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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  
В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО НАВЧАННЯ  

В ІННОВАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 1

У статті обґрунтовано авторське представлення змісту методики викладання цифрового підприємництва 
в системі економічного навчання вищої школи, що формує репродуктивний та продуктивний типи мислення 
здобувача освіти, які проходять через інформаційний та проблемний типи навчання. Дослідженням визначено, 
що загальнодидактичними методами навчання цифровому підприємництву є пояснювально-ілюстративний та 
репродуктивний, а також частково-пошуковий, дослідницький. Визначено сутнісні характеристики навчання 
цифровому підприємництву, серед них – цифрове, економічне мислення, перспективні ідеї й ініціативи, мене-
джерська здатність, інноваційність, дидактичне мислення, здатність до креативності, активність. Авторами 
розроблено та візуально представлено потенційну інноваційну екосистему цифрового підприємництва як деяке 
інноваційно-цифрове середовище з аспектами функціонування в рамках нової віртуальної реальності. Запропо-
новано авторське бачення змісту викладання курсу цифрового підприємництва в розрізі модулів: формування 
цифрового мислення та поведінки як мети цифрової освіти з підприємництва; вивчення методики проведення 
форм навчання занять із цифрового підприємництва; психологічна і педагогічна унікальність кожного викладача 
із цифрового підприємництва, що реалізується через саморозвиток та самоосвіту.

Ключові слова: економічне навчання, цифрове підприємництво, методика викладання, цифрові компетенції, 
навчання цифровому підприємництву, інноваційний університет.

Постановка проблеми. Загальноекономічне зна-
чення функціонування якісного інституту освіти поля-
гає у вихованні та формуванні кваліфікованого спеціа-
ліста як для традиційного ринку праці, так і віртуально 
реального. Саме нові виклики віртуальної реальності 
створюють певну нагальну потребу у цифрових компе-
тенціях спеціалістів, що заходять на ринок праці після 
здобуття освіти, незалежно від галузі національної еко-
номіки, в якій вони створюватимуть додану вартість та 
продукти чи надаватимуть послуги.

З одного боку, інститут освіти знімає бар’єри інно-
вацій, пов’язані з відсутністю цифрових компетенцій, 
потрібної кількості фахівців, відсутністю сприятли-

вого соціального сприйняття. А з іншого боку, інсти-
тут освіти додатково сприяє інноваціям за рахунок 
концентрації матеріальних, інтелектуальних і фінан-
сових ресурсів в університетах, зміни масової куль-
тури (цінностей, переконань, аттітюдів) та зміцненню 
інституту захисту інтелектуальної власності. На сучас-
ний інститут освіти покладаються технологічні зміни, 
зародження та розвиток нових галузей, становлення 
цифрового підприємництва.

Високоінтелектуальний спеціаліст сьогодні стає 
головним драйвером інноваційно-цифрового розвитку 
національної економіки. Із цих причин інститут освіти 
є досить затребуваним  у частинні здобуття цифрових 

 1 Дослідження, результати якого викладені в статті, проведено в рамках проєкту «Teaching Digital Entrepreneurship» (TED) програми ЄС 
Еразмус + КА2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA203 – Strategic Partnerships for higher education, Form ID: 
KA203-E3839A4A, No ERASMUS-PL-KA203-1/2020. Ця стаття відображає лише погляди авторів, і Європейська Комісія не може нести відпо-
відальність за будь-яке використання інформації, що міститься в ній.
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навиків з підприємництва, які є запитувані сучасним 
бізнесом та державними інституціями. Моделі функ-
ціонування освіти постійно зазнають змін, оскільки 
інститут освіти знаходиться у тісному зв’язку з інно-
ваційно-цифровим розвитком країни. Саме такого роду 
виклики і спонукали нас зосередити свої дослідження 
на розробленні методики викладання цифрового під-
приємництва в системі економічного навчання іннова-
ційного університету. До того ж дане питання має тео-
ретичне і практичне значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Із дослі-
дженням загальних аспектів досліджень та розробок 
у вищій школі, економічним змістом освіти покоління 
цифрових людей в умовах функціонування іннова-
ційно-підприємницьких університетів і проблемами 
адаптації сучасної освіти до запитів інноваційного 
підприємництва і цифрового бізнесу пов’язані імена 
Н. Андрусяк [1], І. Брітченка [2], Л. Болдирєвої [3], 
О. Голобородька [4], М. Згуровского, О. Криворучко 
[5], Н. Краус, К. Краус [6; 7], П. Леоненка [8], О. Ман-
жури [9–11], О. Марченка [12; 13], В. Осецького та ін.

