати, управляти та контролювати виконання поставлених 
завдань та прийнятих рішень.  

СК25. Здійснювати розподіл повноважень і відповідальності на основі їх делегування.  

СК26. Здатність діяти соціально відповідально.  

СК27. Здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі вирішення 
соціальних, культурних, економічних питань.  

СК28. Здатність здійснювати ефективні комунікації та розв’язувати конфліктні ситуації у 
професійній діяльності.  

СК29. Здатність виявляти, використовувати, інтерпретувати, критично аналізувати 
джерела інформації в області менеджменту соціокультурної сфери.  

СК30. Здатність розробляти та впроваджувати сучасні форми забезпечення 
соціокультурного партнерства.  

СК31. Здатність розробляти соціокультурні проекти та забезпечувати їх операційну 
реалізацію.  

СК32. Здатність організовувати роботу з різними стейкхолдерами соціокультурної 
діяльності.  

СК33. Вміння використовувати сучасні методи обробки інформації для організації та 
управління соціокультурними процесами.  
СК34. Здатність створювати соціокультурні послуги. 

Програмні результати 
навчання 
(ПР) 

ПР1. Визначати базові професійні поняття та використовувати термінологічний апарат 
менеджера соціокультурної діяльності. 

ПР2. Збирати та впорядковувати інформацію. 
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ПР3. Організовувати професійний час. 

ПР4. Здійснювати практичну діяльність відповідно до чинного законодавства. 

ПР5. Оцінювати специфіку застосування принципів управління в соціокультурному 
менеджменті. 

ПР6. Класифікувати та знаходити інноваційні рішення для створення, реалізації і 
забезпечення соціокультурних потреб людини. 

ПР7. Здійснювати проектувальну роботу. 

ПР8. Визначати соціокультурний потенціал різних стейкхолдерів культурного життя. 

ПР9. Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію. 

ПР10. Вивчати, узагальнювати та адаптовувати найкращий досвід соціокультурної 
розбудови. 

ПР11. Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність. 

ПР12. Формулювати, аргументувати професійні завдання. 

ПР13. Обґрунтовувати управлінські рішення. 

ПР14. Оцінювати наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень. 

ПР15. Вміти встановлювати діалог з різними професійними суб’єктами та групами. 

ПР16. Знати як застосувати сучасні технології управління людськими ресурсами. 

ПР17. Формувати професійні мережі, адвокації та лобіювати інтереси проекта/сектора 
(галузі). 

ПР18. Проявляти самостійність суджень та самокритичність у процесі дискусії. 
ПР19. Володіти інструментами фінансово-економічного забезпечення соціокультурної 
діяльності. 

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата 

Тема Форма 
діяльності 
(заняття), 
години, 
формат  

Завдання для СРС  
(література, ресурси в інтернеті, презентація, 

віеокурси) 

Перший – 
другий тижні 

Тема 1. Основи 
формування та 
розвитку креативних 
індустрій 

1.1. Поняття та 
розвиток креативних 
індустрій. Мета курсу. 

1.2. Історичні 
аспекти становлення 
галузі креативних 
індустрій. 

1.3. Природа 
креативності та її 
значення у людській 
діяльності. 

1.4. Основні ознаки 
креативності людини.  

1.5. Підходи до 
вивчення поняття 
креативності.  

1.6. Основні типи 
креативності 
(творчості). 

Лекція, 
(4 год), 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-6, 12, 15, 18-20 
додаткова  1,3,7 

Другий, третій 
тижні 

Практичне 
заняття, 
(4 год), 

F2F 

1. Які Вам відомі підходи до визначення креативних 
індустрій? 

2. Знайдіть відмінності між культурними і 
креативними індустріями. 

3. У чому суть продукту культурних і креативних 
індустрій? 

4. Розкрийте головні аспекти розвитку креативних 
індустрій, виходячи із запитів споживачів, 
інтересів виробників і державних інститутів.  

5. Поясність роль креативних індустрій у розвитку 
регіональної і глобальної економік. 

Обговорення питань: 

 Культурна політика в Україні: перехід до нової 
парадигми розвитку і розуміння ролі творчих 
індустрій. 

 Досвід регіонів України в побудові креативної 
економіки. 

 Успішні практики регіонів і міст і пошук 
стратегій. 

