
 

 

  

Як буде розвиватися «Підприємницький університет» у 2021?  
 

У вересні 2020 року YEP спільно з Міністерством цифрової трансформації України, 

Міністерством освіти і науки України, Українським фондом стартапів за підтримки 

Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» запустили ініціативу 

«Підприємницький університет». Головна мета проєкту — вивести університетське 

підприємництво в Україні на якісно новий рівень та запустити тренд на створення стартапів 

серед молоді і студентів.  

 

У рамках пілотного проєкту в осінньому семестрі 2020 року YEP  запустив академічний 

курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами», який був 

інтегрований до навчальних планів пілотних університетів.  

         

Участь у пілотному семестрі взяли 108 викладачів та 2500 студентів з 64 університетів з 29 

міст України. Протягом 4 місяців викладачі провели майже 3000 лекцій та воркшопів, а 

студенти пропрацювали понад 400 стартап ідей. За період з вересня до грудня команда YEP 

отримала більш ніж 6000 фідбеків. За відгуками як викладачів, так і студентів курс є одним 

з найкорисніших в університетах. Більшість університетів вже підтвердили свою участь у 

наступних семестрах. Крім того, на весняний семестр 2021 року до викладання курсу 

планують доєднатися ще 26 викладачів з 12 нових університетів. 

   

Показовим є факт, що не тільки студенти зацікавились створенням стартапів, а й викладачі. 

Отже, «Підприємницький університет» створює нову підприємницьку культуру та 

спільноту на різних університетських рівнях в Україні.    

 

18 грудня YEP провів підсумковий Форум для викладачів пілотного семестру. Результати 

першого півріччя показали високий рівень зацікавленості та відкритості університетів до 

теми підприємництва, а також великий потенціал університетського підприємництва в 

Україні. На форумі самі викладачі підтвердили свою жагу до розвитку напрямку. Це дуже 

важливо в контексті розвитку всієї екосистеми та цифрової економіки країни. Реалізація 

такого потенціалу потребує подальших зусиль команди для покращення контенту, 

залучення нових університетів, постійного підвищення кваліфікації викладачів, розвитку 

рівня інноваційного менеджменту керівництва університетів та створення можливостей для 

подальшого розвитку студентських стартапів.  

 

У лютому 2021 р. буде проведено перший національний фінал конкурсу студентських 

стартапів. Для участі в конкурсі вже отримано більше 90 анкет від студентських команд.                             

 

 
 



 

 

*** 
«Підприємницький університет» — ініціатива, що має на меті створення підприємницьких університетів 
в Україні, тобто університетів з потужною культурою підприємництва і стартап-інфраструктурою. З 
вересня 2020 року в 76 університетах розпочався курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап-
проєктами». Ініціатива реалізується мережею стартап-інкубаторів YEP спільно з Міністерством освіти і 
науки України, Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, за 
підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».        
 
Мережа стартап-інкубаторів YEP створює екосистему молодіжного підприємництва в Україні та Східній 
Європі, яка надає можливості молоді для персонального та професійного розвитку. Це можливість без 
ризиків спробувати себе в підприємництві та запустити власний стартап за 3 місяці. 
 
Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (USAID КЕУ) підтримує стартапи й малі та 
середні підприємства (МСП) з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку 
України та міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також 
сприяє формуванню ефективної торгової політики, щоб забезпечити МСП можливістю скористатись 
перевагами від міжнародної торгівлі. 
 
 
 
 

How will the Entrepreneurship University develop in 2021? 

 

On September 22, 2020, YEP, jointly with the Ministry of Digital Transformation of Ukraine, the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, the Ukrainian Startup Fund, with the support of the 

USAID Competitive Economy Program in Ukraine (USAID CEP) presented the Entrepreneurial 

University initiative. Its main goal is to bring university entrepreneurship in Ukraine to a 

qualitatively new level and develop a trend to create startups among youth and students.  

 

Within the pilot project, in the autumn semester of 2020, the academic course "Innovative 

Entrepreneurship and Startup Management" was launched and integrated into pilot universities' 

curricula. 

 

108 teachers and 2,500 students from 64 universities from 29 cities of Ukraine took part in the 

pilot semester. For 4 months teachers have conducted almost 3,000 lectures and workshops, and 

students worked on more than 400 startup ideas. From September to December, more than 600 

feedbacks were received from teachers and 5,671 feedbacks from students. The average rate of the 

guideline's quality is 7.55 out of 10 (under the teachers' estimation). The rate of interest and 

usefulness of the course is 4.53 out of 5 (under the students' estimation). According to both 

teachers' and students' feedback, the course is one of the most useful courses at universities. It is 

essential that most universities have already confirmed their participation in the project in the 

following semesters. Besides, for the spring semester of 2021, 26 more teachers from 12 new 

universities are already confirmed to join the course. 

 

Moreover, not only students are interested in creating startups, but also teachers. At the end of the 

semester, we have at least three startups with teachers' participation. This shows the creation of a 

new entrepreneurial culture and community at various university levels. 



 

 

 

On December 18, YEP conducted a final Entrepreneurial University Forum for teachers of the 

pilot semester. The results of the first half of the year showed a high level of interest and openness 

of universities to the topic of entrepreneurship, considerable potential of university 

entrepreneurship in Ukraine. At the forum, the teachers confirmed their thirst for development in 

this direction. This is also very important in terms of the entire ecosystem and digital economy 

development in the country, which was also confirmed by the active participation and feedback 

from the Ministry of Digital Transformation of Ukraine (FB Mykhailo Fedorov, MDT) and the 

Ministry of Education and Science of Ukraine (Ministry of Education and Science). At the same 

time, the realization of such potential requires further efforts of the team and continue to develop 

of the "Entrepreneurial University" initiative: improving the content and methodological materials, 

attracting new universities, continuous training of teachers, development of innovative 

management level of universities' leaders, creating opportunities for further development of 

student startups (incubation, competition, etc.). To the effective and systematic implementation of 

these activities, it is planned to strengthen the management and expert team of the project, attract 

additional international expertise, and launch a series of regular events (competitions, seminars, 

conferences) for students, teachers, and rectors. In addition, by the beginning of the second 

semester of the 2020-21 academic year, the release of an updated methodology of the course 

"Innovative Entrepreneurship and Startup Management" is planned.  

 

In February 2021, it is also scheduled to conduct the first national final of the students' startups 

competition. More than 90 applications have already been received from student teams to 

participate in the contest. 

 

*** 

Entrepreneurship University is an initiative aimed at creating business universities in Ukraine, i.e. universities with a 

strong business culture and startup infrastructure. In September 2020, the course "Innovative Entrepreneurship and 

Startup Project Management" was launched at 76 universities. The initiative is implemented by the network of startup 

incubators YEP together with the Ministry of Education and Science of Ukraine, the Ministry of Digital Transformation 

of Ukraine, the Ukrainian Startup Fund, with the support of the USAID Competitive Economy of Ukraine Program. 

 

YEP network of startup incubators - creates an ecosystem of youth entrepreneurship in Ukraine and Eastern Europe, 

which provides opportunities for young people for personal and professional development. This is a risk-free opportunity 

to try yourself in business and start your own startup in 3 months. 

 

The USAID Competitive Economy of Ukraine (USAID CEU) program supports startups and small and medium-

sized enterprises (SMEs) to increase their competitiveness in Ukraine's domestic and international markets, helps build 

a simplified and transparent business climate, and promotes effective trade policy to enable SMEs to reap the benefits 

of international trade. 

 


