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Розглянуто актуальні питання перспективи розвитку академічного 

підприємництва у вітчизняних закладах вищої освіти та наукових установах; 

проаналізовано світовий досвід управління в системі вищої освіти та ключові 

аспекти академічного підприємництва. Визначено проблеми нормативно-

правового забезпечення комерціалізації науково-технічних розробок в 

контексті регіонального інноваційного потенціалу. 

Розміщена у збірнику інформація, сприятиме розв’язанню нагальних 

проблем в процесі становлення академічного підприємництва в Україні та може 

бути використана вченими, викладачами, науковцями, державними 

службовцями центральних і місцевих органів виконавчої влади, до сфери 

інтересів яких належать питання академічного підприємництва та 

впровадження інновацій. 
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КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ 

АКАДЕМІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Ю.В. Герасименко 

Вінницький національний аграрний університет 

 
Креативність настільки ж важлива в освіті, як і грамотність (Кен Робінсон) 

 

Розвиток академічного підприємництва сприяє підвищенню інноваційності 

і конкурентоспроможності економіки, особливо у секторі малих і середніх 

підприємств. У 2017 р. уряд схвалив Стратегію розвитку малого і середнього 

підприємництва в Україні на період до 2010 року, метою якої є сприяння розвитку 

підприємництва в Україні, створення сприятливих умов для відкриття, ведення і 

зростання малого і середнього підприємництва шляхом консолідації зусиль усіх 

зацікавлених сторін, що забезпечить соціально-економічний розвиток країни та 

підвищить рівень життя населення. Для її досягнення визначено шість 

стратегічних напрямків, одним з яких є підвищення конкурентоспроможності та 

інноваційного потенціалу малого і середнього підприємництва [1]. 

У рамках зазначеної цілі передбачено розвиток академічного 

підприємництва як способу передачі знань і технологій із сфери науки і вищої 

освіти в сектор підприємництва, оскільки знання та нововведення, що 

«народжуються» у закладах вищої освіти, є товаром для продажу. 

Академічне підприємництво – це форма інтеграції освіти, науки і бізнесу, це 

платформа для комерціалізації наукових знань. Відповідно, результативність та 

ефективність цього процесу, значною мірою, залежить від студентів (майбутніх 

науковців, підприємців, менеджерів), здатних нестандартно мислити у звичайних 

ситуаціях і знаходити креативні рішення простих проблем, ділитися власним 

досвідом один з одним, а не просто рутинно виконувати поставлені завдання. 

Отже, академічне підприємництво швидше варто розглядати як певну 

мотивацію дій, ніж як конкретний механізм. Крім того, Україна має достатній 

рівень розвитку людського капіталу, належний рівень знань, ресурси та 

наснагу, необхідні для суттєвого стрибка у напрямку розвитку академічного 

підприємництва [2, с. 11-12]. Але для цього потрібно створити умови 

формування і розкриття креативного потенціалу студентів, оскільки 

креативність є найважливішою навичкою, що допомагає підготувати молодих 

майбутніх спеціалістів до труднощів та викликів сучасного світу. 

Креативність – це творчий потенціал, здібності, що виявляються не тільки в 

оригінальних продуктах діяльності, а й у мисленні, почуттях і спілкуванні з іншими 

людьми. Креативного індивіда зазвичай вирізняє інтерес і підвищена чутливість до 

всього складного, незвичного, відкритість до нового. Вона відзначається 

пластичністю, є самостійним чинником обдарованості і не обов’язково корелює з 

рівнем інтелекту індивіда та успішністю його навчання [3, с. 432]. 

Значною мірою сприятиме процесу формування креативного 

підприємницького мислення студентів включення до навчальних програм 

закладів вищої освіти наступних бізнес-курсів: правові основи ведення бізнесу, 
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проектний менеджмент, бізнес-планування, техніка ведення переговорів, 

розвиток презентаційних навичок, управління правами інтелектуальної 

власності, маркетинг у підприємницькій діяльності, фінанси підприємств, 

управління командною роботою на підприємстві, розвиток соціальних навичок 

для підприємців [2, с. 22]. 

Крім того, успішними способами розвитку креативних бізнес-навичок у 

студентів є проведення тренінгів, наприклад, «Робота фрілансером», «Бізнес-ігри» та 

організація літніх шкіл для майбутніх підприємців. Але першими і дуже важливими 

кроками на шляху до посилення практичної спрямованості процесу навчання і 

передачі досвіду підприємницької діяльності може стати запрошення фахівців-

практиків до проведення тематичних майстер-класів, залучення бізнес-менторів і 

підприємців до проведення конкурсів стартапів, а також налагодження фріланс-

партнерства або фріланс-підтримки ініціативних, підприємницьких студентів. 