Четвертий 
тиждень 

Тема 2. Види 
креативних індустрій 

2.1. Види 
культурних індустрій. 

2.2. Моделі 
культурних індустрій. 

2.3. Креативні 
підприємці: ідеї, 
інструменти, моделі. 

Лекція  
(2 год) 
 F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-6, 10, 13-15, 22-24. 
додаткова  1,7 
Інтернет-ресурси 3-5, 15-18, 23-26 

П’ятий 
тиждень 

Практичне 
заняття 

(дискусія, 
групова 
робота) 

Обговорення кейсів, дискусії за темами, презентації 
групових проектів: 
- Культурна політика в Україні: перехід до нової 
парадигми розвитку і розуміння ролі творчих індустрій. 
- Досвід регіонів України в побудові креативної 
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2.4. Форми 
креативних індустрій. 

2.5. Зарубіжні та 
українські концепцій 
креативних індустрій. 

(2 год) 
F2F 

економіки. Успішні практики регіонів і міст і пошук 
стратегій. 

Шостий –
восьмий тижні 

Тема 3. Креативний 
бізнес 

3.1. Індивідуальні 
торговці та 
мікробізнес. 

3.2. Фінансування 
креативного бізнесу. 

3.3. Контракти та 
права.  

3.4. Бізнес-моделі. 
3.5. ПЕСТ: 

політичні, економічні, 
соціальні та 
технологічні фактори. 

3.6. Державне 
фінансування. 

3.7. Підприємницькі 
підходи. 
3.8.Самофінансування. 

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-6, 8-11, 18-22. 
додаткова  1,2,5,7,8 

Практичне 
заняття 

(самостійна, 
групова 
робота) 
(2 год) 

Обговорення кейсів, 
дискусії за темами, презентації 
групових проектів: 
Створення проектів в сфері креативних і культурних 
індустрій:  
-опис ідеї і продукту; 
- дослідження споживачів; 
- тактика продажів; 
- зниження ризиків. 
 

Дев'ятий - 
одинадцятий 
тижні 

Тема 4. Бізнес-
моделі в креативних 
індустріях 

4.1. Інновації 
бізнес-моделі: 
галузева модель, 
інновація моделі 
доходу, інновація 
моделі підприємства. 

4.2. Інноваційні 
мережі: від 
технологічного 
розвитку до 
реконфігурації бізнес-
моделі.  

4.3. Бізнес-моделі в 
телевізійній та 
кіноіндустрії.  

4.4. Бізнес-моделі в 
ігровій та музичній 
індустрії. 

4.6.  Бізнес-моделі 
у видавничій галузі. 

Лекція 
(4 год)  

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-6, 14-17, 22-25 
додаткова  1,2,7 
Інтернет-ресурси 6, 9-11, 13-16, 22-26 
 

 Практичне 
заняття 
(4 год) 

F2F 

Тренінг «Карта емпатії: як знайти свого покупця». 
 
Тренінг «Побудова бізнес моделі розвитку креативних 
ідей в галузі ігрової індустрії»  

Дванадцятий 
тиждень 

Тема 5. Організаційні 
аспекти і мотивація 
діяльності у 
культурній та 
креативній індустріях 

5.1. Загальне поняття 
організаторської 
діяльності.  

5.2. Організаційні 
структури управління в 
творчій індустрії. 
Організаційні 
відносини, 
документування, 
культура творчих 
індустрій.  

5.3. Особливості 
організації діяльності 

Лекція 
(2 год) 

F2F 
 
 
 

Практичне 
заняття 

(самостійна, 
групова 
робота) 
(2 год) 

 
 
 
 
 
 

 

Опрацювання літератури: 
основна 1-6, 15-19, 20-23 
додаткова  1,2,7 
Інтернет-ресурси 6, 8-10, 15-18, 25-29 
 
 
Питання для обговорення: 
1. Організаційні структури управління в творчій 
індустрії. 
2. Організаційні відносини, документування, культура 
творчих індустрій. 
3. Особливості організації діяльності творчої проектної 
групи. 
4. Особливості мотивації праці у креативній індустрії. 
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творчої проєктної 
групи. 
5.4. Поняття мотивації, 
її зміст та види.  
5.5. Особливості 
мотивації праці у 
креативній індустрії. 
5.6. Мотивація і 
проблема успіху. 