Водночас значна кількість проблем, таких як модель 
цифрової трансформації інституту освіти в Україні, 
зміст компетенцій, які можуть бути притаманні пра-
цюючим фахівцям із цифрового підприємництва, у 
результаті навчання підприємництву й загалом роз-
криття особливостей методики викладання цифрового 
підприємництва в системі економічного навчання в 
інноваційному університеті, залишається недостатньо 
розкритою.

Мета статті полягає в авторському представленні 
змісту методики викладання цифрового підприємни-
цтва в системі економічного навчання вищої школи.  
До завдань наукового дослідження належать необхід-
ність розроблення потенційної інноваційної екосис-
теми цифрового підприємницького хабу сучасного уні-
верситету; змісту модулів викладання курсу цифрового 
підприємництва.

Виклад основного матеріалу. Працюючі фахівці 
із цифрового підприємництва сучасного університету 
у віртуальній реальності повинні бути компетентними 
в питаннях створення й обробки складної інформації; 
системного та критичного мислення; прийняття рішень 
на багатокритеріальній основі; розуміння змісту про-
цесів полідисциплінарного характеру, що відбува-
ються; адаптивності і гнучкості до нової інформації; 
характеризуватися як креативний спеціаліст у своїй 
галузі; вміння виявляти, вирішувати реальні проблеми 
«цифрового світу підприємництва».

Досягнути набуття вищевказаних навиків можна, 
пройшовши навчання за курсом цифрового підприєм-
ництва, методику викладання якого в системі еконо-
мічного навчання представлено на рис. 1.

За даним рисунку зрозуміло, що навчання циф-
ровому підприємництву формує репродуктивний та 
продуктивний типи мислення здобувача освіти, які 
проходять через інформаційний та проблемний типи 
навчання. Загальнодидактичними методами навчання 
цифровому підприємництву є пояснювально-ілюстра-
тивний та репродуктивний, а також частково-пошу-
ковий, дослідницький і в розрізі проблемного викла-
дання. Формами навчання, що передбачені процесом 
навчання цифрового підприємництва, є лекція, семі-

нарське та практичне заняття, науково-дослідна робота 
студентів, кваліфікаційна робота, вебінари із цифро-
вого підприємництва, тренінги та майстер-класи, прак-
тика із цифрового підприємництва.

Формами активізації процесу навчання цифро-
вого підприємництва є виробничо-практичні ситуа-
ції, кейси, економічні ігри, конспект-схема викладача 
із цифрового підприємництва та здобувача освіти, 
комплексні дослідження з використанням новітнього 
програмного забезпечення (рис. 1). Серед компетен-
цій ми виділили б основні: знання із цифрового під-
приємництва, навчання і вміння із цифрового підпри-
ємництва, досвід цифрового підприємництва, досвід 
соціального спілкування. Серед типів спеціалістів, 
що можуть реалізовувати даний вид навчання, є тью-
тор із цифрового підприємництва, спеціаліст-прак-
тик із цифрового підприємництва, коуч із цифрового 
підприємництва, викладач-дослідник із цифрового 
підприємництва. Сутнісними характеристиками є 
цифрове, економічне мислення, перспективні ідеї та 
ініціативи, менеджерська здатність, інноваційність, 
дидактичне мислення, здатність до креативності,  
активність.

