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Творчі індустрії сьогодні є стратегічно важливими для економічного 
розвитку країн, вони сприяють зростанню інноваційного потенціалу міста, і 
можуть стати потужним інструментом для подальшого економічного 
зростання всієї держави. У цьому сегменті ринку значимими є аспекти 
діяльності, пов’язані з менеджментом креативних індустрій та соціальних 
інновацій, а результати діяльності будь-якого підприємства (установи, 
організації) вирішальною мірою залежать від якості та ефективності 
управління, що здійснює кваліфікований менеджер.

Бакалаврська програма «Менеджмент креативних індустрій та 
соціальних інновацій» забезпечує професійну підготовку фахівців з 
менеджменту, здатних застосовувати інноваційні підходи, методи та 
технології управління підприємствами та організаціями, креативно мислити 
та діяти. Програма передбачає підготовку фахівців, які матимуть глибоку 
теоретичну і практичну базу з питань управління в організаціях та їх 
підрозділах всіх форм власності та вмітимуть створювати ефективні бізнес- 
моделі в сфері креативних індустрій.

Випускники бакалаврської програми отримують компетенції, які 
повністю відповідають сучасним вимогам роботодавців: бізнес-структур, 
міжнародних культурних центрів, соціокультурних інститутів, органів 
виконавчої влади у сфері культури, туристичних центрів, готельно- 
ресторанних комплексів, інститутів громадянського суспільства, які 
здійснюють діяльність у сфері культури і мистецтва.

Даною освітньо-професійною програмою передбачено навчальну та 
виробничу практику. Кожна з практик має свою мету та складові, але 
основна мета полягає у ознайомленні майбутніх фахівців з діяльністю 
підприємств, роботою підрозділів; набутті знань щодо аналізу стану і 
ефективності делегування повноважень керівників середнього і вищого 
рівнів управління; організації підготовки ділових нарад, презентацій і 
зустрічей, етапів прийняття творчих управлінських рішень керівником та 
визначенні чинників, які впливають на процес прийняття управлінських 
рішень; основних закономірностей новаторства та управління інноваційною



діяльністю організації. Кожен із запланованих видів практики є логічним 
продовженням попереднього, узагальненням та заверш енням теоретичного 
процесу навчання.

Враховуючи вищезазначене можна стверджувати, що освітньо- 
професійна програма спеціальності 073 «М енеджмент креативних індустрій 
та соціальних інновацій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 
Чернігівському національному технологічному університеті є актуальною і 
передбачає підготовку висококваліфікованих бакалаврів з менеджменту.
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Якісна підготовка здобувачів вищої освіти в сфері креативних 

індустрій та соціальних інновацій на теперішній час є важливим завданням. 

У сучасному соціумі, який дедалі частіше називають суспільством знань, 

змінюється роль культури та мистецтва, що посідає важливе місце не тільки в 

традиційно духовному, але й у матеріальному виробництві. Наразі культура 

та мистецтво не тільки формують нові потреби, основою яких є символічний 

капітал, а самі стають потужною галуззю національного виробництва, що 

потребує нових підходів в управлінні. Усі ці процеси актуалізують потребу у 

підготовці менеджерів креативних індустрій та соціальних інновацій. 

Чернігівський національний технологічний університет (ЧИТУ) має досвід, 

потужний кадровий потенціал та матеріально-технічну базу аби виконати 

таке завдання.

Рецензована освітньо-професійна програма за спеціальністю 073 

«Менеджмент креативних індустрій та соціальних інновацій» розроблена 

співробітниками ЧИТУ після консультацій із фахівцями нашого 

підприємства. Ми маємо потребу в підготовці фахівців цієї спеціальності. В 

освітньо-професійній програмі визначені програмні компетентності 

виходячи із видів і завдань навчання. Вони розподілені на загальні та 

професійні компетентності, найбільш відповідні для запропонованої 

програми. Професійні компетентності мають практичний характер і можуть 

бути використані у професійній діяльності майбутніх фахівців. Навчальний 

план підготовки освітньо-професійної програми повністю відповідає



завданням освітньо-професійної програми. Послідовність вивчення 

дисциплін, перелік та обсяг обов'язкових та вибіркових дисциплін є логічною 

і буде сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів навчання 

запитам стейкхолдерів.


