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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

16 4 

Модулів: 2 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

-  

Семестр: 1-2 
Семінарські заняття: 

16 4 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

88 112 

 
2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами» розрахований 

для студентів економічних спеціальностей, для яких важливими навичками є робота над 

власними проєктами. Проходження цього курсу значно розширює можливості студентів для 

професійного розвитку, а також дає опцію створення власного підприємства ще під час 

навчання в університеті. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інноваційні стартапи. 

Метою формування системи знань щодо особливостей інноваційного підприємництва і 

практичних навичок у створенні і управлінні стартапами на початковій стадії, підготовка 

студентів до участі в інкубаційних, акселераційних і грантових програмах підтримки 

стартапів. 

Передумови для вивчення дисципліни. З метою опанування даної дисципліни 

здобувачі вищої освіти мають мати базові знання з дисциплін «Економіка підприємства», 

«Маркетинг», «Основи підприємницької діяльності», «Економіка і організація інноваційної 

діяльності», «Бізнес-планування», «Проєктний аналіз» тощо. 

Міждисциплінарні зв’язки. Курс тісно пов’язані з такими предметами як: 

«Управління проєктами та ризиками», «Економіка і організація інноваційно-інвестиційного 

розвитку» та іншими. 

 
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

1. Знати: 

−  теоретичні і методичні основи інноваційного підприємництва; 

−  основні принципи роботи стартап екосистеми, державну інноваційну політику;  

−  правове, нормативно-методичне й інформаційне забезпечення інноваційного 

підприємництва;  

−  форми і методи його організації; 

−  специфічні методи, інструменти фінансування та оцінювання ефективності стартап 

проєктів, 

−  особливості складання інноваційних проєктів і інноваційної діяльності на 

підприємстві; 

 



2. Вміти: 

− формувати команду стартапу та розподілити в ній ролі, 

− оцінювати підприємницькі якості, використовувати інструменти дизайн 

мислення; 

− обирати оптимальний варіант з запропонованих інноваційних проєктів, 

розуміти роль інноваційної політики як засобу підвищення ефективності 

підприємницької діяльності і виробництва конкурентоздатної продукції;  

− виявляти найефективніші напрямки оновлення техніко-технологічної бази 

підприємства та її продукції;  

− розробляти інноваційні заходи і управляти start-up проєктами. 
3. Комунікація: 

− донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в галузі професійної діяльності; 

− зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються;  

− використання державної мови у професійній діяльності;  

− здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; 

− практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та 

оприлюднення результатів наукових досліджень. 

4. Автономність та відповідальність: 

− прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування; 

− відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку команди;  

− безперервний саморозвиток і самовдосконалення; 

− здатність до подальшого навчання.  

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 

А
у

д
и

то
р

н
і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р

ак
ти

ч
н

і)
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

і 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
ії

 

Ін
д

и
в
ід

у
а
л
ь
н

і 

за
н

я
тт

я
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о

та
 

А
у

д
и

то
р

н
і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р

ак
ти

ч
н

і)
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

і 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
ії

 

Ін
д

и
в
ід

у
а
л
ь
н

і 

за
н

я
тт

я
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о

та
 

 Модуль 1. Інноваційне підприємництво та стартап екосистема. Проблема-рішення та 

пошук бізнес-моделі. Customer Discovery phase.  

1. Стартап екосистема 4 2 2    4  

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

- 

   2 

2. Основні принципи 

формування 

команди, ролі в 

команді стартапу 

      4 

3. Дизайн мислення. 

Визначення проблем, 

емпатія. 

4 2 2    4       6 

4. Дизайн мислення. 

Пошук і вибір ідей. 

   6       8 

5.  Валідація ідеї 

стартапу. 

2 - 2    10       12 

6. Канва бізнес моделі. 

Вступ, проблема та 

4 

 

2 

 

2 

 

   6       8 



рішення. 

7. Канва бізнес моделі. 

Портрет клієнта, 

ціннісна пропозиція. 

   6       8 

8. Дослідження 

клієнтів. Попереднє 

дослідження ринку. 

Валідація ключових 

гіпотез. 

   10       10 

9. Презентації ідей 

стартапів. 

2 - 2    6 2 - 2    8 

 Модуль 2. Валідація бізнес моделі. Customer Validation phase. Знайомство з основними 

інструментами для управління стартапами. 

10. Динаміка команди 4 2 2    4       6 

11. Мінімально 

життєздатний 

продукт (MVP) 

   4       6 

12. Оцінка ринку. Аналіз 

конкурентів. 

10 2 2    6       8 

13. Основи маркетингу 

для стартапів. 

2    6       8 

14. Основи про 

інвестиції, фінанси 

та юридичні 

особливості 

стартапів. 

4    6       8 

15. Презентація 

стартапу. Пітч-дек. 

2 - 2    6 2 - 2    6 

Проміжний контроль       4       4 

Разом: 32 16 16    88 8 4 4    112 

 
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Модуль 1. Інноваційне підприємництво та стартап екосистема. Проблема-рішення 

та пошук бізнес-моделі. Customer Discovery phase.  

 

Тема 1. Стартап екосистема 

Особливості інноваційного підприємництва, визначення стартапу.  

Роль стартапів у світовій економіці.  

Зв’язок науки та інновацій.  

Складові стартап екосистеми.  

Стадії розвитку стартапу.  
Огляд стартап екосистеми України.  

 

Тема 2. Основні принципи формування команди, ролі в команді стартапу 
Принципи формування команди.  

Візія, місія, цінності.  

Ролі в команді.  

 

Тема 3. Дизайн мислення. Визначення проблем, емпатія. 

Проблема як джерело ідей для стартапів.  

Розгляд вдалих і невдалих ідей стартапів з точки зору проблеми.  

Стейкхолдери стартапу.  



Методологія How Might We.  

Огляд інструментів для аналізу проблем.  

Дизайн мислення.  

 

Тема 4. Дизайн мислення. Пошук і вибір ідей. 
Інструменти пошуку ідей.  

Розбір кейсів.  

Голосування, кластеризація, SWOT-аналіз.  

Брейнстормінг, майндмеппінг, скетчінг.  

 

Тема 5. Валідація ідеї стартапу  

Валідація ідеї стартапу 

 

Тема 6. Канва бізнес моделі. Вступ, проблема та рішення. 
Що таке бізнес модель, для чого вона потрібна.  

Види опису бізнес моделей.  

Огляд складових канви бізнес моделі.  

 

Тема 7. Канва бізнес моделі. Портрет клієнта, ціннісна пропозиція. 

Визначення терміну customer development. 

Сегментація клієнтів. 

Product Adoption Curve. 

Створення портрету клієнтів. 

Канва ціннісної пропозиції. 

 

Тема 8. Дослідження клієнтів. