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Thinking 

and Entrepreneurship



Що включає проєкт
StepUp?

Розробка 
фреймворку

Навчання 
підприємництву та 

мисленню в 
екологічно чистий 

спосіб

Модуль

Проведення занять 
кожного семестру 

впродовж трьох років

Проведення 
літньої школи

Партнери 
Німеччини та 

Греції, студенти 
Танзанії та Нігерії

Педагогічні 
технології німецької 

освіти
Проблемне 
навчання та 

міждисциплінарна 
групова робота



Тематика модулю StepUp
1. ЄС: історія, останні події, погляди на майбутнє 
2. Цілі сталого розвитку, політики та цілі ЄС до 2030 року 
3. Європейська історія як джерело позитивних практик соціального, 

зеленого підприємництва 
4. Стале управління компаніями
5. Управління компаніями в екологічно чистий спосіб
6. Сталі бізнес-моделі: як впровадити сталі (зелені) практики в бізнес
7. Гуманне підприємництво та мислення щодо сталого розвитку 
8. Гуманне підприємництво: як розвинути підприємницьку здатність 

європейських громадян 
9. Людяність і Світ як інструмент розвитку відкритої, самоорганізованої

та творчої особистості
10. Цифровізація як метод розвитку творчої та підприємницької 

особистості 
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Business Models for 

Sustainability: 

Challenges and Digital 

Transformation



Prometheus

01
Запуск модулю на платформі 

масових онлайн курсів

Літні школи

02
Організація двох літніх шкіл з 

партнерами Греції та Німеччини,
залучення студентів  Танзанії, Нігерії 

Модуль 

03
Проведення лекцій у 
весняному семестрі 

впродовж трьох років

Спецкурс в ОПП Міжнародна 
електронна комерція 

04
Долучення слухачів до участі в 

конференції, публікаціях в 
закордонних виданнях за тематикою

Що включає проєкт
BeSustainAble ?



Тематика модулю BeSustainAble
1. Європейський Союз: історія, останні події, погляди на майбутнє
2. Вступ до сталого розвитку та поняття «природного капіталу»
3. Традиційні бізнес-моделі: наслідки та ефекти для економіки, 
навколишнього середовища та суспільства
4. CANVAS як методологія проектування сталого розвитку 
5. Сталі бізнес-моделі як нова форма співпраці 
6.  Циркулярна економіка (перша стала бізнес-модель)
7. Модель ощадного виробництва (LEAN) (друга стала бізнес-модель)
8. Модель економіки спільного використання (третя стала бізнес-модель)
9. Модель соціального підприємства (четверта стала бізнес-модель)
10. Бізнес-моделі для електронного бізнесу (е-business) (п’ята стала бізнес-
модель)
11. Сталі бізнес-моделі ведення бізнесу МСП в аграрному секторі
12. Цифрова економіка в електронній комерції (e-commerce) як спосіб 
збільшення доданої вартості
13. Стимулювання інновацій через ефективні рішення
14. Впливові інвестиції: основи та характеристики



Долучайтеся до проєктів,  
заповнюйте
гугл-форму

https://forms.gle/fErTSnzQ7F8t3Dkt
9

Наші контакти
0933453440
Страпчук Світлана
0980548067 
Миколенко Олена

https://forms.gle/fErTSnzQ7F8t3Dkt9