 Тема 6. Державна 
політика та 
законодавча база в 
сфері креативних 
індустрій 

5.4. Законодавство 
та бюджетна підтримка 
креативних індустрій. 

5.5. Державні 
стратегії розвитку 
креативної економіки. 

5.6. Державний 
захист прав 
інтелектуальної 
власності.  

5.7. Методи та 
інструменти впливу 
держави на розвиток 
креативних індустрій. 

5.8. Український 
культурний фонд. 

Лекція 
 (2 год)  

Опрацювання літератури: 
основна 1-6, 8-12, 19-22 
додаткова 1,7,8 

Тринадцятий –
чотирнадцятий 
тижні 

Практичне 
заняття   

(дискусія) 
(2 год) 

F2F 

Обговорення кейсів, дискусії за темами, презентації 
групових проектів: 

1. Роль спільнот і індивідуальних підприємців у 
розвитку творчих індустрій, організації громадських 
просторів і ініціатив. 

2. Форми організації підприємницької діяльності в 
сфері креативних індустрій. 

3. Пріоритетні напрями політики держави у сфері 
культури та мистецтв. 

4. Культурна діяльність. 
5. Повноваження державних органів у сфері 

культури. 
6. Міністерство культури України. Роль і місце 

органів місцевого самоврядування в реалізації 
напрямів культурної політики держави. 

7. Правовий статус принципи й основні напрями 
діяльності професійних і творчих спілок, творчі спілки, 
товариств, фондів, асоціацій тощо. 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання двох позааудиторних контрольних (модульних) робіт. 
Перша контрольна модульна робота виконується за темами 1-3, друга – за темами 4-6 у письмовій формі.  

Під час виконання студенти мають продемонструвати уміння та навички залучати набуті теоретичні знання у 
сфері креативних індустрій та їх ключових секторів (реклама, дизайн, архітектура, декоративне мистецтво і 
ремесла, мода, кіновиробництво, музика і звукозапис, виконавче мистецтво, телебачення, радіо, Інтернет, художнє 
мистецтво, література і видавнича справа, мультимедіа і комп’ютерні ігри, музеї та організації культури). 

Вивчення дисципліни передбачає виконання комплексної індивідуальної роботи. І  блок індивідуальної роботи 
передбачає надання характеристики розвитку креативних індустрій в обраній державі. ІІ блок – аналіз 
особливостей, переваг, недоліків та перспектив обраних закладів України, що функціонують у креативній сфері.  

Науково-дослідницька робота студента (10 балів) передбачає участь у наукових конференціях (тези доповіді) 
або написання наукової статті за тематикою курсу.  

Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної роботи містяться 
в системі MOODLE. 

 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 

1. Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві 
України : монографія. Київ : Юстініан, 2013. 608 с. 

2. Бабець І. Г., Полякова Ю. В., Мокій О. А. Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності : підручник. 
Львів, 2016. 493 с. 

3. Біла книга з міжкультурного діалогу. Жити разом у рівності й гідності. Київ : Оранта, 2010. 60 с. 
4. Виставкова федерація України : веб-сайт. URL : http://www.expo.org.ua/ua/ (дата звернення : 21.11.2018). 
5. Вовчак О. Д., Рущишин Н. М. Інвестиційний менеджмент : підручник. Укоопспілка. Львів, 2016. 463 с. 
6. Економічна привабливість української культури : аналітична доповідь. Київ : ФОП Лопатіна О. О., 2019. 112 

с. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Special_research/2019_UCF_report_full.pdf 
7. Зеленська Л. М., Романова А. О. Івент-менеджмент: словник довідник організатора заходів. Київ : НАКККіМ, 

2015. 84 с. 
8. Ілляшенко С. М. Інноваційний розвиток: маркетинг і менеджмент знань : монографія. Харків ; Суми : Діса 

плюс, 2016. 190 с. 
9. Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : [монографія] / О. 

С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. К., 
2013. 184 с. 

10. Калініна Г. М. Краудсорсинг як інноваційний управлінський інструмент і змістова компонента навчального 
посібника для керівників. URL : http://lib.iitta.gov.ua/166119/1/27.pdf (дата звернення : 21.11.18). 

