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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 

 

Стрімке поширення стартапів як особливої організаційної структури, спрямованої на 

розроблення і впровадження високотехнологічного інноваційного продукту, стає знаковою 

тенденцією сучасного бізнесу. Ринок стартапів бурхливо розвивається у всьому світі, зокрема і в 

Україні. 

Предметом дисципліни є стартап як форма ризикового підприємництва, пов’язана зі 

створенням інноваційного формату підприємницької діяльності та управлінням розвитком 

новоствореного підприємства. 

 

Мета навчальної дисципліни 

 

Формування системи теоретичних знань щодо цілісного розуміння організації і управління 

процесом реалізації стартап-проекту, набуття необхідних практичних навичок та вмінь зі 

створення і управління стартап-проектами. 

 

Основні завдання 

 

- опанування теоретичних основ організації підприємницької діяльності і реалізації 

підприємницьких проектів; 

- оволодіння основами розробки інноваційних проектів і їх презентації; 

- засвоєння основних принципів доведення стартап-проектів до інвестиційної стадії, яка 

багато в чому визначає успішність їх реалізації; 

- визначення ефективної маркетингової програми стартап-nроектів з використанням 

інноваційних технологій їх інтернет-просування; 

- засвоєння принципів й оволодіння методичним інструментарієм управління реалізацією 

стартап-проектів, зокрема вивчення принципів залучення інвестицій (від бізнес-ангелів, венчурних 

фондів, колективних інвестицій на основі краудфандингу), що надаються спеціалізованими 

інтернет-майданчиками, а також краудфандинговими платформами. 

 

1.1 Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Політична економія Економіка підприємства 

Мікроекономіка Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва 

Фінанси Оподаткування в бізнесі 

Основи права Інвестування 

 Менеджмент 

 Фінансовий менеджмент 
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 

Компетентності  Результати навчання 

розуміння сутності та етапів створення 

стартапу; 

вміти генерувати креативні ідеї; 

розуміння основних концепцій розвитку старт-

проекту; 

вміти оцінювати та обирати інноваційні ідеї 

для реалізації в форматі стартапу; 

уміння застосовувати методи презентації 

стартап-проекту зацікавленим сторонам; 

володіти навиками формування команди 

проекту; 

знання методів реалізації стартап-проекту; демонструвати вміння будувати партнерські 

зв’язки та проводити ділові переговори; 

знання моделей реалізації стартап-проекту; вміти обирати ефективні форми залучення 

капіталу; 

розуміння сутності видів реалізації та 

фінансування стартапу; 

володіти навиками відстоювати інтереси свого 

бізнесу перед інвесторами; 

розуміння сутності форм реалізації та 

фінансування стартапу; 

вміти презентувати бізнес-ідеї інвесторам, 

постачальникам, споживачам; 

знання каналів просування стартапу; вміти визначати цільову аудиторію та засоби 

комунікацій; 

знання методів оцінки стартап-проектів. володіти навиками просувати проект в мережі 

Інтернет; 

 володіти навиками формування програм 

соціальної відповідальності та лояльності. 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Теоретичні основи розвитку стартапів як інноваційної форми підприємництва 

2. Основи формування ідеї стартапу 

3. Інфраструктура стартапу, її ключові аспекти 

4. Маркетингові дослідження проекту 

5. Бізнес-планування проекту стартапу 

6. Оцінка ефективності стартап-проекту 

7. Стадії життєвого циклу і фінансування стартапів 

8. Комунікації та презентація проекту 

9. Просування та комерціалізація стартапу 

10. Аналіз та управління ризиками стартап-проекту 

11. Управління стартап-командами і партнери в бізнесі 



 

 

 

 

5 

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Теоретичні основи розвитку стартапів як інноваційної форми підприємництва 

Історичні передумови появи стартапів. Визначення поняття «стартап». Відмінності стартап-

компанії від традиційного підприємства. Особливості реалізації стартап проектів в сфері 

інформаційних технологій і реальному секторі економіки. Теорія стартапів Стіва Бланка. Кращі 

історії створення стартапів. 

 

Тема 2. Основи формування ідеї стартапу 

Вибір сфери діяльності стартапу. Вибір назви стартапу. Визначення місії та цілей стартапу. 

Розробка фірмових констант стартапу. 

 

Тема 3. Інфраструктура стартапу, її ключові аспекти 

Університети і бізнес-школи, технопарки, грантові програми, бізнес-спільноти ангелів і 

фонди, бізнес-інкубатори і акселератори, майданчики для краудфандингу і акціонерного 

краудфандингу, галузеві конференції та конкурси, професійне співтовариство як елементи 

сукупності інфраструктури. 

 

Тема 4. Маркетингові дослідження проекту 

Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту. Розроблення ринкової стратегії 

проекту. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту. 

 

Тема 5. Бізнес-планування проекту стартапу 

Сутнісна характеристика, функції та механізм розробки бізнес-плану підприємства. Досвід 

формування бізнес-планів вітчизняних підприємств. Методичні аспекти діагностики зовнішнього 

середовища у процесі формування бізнес-плану підприємства. Бізнес-плани інноваторів бізнесу. 