Так званим «заключним акордом» може стати створення академічного 

бізнес-інкубатора, в якому студенти та молоді науковці навчатимуться 

створювати власні стартами, працювати над проектами, а найбільш 

інноваційно-прагматичні пропозиції – отримувати інвестиційну підтримку, 

наприклад, через краудфандинг (громадське фінансування). 

Загалом, академічне бізнес-інкубаторство дає змогу подолати академічний 

розрив між вищою школою і практикою впровадження інновацій, виділити 

найбільш активних представників і дати їм плацдарм для здійснення найсміливіших 

ідей. Академічні інкубатори підприємництва – це структури, створені на 

громадських засадах у науково-освітніх закладах за сприяння місцевої влади та 

іноземних організацій з метою підтримки розвитку малого підприємництва в 

регіоні. Їхня діяльність забезпечується на паритетній і регулярній основі, базується 

на принципах соціального партнерства, співпраці працівників органів місцевого 

самоврядування, об’єднань підприємців, громадських і профспілкових організацій 

працівників недержавного сектору економіки [4]. 

Креативність – це здатність створювати і знаходити нові оригінальні ідеї, 

це бачення проблем під іншим кутом. Дж. Гілфордом було виділено наступні 

параметри креативності [5]: 

 здатність до виявлення і постановки проблеми; 

 здатність до генерування великої кількості ідей; 

 гнучкість – здатність продукувати різноманітні ідеї; 

 оригінальність – здатність створювати ідеї, що відрізняються від 

загальноприйнятих поглядів, відповідати на подразники нестандартно; 

 здатність удосконалювати об’єкт, додаючи деталі; 

 здатність вирішувати проблеми, проявляючи семантичну гнучкість – 

побачити в об’єкті нові ознаки, знайти нове використання. 

Для розвитку креативного мислення студентів можна використовувати 

різні методи генерації ідей під час виконання поставлених навчальних завдань, 

вирішення проблемної ситуації, проведення ділової гри тощо. Звернемо увагу 

на декілька з них [6]: 
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1) тихий штурм (6-3-5) – метод, за якого шість людей генерують та 

записують три ідеї протягом 5 хвилин, далі – передають листочок іншій людині 

по колу, поки всі 6 листків не зроблять коло; 

2) шість шляп Едварда де Боно – пошук нової ідеї шляхом примірювання 

на себе однієї з шести шляп та стимулювання дискусії [7]: 

 біла шляпа – факти та інформація (дані, які у нас є); 

 чорна шляпа – побоювання та сумніви (критичне ставлення до проблеми); 

 жовта шляпа – оптимізм (конструктивна позиція щодо втілення ідеї); 

 зелена шляпа – творче мислення (додаткові варіанти, провокації, нові 

ідеї, повторювання старих ідей); 

 синя шляпа – контроль та методологія (об’єктивний погляд, наступні 

кроки, узагальнення); 

 червона шляпа – почуття та інтуїція (висловлювання загальних 

відчуттів, які не підкорюються фактам). 

3) ментальна карта (Brain Mapping) – діаграма, на якій відображаються 

слова, ідеї, завдання або інші елементи, які розташовані навколо основного 

слова або ідеї. Цей метод використовується для запам’ятовування та 

структурування інформації, для планування проекту або презентацій, 

нотування під час зустрічей, лекцій; 

4) SCAMPER – метод полягає у вивченні завдань із різних боків – її різні 

аспекти, потенціал для розвиту та покращення: substitute (заміщення), combine 

(комбінування), adapt (адаптація), modify (модифікація), put to other uses 

(застосувати до іншого), eliminate (усунення, зведення до мінімуму), 

reverse/rearrange (зміна порядку, застосування чогось протилежного); 

5) метод Уолта Діснея – метод розгляду проблеми з погляду мрійника, 

критика та практика. 

Крім того, одним із сучасних способів формування креативного мислення 

у студентів є періодична організація і проведення підприємницького 

тимбілдингу під час навчального процесу. 

Тимбілдинг (від англ. слів «team building» – побудова команди) – це 

заходи, спрямовані на згуртування студентів, формування синергійної команди, 

яка досягає поставлених цілей.  

У результаті використання у навчальному процесі підприємницького 

тимбілдинга можна домогтися: 

 почуття єдності, організованості і згуртованості студентів; 

 розвитку поняття співпраці і здорової конкуренції; 

 виробленню розуміння в робочому процесі; 

 прищеплення командного духу; 

 створення комфортної атмосфери в під час навчального процесу; 

 психологічного розвантаження студентів; 

 створення і розвитку мотивації.  

Активізація креативного потенціалу студентів і розвиток академічного 

підприємництва в Україні сприятиме поширенню нових знань, навичок та 

підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 
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