Успішної реалізації навчального курсу із цифрового 
підприємництва можна досягнути за вказаною методи-
кою через забезпечення таких умов:

– розроблення методик та інструментів, що дають 
змогу швидко знайти, протестувати і працевлаштувати 
фахівців із цифрового підприємництва;

– формування потужних бізнес-кейсів, які й є осно-
вою інноваційних конкурсів будь-якого виду чи масш-
табу навчального курсу із цифрового підприємництва;

– поліпшення якості інституту освіти та проведення 
просвіти на ринку цифрових продуктів/послуг, тобто 
запуск і постійний моніторинг системних видів циф-
рової діяльності щодо якісної економічної й технічної 
освіти та просвіти європейських і світових замовників;

– розроблення комплексу програм дуальної підго-
товки до дослідної, інженерної роботи для магістрів та 
випускників економічних і технічних університетів за 
освітніми програмами цифрового підприємництва;

– наявність оптимального робочого місця, що моти-
вує як початківців, так і досвідчених інженерів, консер-
ваторів, новаторів, інноваторів із цифрового підприєм-
ництва;

– напрацювання програми адаптації та додаткової 
підготовки нових співробітників, тренінгові програми 
шляхом випуску вдосконалених курсів із цифрового 
підприємництва і тренінгових програм по технологіях 
4.0 та Х.0;

– упровадження комплементарності навичок ядра 
команди в поєднанні з високим рівнем професіона-
лізму та репутацією дослідників-новаторів в іннова-
ційно-підприємницькому університеті: культурна спо-
рідненість закордонних членів команди з потенційною 
клієнтською базою за кордоном дає змогу швидко 
досягати необхідного рівня довіри, а оригінальність і 
висока якість розробок у технічному сенсі дають змогу 
будувати довгострокові відносини. Засновники смарт-
компаній у стінах інноваційно-підприємницького уні-
верситету повинні мати солідну репутацію у наукових 
колах та глобальному бізнес-комюьніті, що само по 
собі відразу стає сприяючим чинником;
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Рисунок 1 – Методика викладання цифрового підприємництва  
в системі економічного навчання вищої школи (розробка авторів)
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– формування системи безперервного професійного 
розвитку професорсько-викладацького складу, допо-
міжного персоналу, студентів-магістрантів через нові 
R&D, що базуються на технологіях 4.0.

Навчання за курсом цифрового підприємництва є 
практико-орієнтованим і якісно реалізоване може бути 
на онлайн-платформах освітніх установ за участі біз-
несу та підтримки влади. Такого типу навчання мож-
ливе в рамках потенційної інноваційної екосистеми 

цифрового підприємницького інноваційного універси-
тету, що представлено на рис. 2.

Екосистема цифрового підприємницького хабу 
уявляється нами як деяке інноваційно-цифрове серед-
овище з аспектами функціонування в рамках нової 
віртуальної реальності. Учасники, що можуть працю-
вати в даному середовищі, – це викладачі, студенти, 
аспіранти, докторанти, винахідники. Відбуватися 
цей процес має змогу шляхом долучення до роботи 

Рисунок 2 – Потенційна інноваційна екосистема цифрового підприємницького хабу університету  
(розробка авторів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Потенційна інноваційна екосистема цифрового 

підприємницького хабу університету (розробка авторів) 
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в бізнес-інкубаторах на зразок «ПрогресТЕХuniver», 
стартапах типу «Школа Digital Challenge», на фабри-
ках стартапів, наприклад UniversityINNO. Цікавою та 
корисною може видатися робота в інноваційному клубі 
«Цифровий ліфт», майстерні генерацій бізнес-ідей 

UniversityDigital, конструкторському бюро «Розум-
ник». Разом із тим передбачено функціонування в 
інноваційно-цифровому середовищі інноваційно-циф-
рового холдингу, центру інтелектуальної власності, 
венчурного фонду, університетських товариств.

Рисунок 3 – Зміст модулів викладання курсу цифрового підприємництва (розробка авторів)

користуватися нетрадиційною, що допомогло б зростанню їхніх компетенцій 

у частинні нової якості функціонування цифрового підприємництва. 

 

 

Формування 
цифрового 
мислення та 
поведінки як 
мети цифрової 

освіти з 
підприємництва 

Вивчення 
методики 
проведення 
різних форм 

навчання занять 
з цифрового 

підприємництва, 
контролю та 
оцінки знань 
засобів 

активізації 
методики 
цифрового 
навчання 

Психологічна
та 

педагогічна 
 унікальністькожного 
викладача з 
цифрового 
підприєм- 
ництва 

І модуль 

Цифрова та інноваційна культура 

Цифрова економічна освіта 

Цифрове навчання підприємництву 

Цифрове економічне мислення 

Цифрова поведінка 

Лекція з цифрового підприємництва 

Практичне і семінарське заняття 

Тренінги та майстер-класи з цифрового 
підприємництва 

Економічні ігрові заняття 

Самостійна дослідна діяльність 

Активізація навчання цифрового 
підприємництва 

Оцінка знань з 
цифрового 

підприємництва 
Контроль 

здобуття знань з 
цифрового 

підприємництва 

Методика 
цифрового 

навчання або 
технологія 

Передовий  
цифровий досвід 

викладання 

Саморозвиток, 
самоосвіта 

ІІІ модуль 

Інноваційно-цифрова та психолого-педагогічна унікальність  
викладача з цифрового підприємництва 

ІІ модуль 



12 Підприємництво та інновації

Очікується, що в сучасному інноваційно-цифро-
вому університеті буде проводитися, наприклад, тиж-
день інновацій та цифрового підприємництва. Саме у 
цей визначений час підбиватимуться підсумки науко-
вих досліджень, проєктної роботи за пів року чи рік 
шляхом виставок-конкурсів, виставок-презентацій, 
«боїв стартапів», хакатонів, «марафонів інновацій». 
Запуск роботи центрів цифрового підприємництва, 
функціонального менеджменту, провайдингу іннова-
цій теж передбачено в інноваційно-підприємницькому 
університеті для роботи над інноваційними проєктами 
(рис. 2).

Ключові зміни, яких варто повсякчас дотримува-
тися в ході викладання курсу цифрового підприємни-
цтва, такі:

– виші не лише повинні забезпечувати навчальний 
процес, а й стати майданчиками для створення іннова-
цій та цифрових продуктів/послуг, що можливо досяг-
нути за умов злиття з наукою і практикою;

– об’єднання ресурсів для реалізації спільних про-
єктів, створення науково-освітніх online-платформ із 
курсів цифрового підприємництва;

– нові можливості вибудовування персоніфікова-
них освітніх траєкторій розвитку цифрового підпри- 
ємництва;

– розвиток рівневої системи тематичних модулів 
викладання курсу цифрового підприємництва (рис. 3);

– нарівні з традиційною освітою суспільство пови-
нно більшою мірою користуватися нетрадиційною, 
що допомогло б зростанню їхніх компетенцій у час-
тинні нової якості функціонування цифрового підпри- 
ємництва.

На рис. 3 ми представили зміст викладання курсу 
цифрового підприємництва в розрізі трьох модулів, а 
саме: формування цифрового мислення та поведінки 
як мети цифрової освіти з підприємництва; вивчення 
методики проведення різних форм навчання занять із 
цифрового підприємництва, контролю та оцінки знань 
засобів активізації методики цифрового підприємни-
цтва; психологічна та педагогічна унікальність кож-
ного викладача із цифрового підприємництва, що реа-
лізується через саморозвиток та самоосвіту.

Ми переконані, що нові вимоги ринку праці до спе-
ціалістів та принципи функціонування цифрового біз-
несу закономірно час від часу призводитимуть до появи 
нових методик викладання, якісніших організаційних 
форм освіти, новітніх моделей і програм навчання циф-
ровому підприємництву, використання нових освітніх 
засобів та інтелектуальних інструментів, що доповню-
ватимуться створеними ефективними організаційними 
структурами-інститутами віртуальної реальності.