11. Копієвська О. Р. Роль і значення культурної функції держави на сучасному етапі цивілізаційного розвитку. 

http://www.ier.com.ua/files/publications/Special_research/2019_UCF_report_full.pdf
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Правова держава. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. Вип. 17. С. 67–73. 
12. Копієвська О. Культурна функція держави в контексті національного державотворення : монографія. Київ. 

:НАКККіМ, 2010. 271 с. 
13. Копієвська О. Р. До питання законодавчого регулювання культури в Україні. Вісник Львівського 

університету. 2008. Вип. 47.С. 83–89. (Серія юридична) 
14. Кравченко О. В. Державна культурна політика в Україні: дискурс влади. Українська культура: минуле, 

сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць : у 2 т. / Наукові записки Рівненського державного гуманітарного 
університету. Рівне : РДГУ, 2009. Вип. 15, т. 2. С. 79–84. 

15. Кравченко О. В. Культурна політика в Україні за часів незалежності. Дискурс публічної політики. Вісник 
Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. X. : ХДАК, 2010. Вип. 29. С. 47–57. 

16. Культурні і креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики : матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції, Наукове видання (24 квітня 2017 р.). Київ : Національна академія керівних кадрів 
культури і мистецтв 2017. 160 с. 

17. Матеріальна підтримка культурних проектів : світовий досвід та можливості застосування в Україні : 
колективна монографія / О. І. Безгін, Г. Є. Бернадська, Л. О. Кочарян. Київ, 2010. 192 с. 

18. Матеріали аналітичного медіа-ресурс Українського культурного фонду URL: https://uaculture.org/texts/ 
19. Мерзляк А. В., Огнарьов Є. С. Державне управління сферою культури: вітчизняний та зарубіжний досвід. 

Публічне адміністрування: теорія та практика. 2017. № 1(17) URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2017-
01(17)/index.html 

20. Назарова Г. В. Креативна економіка та менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. В. Назарова, Ю. 
В. Сотникова ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. Електрон. текстові дан. 
(1,50 МБ). Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 159 с. : іл. Загол. з титул. екрану.  Бібліогр.: С. 150-156. 

21. Пархоменко І. І. Поняття «культурні» та «креативні індустрії» в західноєвропейському науковому дискурсі та 
урядово-інституційних практиках Великобританії та Європейського Союзу. Українські культорологічні студії. 
№1. 2017. С. 74-78. 

22. Реалізація державної політики у галузі культури : пріоритети, здобутки, перспективи. Охорона культурної 
спадщини : аналітичний звіт МКТУ за 2012 р. / М-во культури і туризму України. Київ : МКТУ, 2013. 81 с. (На 
правах рукопису). 

23. Свінцицька О.М., Ткачук В.О. Креативна економіка та креативні індустрії : навч. посібн. [Електронне 
видання]. – Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2020. 218 с. URL: 
https://www.litmir.me/bd/?b=689728&p=1 

24. Свидрук І. І. Креативний менеджмент : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 224 с. 

25. Фарінья К. Розвиток культурних та креативних індустрій в Україні. Програми ЄС та Східного партнерства 

«Культура і креативність». 2017. 59 с. 

 
F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Бондар О. В., Глєбова А. О. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. Київ : Освіта України, 2013. 480 с. 

2. Культурна спадщина України: Правові засади збереження та охорони культурно–історичного середовища: 

зб. офіц. док. К.: Істина, 2002. 336с. 

3. Малімон В. І. Проблеми модернізації державного регулювання у сфері культури. Публічне адміністрування: 

теорія і практика. 2010. Вип. 2 (4). URL : www.nbuv.gov.ua/e-journals (дата звернення : 26.10.2022). 

4. Популяризація, промоція, реклама художніх творів і культурних благ: світовий досвід та українська практика: 

Звіт про науково-дослідну роботу за 2013 р. / М-во культури і туризму України; УЦКД. Київ : МКТУ, УЦКД. 

Київ. 2013. 199 с. (На правах рукопису). 

5. Рижкова С. А., Кузнецова І. В., Шевченко І. О. Творення, трансляція, інтерпретація та споживання культури: 

монографія. Київ : НАКККіМ, 2010. 476 с. 

