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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. 
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РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Стартап: від створення до реалізації 

Характеристика навчальної дисципліни 

Дисципліна вільного вибору студента 

 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Курс: 3 

Семестр: 6 

Методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, розв'язування задач та 

практичних виробничих ситуацій, робота в бібліотеці, 

робота в мережі Інтернет 

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

3 90 32 16 14 2 46 12 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

2 11 1 залік 
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РОЗДІЛ 3.  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 

 

 

РОЗДІЛ 4.  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. 
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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. 

 

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 5.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

Основна література 

 

1. Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012. № 5080-VI 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5080-17 

2. Бабій Л. Конкуренція у міжнародному бізнесі : навч. посіб. / Л. Бабій. − К. : Університет 

економіки та права «КРОК», 2010. − 152 с. 

3. Бабій Л. Стратегії європейських компаній на світових ринках : навч. посіб. / Л. Бабій. − 

К. : Університет економіки та права «КРОК», 2010. − 124 с. 

4. Балабанова Л. В. Маркетинг : Підручник / Л. В. Балабанова. − Вид. 3-тє, перероб. і доп. − 

К. : КНЕУ, 2011. − 543 с. 
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5. Бланк С. Стартап: настольная книга основателя / С. Бланк, Б. Дорф. – М. : Альпина 

Паблишер, 2013. – 616 с. 

6. Бондарчук Ю. В. Безпека бізнесу : організаційно-правові основи : наук.-практ. посіб. / 

Ю. В. Бондарчук, А. В. Марущак. − К. : Скіф; КНТ, 2008. − 369с. 

7. Бровкова О. Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова. − К. : Центр 

учбової літератури, 2012. − 224 с. 

8. Варналій З. С. Основи підприємництва : навч. поcіб. 3 – те вид., випр. і доп. / 

З. С. Варналій. – К. : Знання, 2006. – 330 с. 

9. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент : Підручник / А. В. Войчак. –К. : КНЕУ, 2009. 

– 328 с. 

10. Гой І. В. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой. – К. : ЦУЛ, 2013. – 368 с. 

11. Грехов А. М. Електронний бізнес (Е-комерція) : навч. посіб. / А. М. Грехов. – К. : 

Кондор, 2008. – 302 с. 

12. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, 

Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 304 с. 

13. Гуменник В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, 

О. С. Кондур. – К. : Знання, 2012. – 503 с. – (Вища освіта XXI століття). 

14. Донець Л. І. Основи підприємництва : навч. посібник / Л. І. Донець, Н. Г. Романенко – 

К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 320 с. 

15. Економічне управління підприємством : навч. посіб. / за ред. Н. М. Євдокимової. – К. : 

КНЕУ, 2011. – 327 с. 

16. Зайцева О. О., Болотинюк І. М. Електронний бізнес: навч. посіб. / За наук. ред. 

Н. В. Морзе. – Івано-Франківськ : «Лілея–НВ», 2015. – 264 с. 

17. Захарчин Г. М. Основи підприємництва : навч. поcіб. / Г. М. Захарчин – К. : Знання, 

2008. – 437 с. 

18. Іванюта С. М. Підприємництво та бізнес-культура : навч. посібник. / С. М. Іванюта, 

В. Ф. Іванюта. – К. : Центр навч. літератури, 2007. – 288с. 

19. Кікіб О. М. Теорія бізнесу: навч. посіб. / О. М. Кікіб, К. В. Белоусов. – К. : Алерта, 2012. 

– 256 с. 

20. Круш П. В. Основи підприємництва : навч. посіб. / П. В. Круш, В. І. Подвігіна. – К. : 

КНТ, 2009. – 64с. 

21. Кучеренко В. Р. Основи бізнесу. Практичний курс (збірник вправ, задач, тестів та 

ситуаційних завдань): навч. посіб. / за заг. ред. В. Р.Кучеренко [В. Р.Кучеренко, Н. В. Доброва, 

Я. П. Квач, М .М. Осіпова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 176 с. 

22. Мельников А. М. Основи організації бізнесу : навч. посіб. / за заг. ред. 

А. М. Мельникова [А. М. Мельников, О. А. Коваленко, Н. Б. Пундяк] – К. : Центр учбової 

літератури, 2013. – 200 с. 

23. Мирошніченко О. Базовий посібник з інтернаціоналізації бізнесу і виходу на ринки 

Європейського Союзу / О. Мирошніченко, 2014. – 180 с. 

24. Основи підприємництва: теорія і практикум : навч. посіб. / В. Г. Воронкова, 

А. Г. Біліченко, О. В. Желябін, М. А. Ажажа. – Львів : Магнолія, 2009. – 454с. 

