




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про а) теорію та практику в 

урбаністиці, а також зв’язки з іншими дисциплінами, які беруть участь у міському та 

міському плануванні; б) розвиток креативної економіки як ідеї та концепції та ключові зміни 

культурних та креативних індустрій у зв’язку з сучасним світом.  
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 

характеристики історико-культурного процесу. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 

культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії и класифікації 

культурології в аналізі соціально-культурних явищ та процесів;  
3. Володіти елементарними навичками використання набутих знань та вмінь у науково-
дослідній, навчальній, культурно-організаційній та культурно-просвітницькій роботі. 
3. Анотація навчальної дисципліни: В курсі «Урбаністика та креативна економіка» 
викладаються основи історії та теорії розвитку урбаністичних студій як культурологічної 

дисципліни, а також креативної економіки як ключового підходу в розвитку культури на 

державному та міському рівнях. Навчальна дисципліна знайомить студентів із основами 

сучасних соціокультурних практик та нових явищ у сферах культурних та креативних 

індустрій і міського планування. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, 

методології, основні напрямки та проблематика сучасних досліджень у сфері культурних та 

креативних індустрій та урбаністики. Розглядаються принципи аналізу сучасних тенденцій 

розвитку усіх секторів креативної економіки та втілення теоретичної концепції креативного 

міста, надання експертної оцінки тенденціям розвитку креативних індустрій та міського 

планування.  
4. Завдання (навчальні цілі) – розуміти, як культура, креативні індустрії, економіка досвіду 

є такими поняттями, що формують світ, знати ключові аспекти культурних та креативних 

індустрій у порівнянні з традиційними секторами; 
– розуміти, як державні політики працюють із креативними індустріями на локальному, 

національному та глобальному рівнях; 
– вміти аналізувати культурні продукти та символічні товари з точки зору організаційної, 

економічної та бізнес-моделі, аналізувати культурну політику та політику креативних 

індустрій/кластерів; 
– розуміти концепцію «креативного класу» та креативних міст і креативних кластерів – і як 

вони застосовуються до компаній, уряду та громадян; 
– аналізувати історію і теорію досліджень міста, а також ознайомитися із сучасними 

концепціями креативного міста та можливостями його розвитку. 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 4.   Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). ФК 2. Здатність визначати 

ступінь цінності та унікальності об’єктів культури у українському та міжнародному 

контекстах. 
ФК 6.  Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському 

та глобальному рівні. 
 
 
 



5. Результати навчання:  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) Методи викладання 

і навчання 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни К

Код Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
основи та сучасні розробки у сфері 

міського планування та 

містобудування, формування 

креативної економіки на 

державному та локальному рівнях 

Лекції,  
Самостійна 

робота 

Конспектуванн

я джерел, 
Презентація 

кейсу, 

Контрольна 

робота 

10 

1
1.2 

процеси та сили, які визначають 

міські зміни та оновлення, суб’єктів, 

які беруть участь у цих процесах, а 

також естетичні, просторові, 

соціальні, економічні, нерухомі, 

інституційні та планувальні 

детермінанти, які сприяють 

розвитку міста 

Лекції, 
Семінари 

Самостійна 

робота 

Конспектуванн

я джерел, 
Доповіді, усні 

доповнення, 

Презентація 

кейсу, 

Контрольна 

робота 

10 

1
1.3 

інструменти і методи, які можна 

застосувати для аналізу поточного 

стану креативної економіки в містах 

і регіонах  

Самостійна 

робота 
Презентація 

кейсу, 

Контрольна 

робота 

10 

1
1.4 

взаємозв’язок між теорією та 

практикою в урбаністиці та 
креативній економіці, визначати 

ролі держави, бізнесу і 

громадськості у цьому 

взаємозв’язку 

Семінар 
Самостійна 

робота 

Доповіді, усні 

доповнення, 

Контрольна 

робота 

10 

 Вміти:    
2

2.1 
проводити дослідження проблем 

сучасного міського простору та 

громадських місць та планів на 

майбутнє, що сприяє розвитку 

галузі знань, а також пов’язує їх із 

своєю політичною, соціальною, 

економічною, екологічною та 

нерухомістю. контекст 

Самостійна робота Презентація 

кейсу, 

Контрольна 

робота 

10 

2
2.2 

Створювати ефективні презентації 
складних завдань у урбаністиці та 

креативній економіці та 

використовувати всі сучасні 

комунікаційні техніки та 

інструменти для ілюстрації та 

візуалізації нових концепцій, 

сценаріїв та стратегій 

Самостійна робота Презентація 

кейсу, 

Контрольна 

робота 

5 

1
2.3 

Аналізувати й оцінювати теорії, 

приклади, випадки та тенденції з 

Лекції, Самостійна 

робота 
Конспектуванн

я джерел, 
10 



креативних індустрій та 

урбаністичних студій 
Презентація 

кейсу, 

Контрольна 

робота 
2

2.4 
Контекстуалізувати плани, 

концепції та політику креативної 

економіки та урбаністики в різних 

часових, культурних та 

інституційних середовищах 

Самостійна робота Конспектуванн

я джерел, 
Презентація 

кейсу, 

Контрольна 

робота 

5 

2
2.5 

Досліджувати зв’язок між 

творчістю, культурою, інноваціями, 

ринками та бізнесом 

Самостійна робота Конспектуванн

я джерел, 
Презентація 

кейсу, 

Контрольна 

робота 

10 

 комунікація:    
3

3.1 
Використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 

Інтернет-ресурсів, читання 

новітньої культурної літератури під 

час участі в лекціях та написання 

самостійних робіт; 

Семінар, Самостійна 

робота 
Доповіді, усні 

доповнення, 

Презентація 

кейсу, 

Контрольна 

робота 

5 

2
3.2 

Володіти навичками комунікації для 

громадських (спільнот) і політичних 

установ, а також вміти 

організовувати та керувати 

міждисциплінарними групами з 

експертами з поточних проблем 

планування та проектування, 

завдань і проектів і, таким чином, 

мати можливість практикувати в 

приватному та державному секторах 

Семінар, Самостійна 

робота 
Доповіді, усні 

доповнення, 

Презентація 

кейсу, 

Контрольна 

робота 

5 

 автономність та 

відповідальність: 
   

4
4.1 

Самостійно шукати та критично 

обробляти літературу з 

урбаністичних досліджень та 

досліджень з креативної економіки, 

вільно володіє методами обробки, 

аналізу та синтезу наукової 

інформації 

Самостійна робота Конспектуванн

я джерел, 
Презентація 

кейсу 

5 

4
4.2 

Вирішувати самостійно складні 

завдання, пов'язані з перевіркою 

результатів існуючих опублікованих 

урбаністичних досліджень та 

досліджень з креативної економіки, 

та порівнювати їх з результатами 

фактичних досліджень практик 

сучасного мистецтва і культури 

повсякдення 

Самостійна робота Презентація 

кейсу, 
Контрольна 

робота 

5 



   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 
 
Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

ПРН 4.  Мати навички професійної комунікації.       +
+ 

   +
+ 

+
+ 

  

ПРН 13.   Вміти аналізувати публічну політику на 

місцевому, національному, європейському та 

глобальному рівні. 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

 +
+ 

+
+ 

+
+ 

  +
+ 

+
+ 

 
7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання 
 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.2); 
(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення до усного виступу та участь у дискусії на семінарі: РН 

1.4, 3.1, 3.2 – 5 / 10 балів 
2. Самостійна робота (Конспектування джерел): РН 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.1 – 15 / 20 

бали 
3. Самостійна робота (Написання есе): РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 3.2 – 10 / 20 бали 
4. Самостійна робота (Презентація кейсу): РН – 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 

3.2, 4.1, 4.2 – 18 / 30 балів  
 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складається із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усна доповідь на семінарі, 

доповнення), 2) самостійну роботу (конспектування джерел, написання есе, аналіз кейсу) 
- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на лекційному занятті студент має відпрацювати тему лекції у письмовій 

формі. 
Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4,2.5, 3.1, 3.2, 4.2 – 12 / 20 балів 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу.      



Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
 

При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів  
Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 
Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 
 
7.2 Організація оцінювання: 
Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 
Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусії на 

семінарі 

До теми: 1, 3, 6, 8 протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«5» х  1 = 5 «10» х 1 = 10 

Самостійна робота: 
конспектування 

джерел 

До теми: 1-10 протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. 

«1,5» х 10 = 15 «2» х 10 = 20 

Самостійна робота: 

написання есе 
До тем: 2,3,7,9,10 протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. 

«2» х 5 = 10 «4» х 5 = 20 

Самостійна робота До тем 1-10: Аналіз кейсу 
культурних та креативних 

індустрій (проекту / бренду / 

організації / інституції) 
(Додаток самостійної роботи 

студента) протягом семестру 

«18» х 1 = 18 «30» х 1 = 30 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 1-10 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 
Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  
10-8 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 



7-6 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності 
5-3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 
Доповнення / участь в дискусіях: 
2 бали – доповнення змістовне, але може не вистачати аргументації в поясненнях, 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота (Конспектування джерел): 
2 бали - студент правильно інтерпретує отримані результати, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, демонструє достовірність, незаангажованість 

аналізу рекомендованих матеріалів  
1,5 бали - в цілому володіє матеріалом, але не спирається на необхідну літературу, 

робота містить суттєві неточності 
1-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі.  
3. Самостійна робота (Написання есе): 

4 бали - студент у повному обсязі володіє матеріалом, глибоко та всебічно розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження  
3 бали - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, але може не вистачати 

аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, 

використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності  
2 бали - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності 

у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, робота 

містить суттєві неточності 
1-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі.  
4. Самостійна робота (Аналіз кейсу у формі презентації): 

20-15 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного 

дослідження  
14-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності  



6-4 балів - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 

робота містить суттєві неточності 
3-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі.  
5. Підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів - студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження / підсумкової контрольної роботи 
15-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової 

контрольної роботи.  Допускаються несуттєві неточності  
11-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі.  
 
7.3 Шкала відповідності: 
 
Зараховано /Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  Самостійна 
робота 

Частина 1. Креативна економіка 

1 Тема 1. Культурні та креативні індустрії. 

Креативна економіка. 
2 

 
4 

2 Тема 2. Мапування (mapping) культурних та 

креативних індустрій 

 
 6 

3 Тема 3. Креативна економіка в Україні: 

специфіка і проблеми.  

  
6 

4 Тема 4. Культурні політики. Суспільні цінності 

в креативній економіці 

 
2 4 

5 Тема 5. Креативний бізнес: концепції та її 

реалізація 

 
 4 

Частина 2. Урбаністика 
6 Тема 6. Місто, урбанізм, урбаністичні студії.  2 

 
4 

7 Тема 7. Урбанізм та креативна економіка.  
 

 6 
8 Тема 8. Креативне місто: від теорії до 

практики. 

  
4 

9 Тема 9. Креативний урбанізм: перспективи, 
критика, виклики в умовах пандемії.  

 
 4 

10 Тема 10. Урбаністика в українських містах: 
досвід та перспективи.  

 
 4 

11 
Презентація кейса проекту / бренду / 
організації / інституції в культурних та 
креативних індустріях 

 
 

26 

12 Підсумкова контрольна робота  
 

 14 
 ВСЬОГО 4 2 86 

Загальний обсяг - 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 4 год. 

Семінарів – 2 год. 

Самостійна робота– 86 год. 
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