6. Творчі індустрії. Модель для збірки: [Сб. статей / Сост. Е. В. Зеленцовой] М. : Інститут культурної політики, 
2005. - 34 с. - (Культурні стратегії: експертний клуб. Вип. 4). 

7. Bilton C. Management and creativity: From creative industries to creative management. – Blackwell Publishing, 
2007. 

8. Foord J. Strategies for creative industries: an international review //Creative Industries Journal. 2009. Т. 1. №. 2.  

С. 91-113. 
Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті 

1.  Аналітичний звіт щодо стану культури та культурної політики України. Культура і Креативність : веб-сайт 
URL: https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/2017/DOCS/_EaP%20Culture%20Base-
line%20Report%20UKRAINE%20(Ukrainian).pdf 
2. Економічна привабливість української культури : аналітична доповідь. Київ : ФОП Лопатіна О. О., 2019. 112 с. 

URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Special_research/2019_UCF_report_full.pdf 

https://www.litmir.me/bd/?b=689728&p=1
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3. Концепція нової національної культурної політики України. Культурний код Східного партнерства. Центр 
культурного менеджменту : веб-сайт URL: http://www.kultura.org.ua/wp-content/uploads/FINALConcept_Road-
Map_UA_Culture-Coding-EaP.pdf 

4. Матеріали аналітичного медіа-ресурс Українського культурного фонду URL: https://uaculture.org/texts/ 
5. Матеріали сайту Кабінету Міністрів України URL: http://www.kmu.gov.ua/. 
6. Мерзляк А. В., Огнарьов Є. С. Державне управління сферою культури: вітчизняний та зарубіжний досвід. 

Публічне адміністрування: теорія та практика. 2017. № 1(17) URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2017-
01(17)/index.html 

7. Сайт Міністерства культури та інформаційної політики URL: https://mkip.gov.ua/ 
8. Сайт ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=2966 
9. Сайт українського культурного фонду. URL: https://ucf.in.ua/ 
10. Сайт House of Europe (“Дім Європи”) URL: https://houseofeurope.org.ua/contacts 
11. Сайт Статистичної комісії Європейського Союзу (Євростату) статистики URL: http://ec.europa.eu/eurostat. 
12. Arts Council budget for 2018–2022 increases culture funding for UK regions. The culture diary : веб-сайт. URL: 

https://www.theculturediary.com/stories/arts-council-budget-2018%E2%80%932022-increases-culture-funding-uk-regions 
13. National Members. International Federation of Arts Councils and Culture Agencies : веб-сайт. URL: 

https://ifacca.org/en/members/current-members/national-members/ 
14. Policy paper 2010 to 2015 government policy: arts and culture. GOV:UK : веб-сайт. URL: 

https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-arts-and-culture/2010-to-2015-government-
policy-arts-and-culture 

 
Інтернет-джерела (законодавство) 

15. Конституція України / Верховна Рада України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

16. Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21 груд. 1993 р. № 3759-XII URL: 
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3759-12 

17. Про кінематографію : Закон України від 13 січ. 1998 р. № 9/98-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98-
%D0%B2%D1%80 

18. Про театри і театральну справу : Закон України від 31 трав. 2005 р. № 2605-IV URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2605-15 

19. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січ. 1995 р. № 32/95-ВР URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80 

20. Про музеї та музейну справу : Закон України від 29 черв.1995 р. № 249/95-ВР URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80 

21. Про охорону культурної спадщини : Закон України від 08 черв. 2000 р. № 1805-III URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14 

22. Про видавничу справу : Закон України від 05 черв. 1997 р. № 318/97-ВР URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80 

23. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : указ Президента України від 12 січ. 2015 р. № 5/2015 URL: 
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 

24. Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури - стратегії реформ : розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 01 лют. 2016 р. № 119-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119-2016-%D1%80 

25. Про схвалення Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами : 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 січ. 2019 р. № 27-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-
2019-%D1%80 

26. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи забезпечення населення 
культурними послугами : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 трав. 2019 р. № 355-р URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/355-2019-%D1%80 Інтернет-ЗМІ в Україні  

27. Український тиждень: Новини політики, економіки та культури, URL: https://tyzhden.ua 26. Українська правда – 
новини онлайн про Україну, URL: https://www.pravda.com.ua/  

28. Дзеркало тижня, URL: https://dt.ua 28. Захід-нет, URL: https://zaxid.net 
29. Уніан, інформаційне агентство, URL: https://www.unian.ua 

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТТЬ  

1. Andrushchenko H., Alkema V.,Hrynko P., Portna O., Koliesnik T. Transnational corporations as entities of international 
entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship Education. Лондон, Великобританія, 2020.  Т 23, Вип. 1.  С. 1 – 6.  