25. Пілецька Л. С. Психологія бізнесу: довідково-методичний посіб. / Л. С. Пілецька – 

Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2007. – 150с. 

26. Райз Е. Стартап без помилок. Посібник зі створення успішного бізнесу з нуля. / Ерік 

Райз. –К. : Віват, 2016. – 368 с. 

27. Скібіцька Л. І. Менеджмент підприємницької діяльності. Книга 1. Організація бізнесу: 

навч. посібник / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький. – К. : Кондор, 2009. – 896 с. 

28. Фінанси малого бізнесу : навч. посіб. / А. А. Фастовець, І. В. Фисун. – К. : Кондор, 2013. 

– 302 с. 

29. Фомішина В. М. Основи бізнесу : навч. посіб. / В. М. Фомішина, С. І. Чеботар. – К. : ВЦ 

«Академія», 2009. – 384c. 

30. Цигилик І. І. Основи підприємництва : навч. поcіб. / І. І. Цигилик, Т. М Паневник, 

З. М. Криховецька. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 240 с. 
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31. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства / Л. А. Швайка. –К. : Ліра-К, 2014. – 

268 с. 

Допоміжна література 

 

1. Бізнес-центр як недержавна підприємницька структура. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://allref.com.ua/uk/skachaty/Biznes-centr_yak_nederjavna_pidpriyemnic-ka_struktura. 

2. Васильчук І. Крауфандінг і краудінвестінг як фінансові інновації / І. Васильчук // Ринок 

цінних паперів України. – 2013. – № 11–12. – С. 59–67. 

3. Все про hi-tech бізнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://startupline.com.ua/ 

4. Гернего Ю. Краудфандинг як інструмент інноваційного розвитку економіки / Ю. Гернего 

// Антикризове управління економікою України : нові виклики : Матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції, 15–17 грудня 2015 року. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 25–

29. 

5. Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О. Ф.: у 4 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – 

Суми: Сумський державний університет, 2013. – Т. 4. – C. 111-112. 

6. Інвестиції по-українськи і «краудфандінг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.ukr.net/news/investicii_po_ukrainski_i_kraudfanding-10761341-1.html. 

7. Коли в Україні з’явиться краудфандінг? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://forbes.ua/opinions/1334049-kogda-v-ukraine-poyavitsya-kraudfanding. 

8. Кот В.В. Краудінвестінг як інструмент альтернативного фінансування / В. В. Кот // 

Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу : глобальні виклики 

та українські реалії [Електронний ресурс] : Збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної 

конференції, 7 грудня 2016 року, м. Київ. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 166–168. – Режим доступу: 

http://ir.kneu. edu.ua:8080/bitstream/2010/20861/1/166–168.pdf. 

9. Кравченко М. О. Розвиток стартап компанії на основі співробітницького підходу / 

М. О. Кравченко // Інтелект ХХІ: науковий економічний журнал. – 2016. – Випуск 5. – С. 75–79. 

10. Краудфандінг в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://ain.ua/tag/kraudfanding. 

11. Краудфандінг: на що здатні приватні мікроінвестиції [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://digit.ru/business/20130709/403158833.html. 

12. Краудфандінг – нове джерело екофінансування [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: http: //www. climateinfo.org.ua/content/kraudfanding-nove-dzherelo-eko-finansuvannya. 

13. Кращі українські стартапи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://platforma-

msb.org/krashhi-ukrayinski-startapy/ 

14. Курченко О. О. Державна підтримка стартапів : досвід Польщі, уроки для України / 

О. О. Курченко // Проблеми науки. – 2015. – № 12. – С. 25–30. 

15. Масик Ю. Стартапи в Україні: поле битви чи новий IT-центр світу? [Електронний 

ресурс] / Ю. Масик. – Режим доступу : http://informal.com.ua/trends/startapy-v-ukrajini-pole-bytvy-

chy-novyj-it-tsentr-svitu/ 

16. Петрушенко Ю. М. Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів 

соціально-економічного розвитку / Ю. М. Петрушенко, О. В. Дудкін // Маркетинг і менеджмент 

інновацій. – 2014. – № 1. – С. 172–182. 

17. Прибуткове інвестування. Види стартапів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://invest-program.com.ua. 

18. Рейтинг країн по кількості стартапів. Startup Ranking – Electronic resource. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.startupranking.com/countries. 

19. Розум України. Топ-10 українських стартапів року [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://espreso. tv/article/2016/12/29/top_ukrayinskykh_startapiv_2016. 