Особливості розробки бізнес-плану стартапу. Етапи розробки бізнес-плану стартапу. Коригування 

бізнес-плану стартапу. 

Структура бізнес-плану стартапу. Поняття інформаційного поля бізнес-плану стартапу. 

Принципи складання успішного бізнес-плану. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-

плану. Принципи написання та структура бізнес-плану. Ключові показники бізнес-плану. 

 

Тема 6. Оцінка ефективності стартап-проекту 

Методи і технології розрахунків за оцінкою ефективності інвестиційних проектів. 

Методичний інструментарій ризик менеджменту. Сучасні технічні методи оцінки ефективності 

розробленого стартапу. 

 

Тема 7. Стадії життєвого циклу і фінансування стартапів 

Життєвий цикл стартапу. Характеристика етапів життєвого циклу стартапу. Стадії 

життєвого циклу стартапів. 

Форми і джерела фінансування інвестиційних проектів. Етапи фінансування стартапів. 

Інвестиційні раунди. Венчурне фінансування стартапу. Передумови розвитку венчурного 

фінансування в Україні. Проблеми формування венчурної індустрії в Україні. 

Форми зацікавлення інвесторів. Аргументація для інвестора. Робота з запереченнями. 

Специфіка залучення бізнес-ангелів. Управління радою директорів. 

 

Тема 8. Комунікації та презентація проекту 

Вивчення цільової аудиторії. Формування «портрету цільової аудиторії» для презентації 

стартапу. Правила ефективної презентації стартапу. Особливості презентації для потенційних 

інвесторів. Особливості розробки презентації стартапу перед потенційними споживачами. 

Ефективні прийоми презентування. 
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Тема 9. Просування та комерціалізація стартапу 

Розробка брендованого продукту стартап. Розробка програми просування бренду. 

Знаходження цільової ніші ринку стартапу. Позиціонування стартапу. 

Розробка програми лояльності до продукту/послуги стартап. Управління 

взаємовідносинами з соціумом. Формування індивідуальної та корпоративної соціальної 

відповідальності. Напрямки допомоги суспільству. PR-діяльність. 

Особливості інтерактивного маркетингу. Мобільний маркетинг. Просування 

продукту/послуги стартап в соціальних мережах. 

 

Тема 10. Аналіз та управління ризиками стартап-проекту 

Загальна характеристика ризиків проекту. Організація робіт по оцінці, аналізу та 

управління ризиками. Експертна та рейтингова оцінка ризиків проекту. Управління ризиками 

стартап-проектів. 

 

Тема 11. Управління стартап-командами і партнери в бізнесі 

Вимоги до навичок та процес відбору персоналу. Особливості планування персоналу, 

пошуку і підбору персоналу при реалізації стартапу. Формування команди. 

Особливості побудови партнерства. Укладання угод. Правові аспекти домовленостей. 

Правила спілкування з партнерами. 

 

 

 

РОЗДІЛ 4.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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економіки та права «КРОК», 2010. − 152 с. 
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– 328 с. 
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К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 320 с. 
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http://forbes.ua/opinions/1334049-kogda-v-ukraine-poyavitsya-kraudfanding. 
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13. Кращі українські стартапи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://platforma-
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21. Саліхова О.Б. Про бідного стартапа замовите слово / О. Б. Саліхова, О. О. Курченко // 
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website. azurewebsites.net. 
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28. Стартапи, які починають без чітких цілей, заробляють більше [Електронний ресурс]. – 
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РОЗДІЛ 5.  ІНТЕРНЕТ САЙТИ 
 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 

2. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

3. Міністерство фінансів України: www.minfin.gov.ua 

4. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: www.me.gov.ua 

5. Комітет з питань промислової політики та підприємництва: www.komprompol.rada.gov.ua 

6. Торгово-промислова палата України: www.ucci.org.ua 

7. Український союз промисловців та підприємців: www.uspp.ua 

8. Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу: www.uaib.com.ua. 

9. Офіційний сайт Міжнародної асоціації бізнес інновацій: www.inbia.org 

10. Сайти бізнес-новин: www.business.ua; www.business.vesti-ukr.com; www.business-

journal.com.ua; www.ubr.ua; www.delo.ua. 

11. Краудфандінгова платформа Na-Starte: www.na-starte.com. 

12. Спільнокошт – краудфандинг в Україні: www.biggggidea.com. 

13. Українська краудфандінгова платформа: www.jqstar.com. 

14. Бізнес-інкубатор «Sikorsky Challenge»: www.sikorskychallenge.com. 

15. Науковий парк «Київська політехніка»: www.spark.kpi.ua. 

16 .Офіційний сайт студії «StartupCreation»: www.startupcreation.net. 

17. Перше в Україні спеціалізоване онлайн видання, присвячене інтернет-бізнесу: www. 

ain.ua. 

18 .Українська асоціація інвестиційного бізнесу: www.uaib.com.ua. 

19. Краудфандінгова платформа «Велика Ідея»: www.biggggidea.com. 

20. Портал ідей для бізнесу: www.franchising.ua/osnovi-biznesu/ 
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