У підсумку зазначимо, що цифрове підприємництво 
є акселератором соціально-економічного життя Сус-
пільства 5.0 в умовах віртуальної реальності і здатне 
стрімко підвищити ВВП будь-якої країни. Однак у цій 
справі не повинно бути жодних пауз і тим паче пара-
доксів. Прагматизм організаційної та інституціональ-
ної дії разом із соціальною відповідальністю повинні 
бути в основі інституціонального забезпечення цифро-
вих компетенцій у сфері підприємництва.

Висновки. У підсумку зазначимо, що методика 
викладання цифрового підприємництва забезпечу-
ється міждисциплінарністю, багатопрофільністю під-
готовки. Вона відповідає швидким змінам у суспіль-
стві, економіці, технологіях. Навчання цифровому 
підприємництву є в дусі Четвертої промислової рево-
люції та зумовлює розуміння нових, більш складних 
технологічних напрямів. Методикою викладання циф-
рового підприємництва передбачається тісний зв’язок 
із науковим пізнанням, експериментаторством, інклю-
зивністю. До того ж ми переконані, що систематичне 
вдосконалення методики викладання цифрового під-
приємництва повинно забезпечуватися в компетентніс-
ному, ціннісному та особистісному аспектах.

Керуючись низкою актуальних до вирішення 
питань, на яких ми спробували загострити увагу в 
даній статті, залишаємося переконаними, що все ж 
важливо провести в майбутньому дослідження, спря-
мовані на розроблення «дорожньої карти» швидкого та 
ефективного впровадження в освітній процес навчаль-
ного курсу «Цифрове підприємництво», щоб за допо-
могою нього підвищити якість підготовки спеціалістів 
за економічним фахом, на які є запит бізнесу, з метою 
становлення Індустрії 4.0 в Україні. 
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METHODOLOGY OF TEACHING DIGITAL ENTREPRENEURSHIP  
IN THE SYSTEM OF ECONOMIC EDUCATION IN INNOVATIVE UNIVERSITY

The article substantiates author’s presentation of the content of methods of teaching digital entrepreneurship in 
the system of economic education of higher education, which forms the reproductive and productive thinking of the 
learner, who go through the information and problem type of education. The study found that general didactic methods 
of teaching digital entrepreneurship are explanatory-illustrative and reproductive, as well as partial-search, research. 
The basic essential characteristics of digital entrepreneurship education are determined, including digital, economic 
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thinking, perspective ideas and initiatives, managerial ability, innovation, didactic thinking, ability to creativity, activ-
ity. Authors have developed and visually presented a potential innovative ecosystem of digital entrepreneurship as an 
innovative digital environment with aspects of functioning within new virtual reality. Author’s vision of the content 
of teaching digital entrepreneurship in the context of three modules is offered, namely: formation of digital thinking 
and behavior as the purpose of digital education in entrepreneurship; study of methods of conducting various forms 
of teaching digital entrepreneurship, evaluation of knowledge of means of activating methods of digital entrepreneur-
ship; psychological and pedagogical uniqueness of each teacher of digital entrepreneurship, which is realized through 
self-development and self-education. Authors determined that successful implementation of training course of digital 
entrepreneurship can be achieved by this method, by ensuring compliance with the following conditions: introduction 
of complementarity of team core skills combined with a high level of professionalism and reputation of researchers-
innovators in innovative-entrepreneurship university (cultural kinship of foreign team members with a potential client 
base abroad allows quickly build long-term relationships). It is noted that the founders of smart companies within the 
walls of innovative-entrepreneurship university must have a solid reputation in global business community, which in 
itself immediately becomes a contributing factor; formation of a system of continuous professional development of 
teaching staff, support staff, undergraduate students through new R&D based on 4.0 technologies.

Key words: economic education, digital entrepreneurship; teaching methods; digital competencies; training in digital 
entrepreneurship; innovative university.
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