20. Саліхова О. Б. Державна політика у сфері нанонауки та нанотехнологій в Україні з 

урахуванням орієнтирів ЄС / О. Б. Саліхова // Економіка і прогнозування. – 2014. – № 3. – С. 121–

136. 

http://www.ukr.net/news/investicii_po_ukrainski_i_kraudfanding-10761341-1.html
http://ain.ua/tag/kraudfanding
http://digit.ru/business/20130709/403158833.html
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21. Саліхова О.Б. Про бідного стартапа замовите слово / О. Б. Саліхова, О. О. Курченко // 

Економіст. – 2016. – 7 червня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua-

ekonomist.com/12893-pro-bdnogo-startapa-zamovite-slovo.html. 

22. Саліхова О. Б. Створення статистичного підґрунтя для оцінки особливостей 

інноваційних стартапів України / О. Б. Саліхова, О. О. Курченко // Статистика України. – 2016. – 

№ 1. – С. 18–21. 

23. Стартап безкоштовних дзвінків Avox готується до виходу на глобальний ринок 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://startupline.com.ua/startups/startap-bezkoshtovnykh-

dzvinkiv-avox-hotuyetsya-do-vykhodu-na-hlobalnyy-rynok. 

24. Стартап UAberry : українцям вдалось поєднати IT та вирощування полуниці 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://startupline.com.ua/startups/startap-uaberry. 

25. Стартап SolarGaps – унікальні жалюзі, які виробляють електроенергію [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://startupline.com.ua/startups/startap-solargis-unikal%CA%B9ni-

zhalyuzi-yaki-vyroblyayut-elektroenerhiyu. 

26. Стартап для незрячих людей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://openworld-

website. azurewebsites.net. 

27. Стартап-інкубатори та бізнес-акселератори: що і де шукати? [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://tempus.nung.edu.ua/uk/news/ 

28. Стартапи, які починають без чітких цілей, заробляють більше [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/news/-/411243/startapy-yaki-pochynayut-bez-chitkyh-tsilej-

zaroblyayut-bilshe. 

29. Топ-5 українських стартапів, які відомі на весь світ [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://espreso. tv/article/2016/06/30/top_5_ukrayinskykh_startapiv_vidomi_na_ves_svit. 

30. Характерні риси стартапів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pro-

biznes.com.ua. 

31. Що таке стартап? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biznesua.com.ua/shho-

take-startap/ 

http://ua-ekonomist.com/12893-pro-bdnogo-startapa-zamovite-slovo.html
http://ua-ekonomist.com/12893-pro-bdnogo-startapa-zamovite-slovo.html
http://news.finance.ua/ua/news/-/411243/startapy-yaki-pochynayut-bez-chitkyh-tsilej-zaroblyayut-bilshe
http://news.finance.ua/ua/news/-/411243/startapy-yaki-pochynayut-bez-chitkyh-tsilej-zaroblyayut-bilshe
http://biznesua.com.ua/shho-take-startap/
http://biznesua.com.ua/shho-take-startap/
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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП 
Розподіл аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

, 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і,
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

за
л

ік
и

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

х
, 

(к
о

н
т
р

о
л

ь
н

і 

р
о

б
о

т
и

) 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

1 

Теоретичні основи 

розвитку стартапів як 

інноваційної форми 

підприємництва 

6 2 4 1 1  

2 
Основи формування ідеї 

стартапу 
6 2 4 1 1  

3 
Інфраструктура стартапу, 

її ключові аспекти 
8 4 4 2 2  

4 
Маркетингові 

дослідження проекту 
8 4 4 2 2  

5 
Бізнес-планування 

проекту стартапу 
8 4 4 2 2  

6 
Оцінка ефективності 

стартап-проекту 
8 4 4 2 2  

7 
Стадії життєвого циклу і 

фінансування стартапів 
8 4 4 2 2  

8 
Комунікації та 

презентація проекту 
6 2 4 1 1  

9 
Просування та 

комерціалізація стартапу 
6 2 4 1 1  

10 
Аналіз та управління 

ризиками стартап-проекту 
6 1 5 1 -  

11 

Управління стартап-

командами і партнери в 

бізнесі 

8 3 5 1 - 2 

Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ) 
12  46/12    

Разом годин 90 32 58 16 14 2 
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

1 2 3 
 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

1. 
Теоретичні основи розвитку стартапів як інноваційної форми 

підприємництва 
1 

2. Основи формування ідеї стартапу 1 

3. Інфраструктура стартапу, її ключові аспекти 2 

4. Маркетингові дослідження проекту 2 

5. Бізнес-планування проекту стартапу 2 

6. Оцінка ефективності стартап-проекту 2 

7. Стадії життєвого циклу і фінансування стартапів 2 

8. Комунікації та презентація проекту 1 

9. Просування та комерціалізація стартапу 1 

10. Аналіз та управління ризиками стартап-проекту 1 

11. Управління стартап-командами і партнери в бізнесі 1 

Разом годин 16 
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7. 2  Календарно-тематичний план семінарських 

(практичних, лабораторних) занять, 

заліків по модулях, контрольних робіт 
 

№ 

заняття 

Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

Кількість 

годин  

1 2 3 
 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

1. 
Семінарське заняття № 1 до теми 1. Теоретичні основи розвитку 

стартапів як інноваційної форми підприємництва 
1 

2. Семінарське заняття № 1 до теми 2. Основи формування ідеї стартапу 1 

3. 
Семінарське заняття № 2 до теми 3. Інфраструктура стартапу, її 

ключові аспекти 
2 

4. Семінарське заняття № 3 до теми 4. Маркетингові дослідження проекту 2 

5. 
Семінарське заняття № 4 до теми 5. Бізнес-планування проекту 

стартапу 
2 

6. 
Семінарське заняття № 5 до теми 6. Оцінка ефективності стартап-

проекту 
2 

7. 
Семінарське заняття № 6 до теми 7. Стадії життєвого циклу і 

фінансування стартапів 
2 

8. Семінарське заняття № 7 до теми 8. Комунікації та презентація проекту 1 

9. 
Семінарське заняття № 7 до теми 9. Просування та комерціалізація 

стартапу 
1 

Разом  практичних (семінарських, лабораторних) занять 14 

Разом залік по модулю (ЗМ) 2 

Разом годин 16 

 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
 

1. Опишіть поняття інноваційної діяльності. 

2. Вкажіть об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності. 

3. Вкажіть, які є різновиди видів інноваційної діяльності. 

4. Вкажіть, які існують напрями відповідно до стратегічної спрямованості інноваційного розвитку. 

5. Охарактеризуйте напрями інноваційного розвитку підприємства. 

6. Охарактеризуйте напрям інноваційного розвитку підприємства залежно від сфери застосування. 

7. Охарактеризуйте напрям інноваційного розвитку підприємства з маркетингових позицій. 

8. Вкажіть та опишіть моделі підприємництва. 

9. Наведіть фактори, що сприяють розвитку інноваційного підприємництва. 

10. Наведіть стадії підприємництва як процесу. 

11. Вкажіть принципи державної інноваційної політики відповідно до ЗУ «Про інноваційну 

діяльність». 

12. Вкажіть, яким чином здійснюється державне регулювання інноваційної діяльності. 

13. Опишіть поняття «стартап». 
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14. Наведіть передумови швидкого зростання стартапу. 

15. Зобразіть екосистему стартапу. 

16. Опишіть поняття венчурного фонду та бізнес-ангела. 

17. Опишіть поняття бізнес-інкубатора та його основні функції. 

18. Опишіть поняття бізнес-акселератора та технопарку. 

19. Опишіть поняття інститутів розвитку та «пакувальників проектів». 

20. Опишіть поняття краудфандингу. 

21. Опишіть моделі краудфандингових платформ. 

22. Вкажіть, яким чином обчислюється NVP для оцінювання проектів. 

23. Вкажіть, які групи критеріїв виділяють для оцінювання стартапів та наведіть критерії однієї з 

груп. 

24. Опишіть перший рівень – фазифікація вхідних даних у моделі оцінювання стартап проектів. 

25. Опишіть другий рівень моделі оцінювання стартап проектів. 

26. Опишіть, яким чином отримується агрегована оцінка стартап проектів. 

27. Опишіть пасивну стадію розвитку стартапу. 

28. Опишіть стадію запуску у фазах розвитку стартапу. 

29. Опишіть стадію зростання у фазах розвитку стартапу. 

30. Опишіть стадію розширення у фазах розвитку стартапу. 

31. Опишіть стадію «виходу» у фазах розвитку стартапу. 

32. Опишіть передпроекту фазу у розвитку стартапу. 

33. Опишіть фазу startup у розвитку стартапу. 

34. Опишіть завершальну фазу у розвитку стартапу. 

35. Вкажіть, що собою представляє бутстрепінг на початковому етапі фінансування стартапу. 

36. Опишіть, яким чином відбувається залучення зовнішнього капіталу для фінансування 

стартапу. 

37. Опишіть, яким чином відбувається фінансування стартапу на етапі розширення. 

38. Вкажіть за якими критеріями оцінюють стартапи венчурні капіталісти. 

39. Розкрийте поняття інноваційного ризику. 

40. Вкажіть, що собою представляють ризики мікросередовища. 

41. Вкажіть за яких умов можуть виникнути інноваційні ризики. 

42. Вкажіть найпоширеніші методи реагування на ризики. 

