
 
 

Проєкт Create Creative Entrepreneurs отримав підтримку від British 

Council та буде активно розвивати студентське креативне 

підприємництво у 2020/2021 навчальному році 

 

 

Про программу Creative Spark: High Education Enterprise Enterprise від British 

Council 

Creative Spark – п'ятирічна ініціатива, спрямована на підтримку 

міжнародних університетських та інституційних партнерств для розвитку 

підприємницьких навичок та креативної економіки у семи 

країнах: Україні, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, Азербайджані, 

Вірменії, Грузії, за підтримки Великої Британії. 

3 основні елементи Creative Spark 

• Розвиток партнерських відносин між університетами та інституціями 

сектору креативних індустрій у Великій Британії та країнах-учасницях 

Creative Spark з метою підтримки підприємницької освіти та створення 

центрів підтримки підприємництва. 

• Проведення тренінгів та активностей з розвитку підприємницьких 

навичок у студентів та креативних підприємців, починаючи від 

пітчингу ідей та започаткування бізнесу, до захисту інтелектуальної 

власності та запровадження кредитних ліній. 

• Запуск digital-програм для вивчення англійської мови, включаючи 

навчальні платформи та масові відкриті онлайн-курси (MOOCs) 

англійської мови для підприємництва. 

 

 

Про проєкт Create 

Creative Entrepreneurs 

Create Creative 

Entrepreneurs (CCE) – це 

проєкт, спрямований на 

підвищення обізнаності 

щодо концепції, викликів та 



можливостей креативної економіки. Проєкт реалізовується з 2018 року в 

рамках програми Creative Spark: High Education Enterprise Enterprise за 

підтримки Британської Ради. 

 

 
 

Цього року Харківський національний економічний університет імені 

Семена Кузнеця долучився до проєкту у партнерстві з Бізнес школою 

Університету Бедфордширу (м. Лутон, Велика Британія) та Українською 

інженерно-педагогічною академією (м. Харків, Україна).  

2020-2021 навчального року проєкт CCE передбачає організацію та 

проведення: 

- безкоштовний он-лайн курс англійської мови «LearnEnglishSelect» від 

British Council для відібраних учасників з можливістю проходження 2 рівнів 

та отримання сертифікату; 

- безкоштовний он-лайн курс з основ інтелектуальної власності від 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO), доступний 

російською та англійською мовами; 

- Create Creative Entrepreneurs Day (тренінги, зустрічі з успішними 

підприємцями, бізнес-ігри); 

- міжнародного форуму «Творчість, підприємництво, інновації: 

управлінські та освітні тенденції майбутнього»; 

- конкурсу студентських стартап-проєктів «Спробуй і ти!»; 

- інтерактивного тренінговового он-лайн курсу навчання 

підприємництву на основі комп’ютерної бізнес-симуляції VIAL+; 

- підготовку студентських команд до участі у заходах Creative Spark Big 

Idea Challenge 2021; 

- навчальний візит для переможців студентського конкурсу та 

наставників до університетів-партнерів Creative Spark. 

 

Щоб не пропустити більше можливостей, підписуйтесь 

https://www.facebook.com/CreateCreativeEntrepreneurs 

 

Матеріали тренінгового курсу проєкту доступні на https://ccespark.info 

https://www.facebook.com/CreateCreativeEntrepreneurs
https://ccespark.info/


 

 

Відео з першого спільного проєкту https://youtu.be/mmgeRBlKfjs 

 

