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З НОВИМ РОКОМ I РIЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
ПАРТНЕРСТВО

Creative Spark – п’ятирічна іні-
ціатива, яка працює в Україні 
другий рік і спрямована на під-
тримку міжнародних універси-
тетських та інституційних парт-
нерств для розвитку підприєм-
ницьких навичок і креативної 
економіки. Україну представля-
ють лише 10 проєктів. Загалом до-
свід Великої Британії за допомо-
гою програми Creative Spark пе-
реймають університети у семи 
країнах – Україні, Казахстані, 
Узбекистані, Киргизстані, Азер-
байджані, Вірменії, Грузії. 

Три основні елементи 
Creative Spark:
1. Розвиток партнерських від-

носин між університетами та ін-
ституціями сектора креативних 
індустрій у Великій Британії та 
країнах-учасницях Creative Spark 
із метою підтримки підприєм-
ницької освіти та створення цен-
трів підтримки підприємництва.

2. Проведення тренінгів та ак-
тивностей із розвитку підприєм-
ницьких навичок у студентів і кре-
ативних підприємців: від пітчингу 
ідей та започаткування бізнесу до 
захисту інтелектуальної власності 
та запровадження кредитних ліній.

3. Запуск digital-програм для 
вивчення англійської мови, вра-
ховуючи навчальні платформи й 
масові відкриті онлайн-курси 
(MOOCs) з англійської мови для 
підприємництва.

Спільний проєкт Полтавського 
університету економіки і торгівлі 
в рамках реалізації програми 
Creative Spark: Higher Education 
Enterprise Programme передбачає 
проведення ряду активностей, 
спрямованих на популяризацію 
сфери креативних індустрій та на-
вчання студентів і молодих під-
приємців ключовим навичкам ве-
дення підприємницької діяльнос-
ті в семи регіонах України. Зокре-
ма в Полтаві заплановані публіч-
ні лекції від провідних україн-
ських підприємців, воркшопи від 
британських експертів та інтен-
сивне навчання з основ ведення 
підприємницької діяльності.

Після закінчення навчання 
учасники отримують менторську 
підтримку під час написання біз-
нес-плану та започаткування 
власної справи. Кращі 10 бізнес-
ідей можуть узяти участь у між-
народному конкурсі бізнес-пітчів 
Creative Spark Big Idea Challenge. 
Цей конкурс, спрямований на за-
охочення молодих людей із країн-
учасниць програми розробити ін-
новаційний «стартап» і розпові-

сти про нього світові, передбачає 
три категорії: 

– цифрові технології;
– соціальний вплив; 
–  креативність. 
Фіналісти конкурсу отримали 

стартове фінансування та мен-
торську підтримку для  реаліза-
ції стартапу від британських екс-
пертів, також матимуть можли-
вість презентувати проєкт перед 
потенційними британськими ін-
весторами.

Цьогорічними переможцями у 
трьох номінаціях на міжнародно-
му рівні стали дві команди з 
України з проєктами «Дизайнер-
ські вироби із перероблених тек-
стильних відходів» та «Розумна 
подушка PiPillow».

Тепер студенти ПУЕТу також ма-
ють можливість узяти участь у за-
ходах проєкту Creative Spark. Для 
них це унікальний шанс набути 
знан ня від провідних українських і 
британських експертів та отримати 
підтримку для започаткування 
власної справи, а для викладачів – 
це можливість перейняти досвід від 
британських колег та впровадити 
нові підходи в освітній процес. 

Наразі вже реалізується пер-
ший елемент цьогорічного проєк-
ту, а саме, безкоштовне онлайн-
навчання з курсу «Загальний 
курс з інтелектуальної власності 
(General Course on Intellectual 
Property)» від Всесвітньої органі-
зації інтелектуальної власності 
(WIPO). Мета курсу – допомогти 
молодим підприємцям захистити 
свої бізнес-ідеї. Адже гостра кон-
куренція та швидкий розвиток 
технологій призводить до того, 
що в багатьох галузях захист ін-
телектуальної власності стає кри-
тичним фактором успіху. Цей 
курс надає унікальну можливість 
отримати інформацію від провід-
них експертів Всесвітньої органі-
зації інтелектуальної власності.

