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Рис. 1. Інфраструктура інноваційного хабу для навчання інноваційно-цифровому підприємництву 

та інструменти його підтримки
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Рис. 2. “Дорожня карта” підготовки фахівця з інноваційно-цифрового підприємництва до 

еволюційно-прогресуючої інноваційної діяльності (розробка автора)

Навчально-цифровий комплекс (НЦК)

Навчально-

наукова робота 

фахівця з 

цифрового 

підприєм

ництва

Інститути 

цифрового

розвитку

Інноваційна 

виробнича 

діяльність 

фахівця з 

цифрового 

підприємництва

Площадка бізнес-

інкубатора або 

цифрового хабу

Вивчення базових корпоративних 

стандартів

Інтерактивний навчально-

тренувальний цикл з 

цифрового підприємництва

Діагностика професійної 

кваліфікації майбутнього 

фахівця з цифрового 

підприємництва
Участь в навчальних 

тренінгових заняттях, бізнес-

тренінгах з цифрового 

підприємництва

За потреби: реструктуризація індивідуальної стратегії під 

інноваційні завдання цифрового підприємництва

Розвиток інтелектуальних моделей професійної підготовки фахівця з 

цифрового підприємництва (формування нових інтелектуальних знань на 

основі базових, підвищення гнучкості інтелектуальних моделей)

Ринок

фахівців з 

цифрового 

підприємни

цтва

Підвищення професійної цифрових компетенції (оперативна 

корекція окремих компетенцій та формування нових цифрових 

компетенцій)

Університети, науково-

дослідні інститути

Бізнес-

школа

Школи цифрового 

підприємництва

Навчально-тренінгові центри з питань 

відцифрування діяльності підприємств

Малі інноваційні 

підприємства, 

цифровий бізнес

Проєктний розвиток 

цифрових новинок

Безпосередня участь в 

майстерні “нових” ідей, 

робота над цифровим

проєктом

Практичне вивчення 

можливостей застосування 

корпоративних стандартів

цифрового підприємництва 

Стажування у функціонуючих 

підрозділах, діяльність яких 

пов’язана з науково-дослідними 

цифровими проєктами

Підвищення кваліфікації та 

переймання досвіду на інших 

підприємствах діяльність яких 

від цифрована та які працюють у 

сфері інновацій

Випробувальна 

ділянка нових ідей 

та інновацій. 

Захист проєкту з 

цифрового 

підприємництва

Р
и

н
о

к
ц

и
ф

р
о

в
и

х
 п

р
о

д
у
к
тів

/п
о

с
л

у
г

В
и

р
о

б
н

и
ц

тв
о

ц
и

ф
р

о
в
о

го
п

р
о

д
у
к
ту

Середовище інноваційно-

цифрових досліджень