URL: https://www.abacademies.org/journals/month-february-year-2020-vol-23-issue-1-journal-ajee-past-issue.html 
Провідне видання іноземної держави; Impact factor). 

2. Sherifi I., Andrushchenko H., Vankovych D., Solokha D., Malyshenko I. Strategic Management of Industrial Enterprise 
Innovation Potential  

Development. Academy of Strategic Management Journal. Лондон, Великобританія. 2020.Т.19(6).  С.1–8 URL: 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85098222539&origin=inward&txGid=40b4e06e1fb217c515738761be8ea66b Scopus 

3. Andrushchenko H. , Kashel Y. Trust as a marketing tool for sales staff management: materials of V Intern. Scient. 

http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2017-01(17)/index.html
http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2017-01(17)/index.html
https://mkip.gov.ua/
https://www.theculturediary.com/stories/arts-council-budget-2018%E2%80%932022-increases-culture-funding-uk-regions
https://www.abacademies.org/journals/month-february-year-2020-vol-23-issue-1-journal-ajee-past-issue.html
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098222539&origin=inward&txGid=40b4e06e1fb217c515738761be8ea66b
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098222539&origin=inward&txGid=40b4e06e1fb217c515738761be8ea66b
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Congress «Society of Ambient Intelligence -2022»(Student Section) (ISCSAI 2022),   17 -21 October 2022 - SHS Web 
Conf. 

 

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Дисципліни, що передують вивченню даного курсу: «Економікс», «Психологія», «Культурологія».  
Навчальна дисципліна є необхідною для опанування таких курсів, як «Креативна економіка», «Основи бізнесу», 

«Економіка і культура громади», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Маркетинг креативних індустрій» 

тощо.  
Обов’язкового знання іноземних мов не потребує. 

 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

 Денна Заочна 

   Лекції 16 
 

   Практичні (лабораторні) 16 
 

Самостійна робота студента (СРС) 49 
 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) 9 
 

Курсова робота - - 

J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.: 50 50 

оцінювання під час аудиторних занять 10 5 

виконання контрольних (модульних) робіт 10 10 

виконання і захист завдань самостійної 
роботи 

20 25 

науково-дослідницька робота 10 10 

Підсумковий контроль (іспит) 50 50 

Разом 100 100 

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 

(заліку) 
FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи. 

F 

 
 

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків:   
 не запізнюватися на заняття;   
 не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   
 самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   
 конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під 

час виконання індивідуальної роботи);   
 своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою практичні завдання;   
 брати очну участь у контрольних заходах;   
 будь-яке відтворення  результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним проектом),  в 

тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як 
порушення норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у 
порядку, визначеному чинним законодавством. 

L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання:  
вербальні/словесні  (лекція,  пояснення,  розповідь,  бесіда);   
наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   
практичні  (різні види практичних завдань, вирішення  ситуацій);  
пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 
студентами;   
метод проблемного викладу;   
дослідницький. 

M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор 
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Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів 
ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та 
тестування по бланкам. 

N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua:  
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує 
сертифікат про проходження курсу. 
EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 
Prometheus — український громадський проект масових відкритих онлайн-курсів. 

O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі 
листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. 
Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 
P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів 
академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією 
із застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою 
студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізняти власні ідеї від 
інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, студенти можуть не 
подавати один і той же звіт двічі. 
Політика щодо академічної доброчесності в Державному університеті економіки і технологій регламентується 
Положенням про академічну доброчесність   ( Затверджено вченою радою ДУЕТ, Протокол №5 від  28.01.2021 р.) 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням кафедри управління бізнесом Державного університету економіки і технологій - протокол №17 від 

21.06.2022 року 

 

https://zoom.us/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://prometheus.org.ua/