43. Вкажіть, які основні напрямки охоплює діяльність з управління проектними ризиками. 

44. Вкажіть, що застосовують для аналізу кількісного ризику. 

45. Вкажіть, які знаєте методи аналізу ризиків. 

46. Охарактеризуйте ризики за характером дії. 

47. Охарактеризуйте ризики за терміном дії. 

48. Охарактеризуйте ризики за факторами виникнення. 

49. Вкажіть, що собою представляє комерційний ризик та причини його виникнення. 

50. Охарактеризуйте майнові та торгові ризики. 

51. Охарактеризуйте виробничі ризики проектів. 

52. Охарактеризуйте фінансові ризики проектів. 

53. Наведіть причини виникнення підприємницького ризику. 

54. Вкажіть, які критерії ризику можемо віднести до операційних ризиків. 

55. Вкажіть, які критерії ризику можемо віднести до інвестиційних ризиків. 

56. Вкажіть, які критерії ризику можемо віднести до фінансових ризиків. 

57. Вкажіть, які критерії ризику можемо віднести до ризиків інноваційної діяльності. 

58. Вкажіть, як можна побудувати базу знань відносно рівня ризику. 

59. Вкажіть, як обчислюється агрегована оцінка ризику стартап-проектів. 
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РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Система оцінювання сформованих компетентностей (див. табл. 1.2) у студентів враховує 

види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, семінарські, 

практичні заняття, а також виконання ІНДЗ та самостійної роботи. 

Основним нормативним документом, що визначає оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів є Положення «Про контроль та оцінювання навчальних досягнень 

студентів Львівського національного університету імені Івана Франка» від 01.03.2013 р. із 

змінами, затвердженими наказом ректора від 01.07.2015 р. №О-96. Оцінювання здійснюється за 

100-бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою). Відповідно до Положення 

контрольні заходи включають: 

- поточний контроль знань та компетентностей студентів включає оцінку роботи студентів 

за всіма видами аудиторної роботи (лекції, семінарські/практичні заняття), оцінку роботи 

студентів за самостійну та індивідуальну науково-дослідну роботу; 

- підсумковий контроль знань та компетентностей студентів у вигляді семестрового заліку, 

який проводиться відповідно до графіку навчального процесу. Підсумковий залік охоплює 

програму дисципліни і передбачає визначення рівня знань та ступеня опанування студентами 

компетентностей (див. табл. 1.2). Результат семестрового заліку оцінюється в балах (максимальна 

кількість – 100 балів). 

Оцінювання рівня знань та компетентностей студентів на семінарських та практичних 

заняттях, оцінка роботи студентів за самостійну та індивідуальну науково-дослідну роботу 

проводиться за п’ятибальною системою (від 1 до 5 балів). 

Результат поточного контролю (РПК) знань та компетентностей студентів за семестр 

визначається як середнє арифметичне з поточних балів за 5-бальною шкалою, відображених у 

журналі обліку відвідування та успішності студентів, помножене на коефіцієнт переводу 

результатів освітньої діяльності студентів: 

 

РПК = Сума балів за результатами поточного контролю   * К, 

                       кількість об’єктів контролю  

 

д сума балів за результатами поточного контролю – це загальна сума балів, отриманих 

студентом по усіх об’єктах контролю (семінарських/практичних заняттях, СРС та ІНДЗ); 

 кількість об’єктів контролю – включає кількість семінарських/практичних занять, 

СРС та ІНДЗ (контроль знань студентів з навчальної дисципліни «Стартап: від створення до 

реалізації» включає 10 об’єктів контролю: 8 семінарських занять, СРС та ІНДЗ); 

 К - коефіцієнт переводу результатів знань та компетентностей студентів (з навчальних 

дисциплін, з яких передбачений залік, К=20). 

 
9.1. Таблиця оцінювання знань та компетентностей студентів 

Поточний контроль Самостійна 

робота 

студента 

ІНДЗ Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

 

 

РАЗОМ – 100 

балів 
Семінарські, практичні 

заняття 
 

100 балів 
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9.2  Критерії оцінювання знань та компетентностей студентів 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Б
а

л
и

 р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а

к
си

м
а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а

л
ів

 

1.  Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

- розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; 

- повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій та законів; 

- правильне розкриття змісту категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку і 

взаємодії; 

- здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та 

самостійно робити логічні висновки і узагальнення, знання історії створення таких 

теорій та еволюції поглядів їх представників; 

- уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і 

характеризувати їх риси та форми виявлення; 

- демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до 

альтернативних поглядів на дане питання; 

- використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів останніх 

подій в економічній та фінансовій сфері в країні та за її межами; 

- знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та 

міждержавних угод, обов’язкове посилання на них під час розкриття питань; 

- знання точних назв і функцій національних та міжнародних фінансово-кредитних 

установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у 

конкретному питанні; 

5 

- при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами, все ж 

таки студентом допущені помилки під час використання цифрового матеріалу, 

посилання на конкретні історичні періоди та факти, неточності у формулюванні 

термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і 

знаходить правильні відповіді; 

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з 

пунктів, указаних вище (якщо він потрібний для вичерпного розкриття питання); 

4 

- одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо характеризують 

критерії оцінки «добре»; 

- відповідь малообгрунтована, неповна; 

- студент не знайомий з законодавчими матеріалами, матеріалами періодичної 

преси з фінансових та загальноекономічних питань; 

- студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки; 

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття двох з пунктів, 

указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання); 

3 

- одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо характеризують 

критерії оцінки «задовільно»; 

- у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки не 

відповідають загальноприйнятим, хибні; 

- допущені грубі помилки і студент не може їх виправити; 

- порівняно з  відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття трьох чи більше 

пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання); 

2 

- характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів 

суть питання чи не знає правильної відповіді; 

- студент не готовий до заняття. 
0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 
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Критерії оцінювання 5 балів 

- самостійна робота виконана у зазначений термін, у повному обсязі, без помилок і 

зарахована; 
5 

- самостійна робота виконана у зазначений термін, у повному обсязі, зарахована, 

але є незначні помилки; 
4 

- самостійна робота виконана з порушенням терміну її виконання, або (та) при 

відсутності заповненої податкової звітності і зарахована при умові її 

доопрацювання; 
3 

- самостійна робота виконана у неповному обсязі і зарахована при умові її 

доопрацювання; 
2 

- самостійна робота виконана у неповному обсязі, або (та) при наявності значних 

помилок і зарахована при умові її доопрацювання; 

- самостійна робота не виконана або не зарахована. 
0-1 

3.  Залік по модулю, контрольна робота 

Критерії оцінювання  5 балів 

- глибоке розкриття питання; 

- матеріал викладено логічно; 
5 

- є окремі порушення у послідовності викладення матеріалу; 

- допущені неточності при розкритті питання; 

- мають місце скорочення, які не є загальноприйнятими, помилки тощо; 
4 

- є суттєві порушення у послідовності викладення матеріалу; 

- допущені помилки при розкритті питання; 

- мають місце скорочення, які не є загальноприйнятими, помилки тощо. 
3 

- є суттєві порушення у послідовності викладення матеріалу; 

- допущені суттєві помилки при розкритті питання; 

- мають місце скорочення, які не є загальноприйнятими, помилки тощо. 
2 

- відповідь на питання неправильна; 

- відповідь на питання відсутня. 

 
0-1 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

- глибоке розкриття досліджуваної теми; 

- відображення власної позиції щодо досліджуваної тематики; 

- використання сучасних статистичних та фактичних даних; 

- логічне та грамотне викладення матеріалу; 

- належне оформлення роботи; 

- вчасне представлення роботи на перевірку викладачеві; 

5 

 

- порівняно з найвищою оцінкою не дотримано двох пунктів, вказаних 

вище; 
4 

- порівняно з найвищою оцінкою не дотримано трьох пунктів, вказаних 

вище; 
3 

- порівняно з найвищою оцінкою не дотримано чотирьох пунктів, вказаних 

вище; 
2 

- порівняно з найвищою оцінкою не дотримано п’яти пунктів, вказаних 

вище; 

- завдання не представлене викладачеві на перевірку. 
0-1 
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9.3  Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 
незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 
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РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчально-методичне та наукове забезпечення організації навчального процесу з 

навчальної дисципліни включає: 

- державні стандарти освіти; 

- навчальні та робочі навчальні плани; 

- програма навчальної дисципліни; 

- робоча програма навчальної дисципліни; 

- плани семінарських (практичних) занять та методичні рекомендації з їх проведення; 

- завдання та методичні матеріали до виконання самостійної роботи (СРС); 

- завдання та методичні матеріали до виконання індивідуальної науково-дослідної роботи 

(ІНДЗ); 

- завдання для проведення модульного контролю (тестові завдання); 

- законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

- опорний конспект лекцій; 

- підручники і навчальні посібники; 

- структурно-логічні схеми та інший ілюстративний матеріал; 

- навчально-методичні матеріали з вивчення тем навчальної дисципліни «Стартап: від 

створення до реалізації». 