Восени 2019 р. відбулася робоча 
поїздка викладачів Полтавського 
університету економіки і торгівлі 
до Портсмутського університету. 
Під час візиту делегація провела 
робочу зустріч із представниками 
університету стосовно діяльності 
проєкту. У Портсмутському уні-
верситеті команда відвідала інно-
ваційний бізнес-центр, центр 
кар’єри, навчальні заняття, біблі-
отеку, лабораторії університету. 
За результатами поїздки була роз-
роблена програма пропозицій 
щодо втілення кращих британ-
ських ідей у ПУЕТ.

Наприкінці жовтня в ПУЕТ у 
рамках програми Creative Spark 
відбулася відкрита лекція засно-
вника й генерального директора 
Advanter Group, одного із кращих 
тренерів та консультантів із мар-
кетингу та управління в Україні, 
футуролога Андрія Длігача «Кре-
ативні індустрії в новій економі-
ці: що змінюється, до чого готува-
тися». На лекцію зібралося понад 
120 учасників – підприємці, сту-
денти, викладачі, маркетологи та 
управлінці, які прагнули отрима-
ти нові ідеї щодо розвитку бізне-
су у стратегічній перспективі. 

Андрій Длігач у своєму висту-
пі розповів про провідні світові 
тенденції розвитку технологій, 
економіки та суспільства. Навів 
глибокий порівняльний аналіз 
тенденцій в Україні та інших кра-
їнах світу. Значну увагу було при-
ділено питанням підприємни-
цтва, зокрема і у креативних інду-
стріях, перспективним галузям 
для започаткування бізнесу та ре-
волюційним бізнес-моделям, які 
можуть принести успіх. А.Длігач 
підкреслив важливість застосу-
вання прогресивних форм і мето-
дів управління та описав най-
більш дієві актуальні підходи.

Одна із ключових ідей Андрія 
Длігача звучить так: світ зміню-

ється, і ми маємо розуміти ці змі-
ни і змінюватися самі, тобто «на-
ближаючи майбутнє – йому треба 
вчитися». Десятки цінних інсай-
тів від спікера, що кидають ви-
клик стереотипам і змістовим 
кліше, відкриті та уважні слуха-
чі, жива дискусія, цікаві запитан-
ня та відповіді – ось як можна 
описати цей захід. 

Ще одна важлива подія сталася 
в ПУЕТ восени 2019 р.: у рамках 
проєкту Creative Spark із робочим 
візитом навчальний заклад відві-
дала делегація університету Порт-
смута. Мета візиту – обмін досві-
дом між британськими та україн-
ськими університетами. Асоційо-
ваний керівник школи машинобу-
дування і конструкторських роз-
робок Університету Портсмута 
Джована Радулович на нараді рек-
торату ПУЕТ  розповіла присут-
нім, як організований освітній 
процес у британському ЗВО. 

