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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Формування у  студентів необхідних знань та навичок щодо 

розробки проектів, пошуку джерел фінансування, презентації 

стартап проектів для майбутніх інвесторів/кредиторів.  

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 

40 год., самостійна робота 90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Форми: лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна 

робота поза розкладом. 

Методи: коментування, роз’яснення, мозкового штурму, 

інтерактивної дискусії та метод проєктів. 

Система поточного 

та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; виконання 

домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; доповіді з презентаціями та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 



Підсумковий контроль: ПМК 

Базові знання  

Теоретичні знання та практичні навички студентів щодо форм, 

функцій,  механізму та особливостей підприємницької 

діяльності в умовах інноваційного розвитку економіки 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

• Використовувати сучасні 

інформаційні та комунікаційні 

технології, програмні пакети 

загального і спеціального 

призначення. 

• Систематизовувати й упорядковувати 

отриману інформацію щодо процесів і 

явищ у світовому господарстві; 

оцінювати та пояснювати вплив 

ендогенних і екзогенних факторів на 

них; формулювати висновки і 

розробляти рекомендації з 

урахуванням особливостей 

національного і міжнародного 

середовища. 

• Планувати, організовувати, 

мотивувати, оцінювати та 

підвищувати результативність 

колективної праці, здійснювати 

дослідження в групі під керівництвом 

лідера, з урахуванням вимог та 

особливостей сьогодення в умовах 

обмеженості часу. 

• Підбирати і вміло застосовувати 

аналітичний інструментарій 

дослідження стану та перспектив 

розвитку окремих сегментів 

міжнародних ринків товарів і послуг з 

використанням сучасних знань про 

методи, форми й інструменти 

регулювання міжнародної торгівлі. 

• Розуміти та застосовувати чинне 

законодавство, міжнародні нормативні 

• Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності). 

•  Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

• Уміння бути критичним та 

самокритичним. 

• Здатність працювати в команді. 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

документи і угоди, довідкові 

матеріали, чинні стандарти і технічні 

умови тощо у сфері міжнародних 

економічних відносин.   

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Модуль 1 «Концептуальні основи створення стартап проектів» 

  (теми 1-3) 

Тема 1 «Стартап 

проект як 

інноваційна 

форма 

підприємництва» 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

домашнього завдання;  підготовка  

доповіді з презентацією, їх 

обговорення; завдання для 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати презентацію  

на тему: 

1.Теорія стартапів Стіва 

Бланка. 

2. Успішні кейси по 

реалізації стартапів. 

 

Тема 2 «Процес 

генерування ідей 

стартапів» 

  

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

домашнього завдання;  підготовка   

описової частини власного проекту з 

презентацією (вибір ідеї),  

обговорення; завдання для 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати презентацію  

на тему: 

1.Унікальність ідеї 

стартапу. 

2.Основні техніки 

активізації творчого 

мислення на різних етапах 

розроблення ідей? 

Тема 3 

«Формування 

команди стартап 

проекту» 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

домашнього завдання;  формування 

команд відповідно представлених 

ідей та обговорення ідей в командах; 

завдання для самостійної роботи; 

тестування 

Підготувати презентацію  

на тему: 

1. Управління стартап 

командами і партнери в 

бізнесі. 

2. Вплив типу 

особистості керівника на 

формування команди 

стартапу. 

Модуль 2.  Методологія та інструментарій функціонування старт проектів. 

(Теми 4-7) 

Тема 4 «Бізнес-

моделювання 

реалізації стартап 

проекту» 

  

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

домашнього завдання;  підготовка  

бізнес-моделі проекту з презентацією,  

обговорення; завдання для 

Підготувати презентацію  

на тему: 

1. У чому полягають 

відмінності бізнес-моделей 

стартапу та зрілої 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

самостійної роботи; тестування компанії? 

Тема 5 «Бізнес-

планування 

реалізації стартап 

проекту»  

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

домашнього завдання;  підготовка 

бізнес-плану проекту з презентацією,  

обговорення; завдання для 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати презентацію  

на тему: 

1.Структура та логіка 

бізнес-плану 

Тема 6 

«Просування та 

комерціалізація 

стартап проекту» 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

домашнього завдання;  підготовка  

презентації стартап проекту для 

майбутніх інвесторів, обговорення; 

завдання для самостійної роботи; 

тестування 

Підготувати презентацію  

на тему: 

1.Формальні та 

неформальні комунікації 

стартап проекту; 

2. Краудфандинг як форма 

інвестування стартап 

проектів 

Тема 7 «Оцінка 

ефективності 

стартап проектів» 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

домашнього завдання;  підготовка  

доповіді з презентацією, їх 

обговорення; завдання для 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати презентацію  

на тему: 

1. Формальні та 

неформальні показники 

оцінки ефективності 

стартап проектів 
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https://inbi-uim.ru/wpcontent/uploads/2017/11/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%A1.-%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%84-%D0%91.-
https://inbi-uim.ru/wpcontent/uploads/2017/11/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%A1.-%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%84-%D0%91.-
https://inbi-uim.ru/wpcontent/uploads/2017/11/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%A1.-%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%84-%D0%91.-
https://inbi-uim.ru/wpcontent/uploads/2017/11/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%A1.-%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%84-%D0%91.-


4. Ґільбо, Кріс. Стартап на $ 100. Як перетворити хобі на бізнес / Кріс Ґільбо ; 

переклала з англійської Антоніна Ящук. Київ : Наш формат, 2017. 261 с. 

5. Маркетинг стартап-проектів: навч. посіб. для усіх спеціальностей другого 

освітнього ступеню «магістр» / За заг. ред. С. О. Солнцева / С.О. Солнцев, О.В. 

Зозульов, Н. В. Юдіна, Т. О. Царьова, Н. В. Язвінська; Київ : КПІ ім.. Ігоря 

Сікорського, 2019. 218 с. URL: 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27437/1/Marketing_startup-project.pdf 

6. Менеджмент стартап проектів: підручник / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. 

Кравченко, Н. І. Ситник, Ж. М. Жигалкевич, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від 

можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

• Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо 

дотримуватися «Положення про академічну доброчесність» 

(http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf

); списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено 

(в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в 

процесі заняття. 

• Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

(Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

• Політика зарахування результатів неформальної освіти: 

http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita;  

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти 

http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita


(http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_nefor

malnoyi_osvity.pdf) 

 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне 

оцінювання 

Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (2 бали); виконання 

домашнього завдання (10 балів); обговорення матеріалу занять 

(4 бали); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (4 бали); поточна модульна 

робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 4-7): відвідування занять (2 бали); виконання 

домашнього завдання (10 балів); обговорення матеріалу занять 

(4 бали); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (4 бали); поточна модульна 

робота (10 балів) 

50 

Разом  100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf

