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Базова інформація про дисципліну 

Шифр, назва дисципліни  DP061 

Розробка та організація стартапів / 

Startup Development and Organization 

Рівень вищої освіти / 

фахової передвищої освіти 

Фахова передвища 

Семестр І семестр 

Кафедра/Циклова комісія Економіки, підприємництва та маркетингу 

Анотація курсу  Навчальна дисципліна «Розробка та організація стартапів» 

спрямована на ознайомлення з теоретичними засадами, 

інструментарієм та методами створення та забезпечення 

функціонуванні стартапу як форми інноваційного підприємництва. 

Метою дисципліни» є формування у студентів цілісного розуміння 

стосовно організації та управління процесом реалізації стартап-

проекту, а також комплексу теоретичних знань і прикладних 

навичок з започаткування та організації стартапів, економічного 

обґрунтування напрямку їх діяльності та забезпечення успішного 

функціонування.  

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=1227 

Мова викладання  українська 

Лектор курсу  Харченко Світлана Вікторівна, викладач вищої категорії 

Канали комунікації зі студентами: 

СДН «Moodle»: повідомлення в чаті 

E-mail: kharchenko.s.w@gmail.com 

Messenger: https://www.facebook.com/svitlana.kharchenko.33 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.   
 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

 Здатність оцінювати і враховувати економічні, соціальні, 

технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу 

професійної діяльності  
 

Перелік програмних 

результатів навчання 

Демонструвати навички пошуку, збирання, оброблення та 

аналізування інформації у професійній діяльності.  

Демонструвати вміння розв’язувати типові спеціалізовані 

задачі в професійній діяльності.  

Демонструвати вміння аналізувати результати діяльності 

суб’єктів господарювання для визначення напрямів їх 

удосконалення.  



Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології для проведення аналітичних досліджень, 

підготовки та представлення звітів.  

Проводити пошук, відбір та опрацювання інформації з різних 

джерел у процесі професійної діяльності.  

Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього 

життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових 

фахових знань, удосконалення креативного мислення.  
 

Опис дисципліни 

Структура навантаження на 

студента 

Загальна кількість годин – 180 

Кількість кредитів – 6 

Кількість лекційних годин – 22 

Кількість практичних занять – 23 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 135 

Форма підсумкового контролю – залік 

Методи навчання  Вербальний метод; пояснювально-демонстраційний метод; метод 

проблемного викладання; репродуктивний метод; робота з 

навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування тощо); метод візуалізації (презентація, метод 

ілюстрації). 

Зміст дисципліни 

Тема 1. Сутність та 

особливості розробки 

стартапів 

 

Стартап-проект як форма інноваційного підприємництва, форма 

ведення інноваційного бізнесу. Зміст та специфіка стартапу. Стадії 

розвитку стартапу. Життєвий цикл стартапу. Особливості стартапу 

як інноваційного проекту, як проекту інноваційного бізнесу 

Тема 2. Формування команди 

стартапу 

Особливості та етапи формування команди стартапу. Ролі та функції 

учасників команди стартапу. Розподіл часток між членами команди 

стартапу Особливості функціонування стартап-команди на етапах 

розроблення стартап-проекту 

Тема 3. Формування і 

розвиток бізнес-ідеї та 

продукту стартапу 

Складові бізнес-ідеї як робочі інструменти. Генерування ідеї 

продукту. Методи і способи перевірки життєздатності ідеї. Сутність 

інноваційного продукту для стартапу. Мінімальний життєздатний 

(доцільний) продукт, типи та етапи його створення. Методи 

реалізації процесу розробки продукту стартапу 

Тема 4. Бізнес-модель 

стартапу 

Від бізнес-ідеї до бізнес-моделі. Зміст та структура бізнес-моделі. 

Види бізнес-моделей. Сутність, види та особливості бізнес-моделей 

стартапів. Методи дизайну бізнес-моделі. Вибір та побудова бізнес-

моделі стартапу. Ціннісна пропозиція стартапу  

Тема 5. Бізнес-планування 

стартапів. 

Сутність та особливості бізнес-планування стартапу. Сучасні риси 

бізнес-планування в Україні. Підходи та інструменти бізнес-

планування стартапів. Збирання та обробка інформації. 

Інформаційне поле бізнес-планування стартапів.  

Тема 6. Бізнес-план стартап-

проекту 

Сутність та особливості бізнес-плану стартапу. Підготовка резюме, 

опису проєкту та продукту стартапу. Аналіз галузі/ринку. План 

збуту та маркетингу. Виробничий план. Організаційний план. 

Фінансовий план. Опис ризиків проекту. Оцінка ефективності 

стартап-проекту  

Тема 7. Правові аспекти 

реалізації стартапів, 

інтелектуальна власність та 

Особливості законодавчого регулювання діяльності стартап-

компаній в Україні. Юридичний супровід стартапів в Україні. 

Регулювання відносин між учасниками стартапу. Захист прав 

інтелектуальної власності стартапу. 



патентування. 

Тема 8. Інвестиційне і 

фінансове забезпечення 

стартапів 

Фінансування стартапів. Джерела інвестування в стартап-проекти. 

Методи оцінювання вартості та інвестиційної привабливості 

стартапів. Особливості співпраці з інвесторами стартапу. 

Розроблення фінансової моделі стартапу. 

Тема 9. Обгрунтування 

економічної доцільності 

стартапу. Презентування 

стартап-проекту 

Обгрунтування бізнес-плану стартапу. Презентація стартапу та 

бізнес-плану стартапу. Структура презентації стартап-проекту. 

Інвестиційна презентація стартапу. Пітч стартап-проекту. 

Тема 10. Організація 

реалізації стартап-проектів 

від команди до підприємства  

Започаткування діяльності стартапу. Формування та масштабування 

команди стартапу. Менторинг в стартапі. Янгол-синдикати, 

акселерація та бізнес-інкубування стартапів. Бізнес-інкубатори, для 

підтримки українських стартапів. Створення підприємства на основі 

стартапу 

Тема 11. Масштабування та 

стратегування стартап-

проектів  

Бізнес-стратегії розвитку стартапу. Півот стартапу. Масштабування 

стартапу: методи та інструменти. Залучення стартапів 

підприємствами 

Політика дисципліни 

Політика відвідування Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність виконання 

самостійної роботи. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання зорганізується  в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної доброчесності 

(плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, 

обман, хабарництво) передбачено повторне проходження 

оцінювання. 

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, семінарських 

та інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна 

сума, що дозволяє студенту отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий/ семестровий 

контроль, проводиться у формі заліку, відповідно до графіку навчального процесу.  

Підсумкова оцінка за умови заліку виставляється як загальна сума балів, набраних за результатами 

поточного контролю.  

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Виконання завдань на семінарах (8 практ. завд.)  40 

Експрес-контрольні (2 к.р.) 10 

Модульні контрольні роботи (2 к.р.) 20 

Індивідуальні роботи (3 роботи) 30 

Разом 100 

  
 

Шкала оцінювання 

ECTS Бали Зміст 



A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог дiяльностi в 

стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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