 

 

РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
 

Проблемні лекції направлено на розвиток логічного мислення студентів, коло питань теми 

обмежується двома-трьома ключовими моментами, увага студентів концентрується на матеріалі, 

що не знайшов відображення в підручниках, використовується досвід закордонних навчальних 

закладів з роздачею студентам під час лекцій друкованого матеріалу та виділенням головних 

висновків з питань, що розглядаються. При читанні лекцій студентам даються питання для 

самостійного розмірковування. Така система примушує студентів сконцентруватися і почати 

активно мислити в пошуках правильної відповіді. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий проміжок часу й 

характеризуються значною ємністю, складністю логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. 

Міні-лекції проводяться, як правило, як частина заняття-дослідження. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарські заняття за формою і змістом, 

створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує 

формування особистісних якостей та досвіду спілкування. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної 

теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють 

вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, 

критично підходити до власних поглядів. 

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого полягає в тому, 

щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже обмежений проміжок часу, обговорити і 

здійснити їх селекцію. 

Кейс-метод – розгляд, аналіз конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити процес 

навчання до реальної практичної діяльності. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для представлення певних 

досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань тощо. 

Рольові ігри – форма активізації студентів, за якої вони задіяні в процесі інсценізації 

певної виробничої ситуації у ролі безпосередніх учасників подій. 

Дидактичні ігри – метод імітації (наслідування, відображення) прийняття управлінських 

рішень в різноманітних ситуаціях шляхом програвання (розігрування) за правилами, які вже 
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розроблено або виробляються самими учасниками, реалізується через самостійне вирішення 

студентами поставленої проблеми за умови недостатності необхідних знань, коли вони змушені 

самостійно опановувати новий зміст або шукати нові зв’язки в уже засвоєному матеріалі. 

Банки візуального супроводження сприяють активізації творчого сприйняття змісту 

дисципліни за допомогою наочності. 
 

Тема 1. Теоретичні основи розвитку стартапів як інноваційної форми підприємництва 

Методики активізації процесу навчання 

Проблемна лекція 

 

Проблемні питання: 

1. Відмінності стартап-компанії від традиційного 

підприємства. 

2. Особливості реалізації стартап проектів в сфері 

інформаційних технологій і реальному секторі економіки 

Тренінг 

Робота в малих групах 

Семінар-дискусія 

Мозкова атака  

Кейс-метод 

 

Тренінг: визначення необхідних засад стартапу. 

Робота в малих групах: побудова схеми впливу факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища на розвиток 

стартапу. 

Семінар-дискусія на тему: «Історичні передумови появи 

стартапів». 

Мозкова атака щодо визначення можливих цілей діяльності 

cтартапів. 

Кейс: обґрунтування ідеї розвитку власного стартапу. 

Тема 2. Основи формування ідеї стартапу 
Методики активізації процесу навчання 

Проблемна лекція 

 

Проблемне питання: 

1. Вибір сфери діяльності стартапу.  

Робота в малих групах 

Семінар-дискусія 

Презентація 

 

Робота в малих групах: розробка фірмових констант 

стартапу. 

Семінар-дискусія на тему: «Визначення місії та цілей 

стартапу». 

Презентація топових стартапів, які виникли в Україні. 

Тема 3. Інфраструктура стартапу, її ключові аспекти 

Методики активізації процесу навчання 

Тренінг 

Кейс-метод 

 

Тренінг: бізнес-інкубатори і акселератори: основні 

відмінності. 

Кейс: вибір краудфандингового майданчика. 

Тема 4. Маркетингові дослідження проекту 

Методики активізації процесу навчання 

Тренінг 

Семінар-дискусія 

 

Тренінг: розроблення маркетингової програми стартап-

проекту. 

Семінар – дискусія на тему: «Розроблення ринкової стратегії 

проекту». 

Тема 5. Бізнес-планування проекту стартапу 
Методики активізації процесу навчання 

Проблемна лекція 

 

Проблемне питання: 

1. Методичні аспекти діагностики зовнішнього середовища у 

процесі формування бізнес-плану підприємства.. 

Семінар-дискусія 

Тренінг 

Кейс-метод 

Презентація 

Семінар – дискусія на тему: «Досвід формування бізнес-

планів вітчизняних підприємств». 

Тренінг: принципи складання успішного бізнес-плану.. 

Кейс: структура бізнес-плану стартапу. 

Презентація: ключові показники бізнес-плану. 
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Тема 6. Оцінка ефективності стартап-проекту 
Методики активізації процесу навчання 

Міні - лекція 
Міні – лекція на тему: «Методичний інструментарій ризик 

менеджменту». 

Семінар-дискусія 

 

Семінар – дискусія на тему: «Сучасні технічні методи 

оцінки ефективності розробленого стартапу». 