Також в коопуніверситеті від-
булася презентація проєкту 
«Співпраця бізнес – університети 
Британія – Україна» за участю бри-
танських партнерів та представни-
ків Британської Ради в Україні. За-
хід відвідали понад 120 учасників, 
серед яких представники місцевої 
влади, громадських організацій, 
освітяни та студенти полтавських 
закладів вищої та середньої осві-
ти. Про можливості Британської 
Ради розповіла Віта Світлична, ко-
ординаторка освітніх проєктів 
Британської Ради в Україні. Пре-
зентувала проєкт директорка на-
вчально-наукового Інституту про-
єктів та інновацій ПУЕТ Інна Па-
хомова. Вона ж розповіла про мож-
ливості співпраці ПУЕТ з іншими 
освітніми закладами та бізнесом. 
Представниця Університету Порт-
смута Джована Радулович поділи-
лася із присутніми досвідом співп-
раці між бізнесом та університета-
ми у Великій Британії. Цікаво, що 
Портсмутський університет є 
спонсором місцевої футбольної ко-
манди. Також Джована Радулович 
презентувала спільні наукові роз-
робки студентів та викладачів уні-
верситету, впроваджені на підпри-
ємствах Великої Британії. Своєю 
історією успіху поділилася Ірена 
Радованович, ІТ-консультант, екс-
перт з консалтингу і проєктного 
менеджменту, підприємець. Вона 
презентувала найуспішніші євро-
пейські стартапи та розповіла мо-
тиваційну історію про свій підпри-
ємницький досвід. 

У рамках вищезгаданого візи-
ту відбулися воркшопи для сту-

дентів і викладачів. Під час пер-
шого воркшопу студенти працю-
вали у міні-групах, де обговорю-
вали ідеї власного бізнесу, приду-
мували назву та бренд. Другий 
воркшоп «Ефективні моделі на-
вчання» був організований для 
педагогів ПУЕТ. Джована Раду-
лович продемонструвала одну із 
вправ, що допомагає розкрити в 
студентах їх підприємницький 
потенціал. Викладачі ПУЕТ зі-
йшлись на думці, що варто інте-
грувати цей інноваційний підхід 
в освітній процес. Загалом під час 
цього візиту викладачі та адміні-
страція ПУЕТ отримали багато 
цінних ідей, які найближчим ча-
сом будуть упроваджені в діяль-
ність університету. 

Проєкт Creative Spark триває, 
вже готуються чергові заходи. Зо-
крема відкрито реєстрацію на без-
коштовний онлайн-курс з англій-
ської мови Learn English Select. 

6 грудня 2019 р. у ПУЕТ у рамках 
проєкту Creative Spark відбулась 
відкрита лекція «Сімейний бізнес 
у креативних індустріях. За і Про-
ти» Катерини Смотрич (директора 
із продажів Loyalty Plant Ukraine, 
співзасновниці Digital Marketing 
Academy, International Marketing 
Business Academy, MarketingJazzz 
Fest, організаторки SUPER-
WOMAN форум) та Жанна Смо-
трича (директора Loyalty Plant 
Ukraine та International Marketing 
Business Academy, продюсера 
Marke tingJazzz Fest, президента 
Marketingjazzz Club). Катерина та 
Жанн поділилися чисельними 
прикладами успішних та невда-
лих проєктів із власного досвіду. 
Учасники отримали цінні поради 
та дороговкази стосовно того, що 
варто робити, а чого слід уникати 
під час започаткування власної 
справи. Значна увага була приді-
лена методам генерації, тестуван-
ня та впровадження бізнес-ідей, 
пошуку партнерів та напрямів 
масштабування бізнесу. Про акту-
альність лекції свідчить велика 
кількість запитань учасників до 
спікерів. Автори найцікавіших за-
питань отримали від лекторів у по-
дарунок дві книги та два сертифі-
кати на навчання в International 
Marketing Business Academy. 

Проєкт Creative Spark лише 
розпочинається, й організатори 
запрошують всіх на наступні за-
ходи. Події проєкту анонсуються 
на сайті ПУЕТ та сторінці проєкту 
у Facebook creative.spark.poltava.

Олена КРАВЧУК

ПУЕТ ПРИЄДНАВСЯ 
ДО ПРОГРАМИ CREATIVE SPARK
Полтавський університет економіки і торгівлі у партнерстві з ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини» 
та Університетом Портсмута (Велика Британія) у 2019 році приєдналися до виконання програми Creative Spark – 
програми підтримки підприємництва у сфері освіти, яку реалізує Британська Рада.