#MyCreativeSpark #CCED #спробуйіти #CCESpark #стартап #startup 

#UNIBEDS #BedsBiz #УІПА #UEPA #ХНЕУ #KhNUE #Харків #Kharkiv 

#BigIdea 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/mycreativespark?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWd_Y3d4zpGmLVZCoWPlDxNjMzWqUNX1H-asQmVGUFUZu2FQgtYlRkgWep31TFXUgw2I4ji69YoBfeEoD-ltj1xBJMm3MokwGI_EvsxFrVFEyFOLB3y1dwV5R0Q0ZychPqCHdJAzq3rpmzOCit_Idh-j9jEo2TL6wljR9xzB5bi1nsTGeIR8unTvy1y-MPM83s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cced?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWd_Y3d4zpGmLVZCoWPlDxNjMzWqUNX1H-asQmVGUFUZu2FQgtYlRkgWep31TFXUgw2I4ji69YoBfeEoD-ltj1xBJMm3MokwGI_EvsxFrVFEyFOLB3y1dwV5R0Q0ZychPqCHdJAzq3rpmzOCit_Idh-j9jEo2TL6wljR9xzB5bi1nsTGeIR8unTvy1y-MPM83s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B9%D1%96%D1%82%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWd_Y3d4zpGmLVZCoWPlDxNjMzWqUNX1H-asQmVGUFUZu2FQgtYlRkgWep31TFXUgw2I4ji69YoBfeEoD-ltj1xBJMm3MokwGI_EvsxFrVFEyFOLB3y1dwV5R0Q0ZychPqCHdJAzq3rpmzOCit_Idh-j9jEo2TL6wljR9xzB5bi1nsTGeIR8unTvy1y-MPM83s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ccespark?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWd_Y3d4zpGmLVZCoWPlDxNjMzWqUNX1H-asQmVGUFUZu2FQgtYlRkgWep31TFXUgw2I4ji69YoBfeEoD-ltj1xBJMm3MokwGI_EvsxFrVFEyFOLB3y1dwV5R0Q0ZychPqCHdJAzq3rpmzOCit_Idh-j9jEo2TL6wljR9xzB5bi1nsTGeIR8unTvy1y-MPM83s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWd_Y3d4zpGmLVZCoWPlDxNjMzWqUNX1H-asQmVGUFUZu2FQgtYlRkgWep31TFXUgw2I4ji69YoBfeEoD-ltj1xBJMm3MokwGI_EvsxFrVFEyFOLB3y1dwV5R0Q0ZychPqCHdJAzq3rpmzOCit_Idh-j9jEo2TL6wljR9xzB5bi1nsTGeIR8unTvy1y-MPM83s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/startup?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWd_Y3d4zpGmLVZCoWPlDxNjMzWqUNX1H-asQmVGUFUZu2FQgtYlRkgWep31TFXUgw2I4ji69YoBfeEoD-ltj1xBJMm3MokwGI_EvsxFrVFEyFOLB3y1dwV5R0Q0ZychPqCHdJAzq3rpmzOCit_Idh-j9jEo2TL6wljR9xzB5bi1nsTGeIR8unTvy1y-MPM83s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unibeds?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWd_Y3d4zpGmLVZCoWPlDxNjMzWqUNX1H-asQmVGUFUZu2FQgtYlRkgWep31TFXUgw2I4ji69YoBfeEoD-ltj1xBJMm3MokwGI_EvsxFrVFEyFOLB3y1dwV5R0Q0ZychPqCHdJAzq3rpmzOCit_Idh-j9jEo2TL6wljR9xzB5bi1nsTGeIR8unTvy1y-MPM83s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bedsbiz?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWd_Y3d4zpGmLVZCoWPlDxNjMzWqUNX1H-asQmVGUFUZu2FQgtYlRkgWep31TFXUgw2I4ji69YoBfeEoD-ltj1xBJMm3MokwGI_EvsxFrVFEyFOLB3y1dwV5R0Q0ZychPqCHdJAzq3rpmzOCit_Idh-j9jEo2TL6wljR9xzB5bi1nsTGeIR8unTvy1y-MPM83s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D1%96%D0%BF%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWd_Y3d4zpGmLVZCoWPlDxNjMzWqUNX1H-asQmVGUFUZu2FQgtYlRkgWep31TFXUgw2I4ji69YoBfeEoD-ltj1xBJMm3MokwGI_EvsxFrVFEyFOLB3y1dwV5R0Q0ZychPqCHdJAzq3rpmzOCit_Idh-j9jEo2TL6wljR9xzB5bi1nsTGeIR8unTvy1y-MPM83s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/uepa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWd_Y3d4zpGmLVZCoWPlDxNjMzWqUNX1H-asQmVGUFUZu2FQgtYlRkgWep31TFXUgw2I4ji69YoBfeEoD-ltj1xBJMm3MokwGI_EvsxFrVFEyFOLB3y1dwV5R0Q0ZychPqCHdJAzq3rpmzOCit_Idh-j9jEo2TL6wljR9xzB5bi1nsTGeIR8unTvy1y-MPM83s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWd_Y3d4zpGmLVZCoWPlDxNjMzWqUNX1H-asQmVGUFUZu2FQgtYlRkgWep31TFXUgw2I4ji69YoBfeEoD-ltj1xBJMm3MokwGI_EvsxFrVFEyFOLB3y1dwV5R0Q0ZychPqCHdJAzq3rpmzOCit_Idh-j9jEo2TL6wljR9xzB5bi1nsTGeIR8unTvy1y-MPM83s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/khneu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWd_Y3d4zpGmLVZCoWPlDxNjMzWqUNX1H-asQmVGUFUZu2FQgtYlRkgWep31TFXUgw2I4ji69YoBfeEoD-ltj1xBJMm3MokwGI_EvsxFrVFEyFOLB3y1dwV5R0Q0ZychPqCHdJAzq3rpmzOCit_Idh-j9jEo2TL6wljR9xzB5bi1nsTGeIR8unTvy1y-MPM83s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWd_Y3d4zpGmLVZCoWPlDxNjMzWqUNX1H-asQmVGUFUZu2FQgtYlRkgWep31TFXUgw2I4ji69YoBfeEoD-ltj1xBJMm3MokwGI_EvsxFrVFEyFOLB3y1dwV5R0Q0ZychPqCHdJAzq3rpmzOCit_Idh-j9jEo2TL6wljR9xzB5bi1nsTGeIR8unTvy1y-MPM83s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/kharkiv?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWd_Y3d4zpGmLVZCoWPlDxNjMzWqUNX1H-asQmVGUFUZu2FQgtYlRkgWep31TFXUgw2I4ji69YoBfeEoD-ltj1xBJMm3MokwGI_EvsxFrVFEyFOLB3y1dwV5R0Q0ZychPqCHdJAzq3rpmzOCit_Idh-j9jEo2TL6wljR9xzB5bi1nsTGeIR8unTvy1y-MPM83s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bigidea?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWd_Y3d4zpGmLVZCoWPlDxNjMzWqUNX1H-asQmVGUFUZu2FQgtYlRkgWep31TFXUgw2I4ji69YoBfeEoD-ltj1xBJMm3MokwGI_EvsxFrVFEyFOLB3y1dwV5R0Q0ZychPqCHdJAzq3rpmzOCit_Idh-j9jEo2TL6wljR9xzB5bi1nsTGeIR8unTvy1y-MPM83s&__tn__=*NK-R