Тема 7. Стадії життєвого циклу і фінансування стартапів 
Методики активізації процесу навчання 

Проблемна лекція 

 

Проблемні питання: 

1. Проблеми формування венчурної індустрії в Україні. 

2 Специфіка залучення бізнес-ангелів. 

Семінар-дискусія 

Презентація 

Семінар – дискусія на тему: «Характеристика етапів 

життєвого циклу стартапу». 

Презентація: форми зацікавлення інвесторів. 

Тема 8. Комунікації та презентація проекту 

Методики активізації процесу навчання 

Проблемна лекція 

 

Проблемні питання: 

1. Особливості презентації для потенційних інвесторів. 

2. Особливості розробки презентації стартапу перед 

потенційними споживачами. 

Семінар-дискусія 

Кейс-метод 

Презентація 

Семінар – дискусія на тему: «Ефективні прийоми 

презентування». 

Кейс: вивчення цільової аудиторії. 

Презентація: правила ефективної презентації стартапу. 

Тема 9. Просування та комерціалізація стартапу 

Методики активізації процесу навчання 

Міні - лекція 
Міні – лекція на тему: «PR-діяльність». 

Робота в малих групах 

Презентація 

Робота в малих групах: студенти обговорюють різні 

варіанти просування продукту/послуги стартап в 

соціальних мережах. 

Презентація: мобільний маркетинг. 

Тема 10. Аналіз та управління ризиками стартап-проекту 

Методики активізації процесу навчання 

Проблемна лекція 
Проблемне питання: 

1. Управління ризиками стартап-проектів. 

Кейс-метод 
Кейс: експертна та рейтингова оцінка ризиків проекту 

Тема 11. Управління стартап-командами і партнери в бізнесі 

Методики активізації процесу навчання 

Проблемна лекція 
 

Проблемне питання: 

1. Особливості планування персоналу, пошуку і підбору 

персоналу при реалізації стартапу. 

Рольова гра 
Рольова гра: укладання угод. 
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РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

▪ Офіційний сайт Верховної Ради 

України: www.rada.gov.ua 

▪ Державна служба статистики України: 

www.ukrstat.gov.ua 

▪ Міністерство фінансів України: 

www.minfin.gov.ua 

▪ Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України: www.me.gov.ua 

▪ Комітет з питань промислової політики 

та підприємництва: 

www.komprompol.rada.gov.ua 

▪ Торгово-промислова палата України: 

www.ucci.org.ua 

▪ Український союз промисловців та 

підприємців: www.uspp.ua 

▪ Офіційний сайт Української асоціації 

інвестиційного бізнесу: 

www.uaib.com.ua. 

▪ Офіційний сайт Міжнародної асоціації 

бізнес інновацій: www.inbia.org 

▪ Сайти бізнес-новин: www.business.ua; 

www.business.vesti-ukr.com; 

www.business-journal.com.ua; 

www.ubr.ua; www.delo.ua. 

▪ Краудфандінгова платформа Na-Starte: 

www.na-starte.com. 

▪ Спільнокошт – краудфандинг в 

Україні: www.biggggidea.com. 

▪ Українська краудфандінгова 

платформа: www.jqstar.com. 

▪ Бізнес-інкубатор «Sikorsky Challenge»: 

www.sikorskychallenge.com. 

▪ Науковий парк «Київська політехніка»: 

www.spark.kpi.ua. 

▪ Офіційний сайт студії 

«StartupCreation»: 

www.startupcreation.net. 

▪ Перше в Україні спеціалізоване онлайн 

видання, присвячене інтернет-бізнесу: 

www. ain.ua. 

▪ Українська асоціація інвестиційного 

бізнесу: www.uaib.com.ua. 

▪ Краудфандінгова платформа «Велика 

Ідея»: www.biggggidea.com. 

▪ Портал ідей для бізнесу: 

www.franchising.ua/osnovi-biznesu/ 

 

▪ Програма навчальної дисципліни 

▪ Робоча програма навчальної дисципліни 

▪ Методичні рекомендації з вивчення тем 

▪ Плани семінарських занять та методичні 

рекомендації до їх проведення 

▪ Методичні рекомендації з виконання самостійної 

роботи студента (СРС) 

▪ Методичні рекомендації до виконання 

індивідуальної роботи студента 

▪ Засоби діагностики знань студентів з навчальної 

дисципліни 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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http://www.me.gov.ua/
http://www.komprompol.rada.gov.ua/
http://www.uspp.ua/
http://www.uaib.com.ua/
http://www.inbia.org/
http://www.business.ua/
http://www.business-journal.com.ua/
http://www.delo.ua/
http://www.biggggidea.com/
http://franchising.ua/osnovi-biznesu/

