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Опис дисципліни 

Запропонований курс має передусім прикладне спрямування, оскільки покликаний на прикладі 

розвитку студентами власної бізнес-ідеї за допомогою методології ощадливого стартапу отримати відповідні 

вміння та навики із започаткування та розвитку бізнесу. 

Курс охоплює менеджмент початкових стадій життєвого циклу бізнесу і інтегрує вивчення 

економічних, управлінських, психологічних, технічних інструментів. 

Мета та цілі дисципліни: Ознайомити студентів підходами і технологіями менеджменту стартапів та 

виробити навички застосування практичного інструментарію із створення та управління стартапами. 

 

Структура курсу 

 

№ 

п/п 
Тема Результати навчання Завдання 

1 Вступ. Поняття    

та природа стартапів 

Володіти поняттями підприємництва та стартапу. 

Розуміти життєвий цикл стартапу. Знати історії 

успіху та візії сучасних стартапів. 

Практикум, 

Самостійна 

робота 

2 Пошук ідеї Розуміти творчий процес Сформувати дизайн- 

мислення Уміти формулювати ідеї Здатність до 

прототипування та тестування ідеї 

Практикум, 

Групова 

робота 

3 Продукт і цінність Вміння визначати цінність, як характеристику 

продукту Здатність формувати канву ціннісної 

пропозиції. Унікальна торгова пропозиція USP. 

Практикум, 

Групова 

робота 
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4 Ринок і цільова аудиторія Володіти поняттями : ринок і конкуренція, цільова 

аудиторія і сегментування ринку Уміння проводити 

дослідження споживача. Здатність до оцінки ринку 

для стартапу 

Практикум, 

Самостійна 

робота, 

аналітичні 

звіти 

5 Бізнес-модель Володіти поняттям та знати структуру бізнес- 

моделі. Уміти створювати канву бізнес-моделі. 

Знати види бізнес-моделей. Здатність формувати 

бізнес-моделі стартапу 

Практикум, 

Групова 

робота 

6 Фінанси стартапу Знати життєвий цикл і фінансування проекту. 

Розуміти структуру і динаміку видатків. Вміти 

здійснювати прогнози доходів і цінову політику. 

Здатність до залучення інвестицій. 

Самостійна 

робота 

7 Управління  брендом 

стартапу 

Знати поняття та розуміти роль бренду. Вміти 

здійснювати процес управління брендом. 

Створення ідентичності бренду. Здатність до 

просування бренду стартапу. 

Групова 

робота, 

кейси 

8 Управління командою 

та презентація 

стартапу 

Здатність до командоутворення. Проектний 

менеджмент. Вміння керівництва та лідерства. 

Навички презентації стартапу. 

Групова 

робота, 

кейси 
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● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних девайсів).  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 

погодженням із керівником курсу.  

Оцінювання  

 

Остаточна оцінка за курс розраховується таким чином: 

 

Заліковий модуль 1 

Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 

робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час занять (теми 

1 – 4) – 10 балів за тему – макс. 

40 балів. 

 

Модульна робота – макс. 60 

балів 

Опитування під час занять (теми 

5 – 8) – 10 балів за тему – макс. 

40 балів. 

 

Модульна робота – макс. 60 

балів 

Підготовка КПІЗ. – макс. 40 

балів 

 

Захист КПІЗ – макс. 40 балів 

 

Виконання завдань під час 

тренінгу – макс. 20 балів 

 

 

 

Шкала оцінювання студентів: 

 

За шкалою ЗУНУ За національною шкалою За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 добре 

 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 задовільно 

 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 незадовільно 

 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 
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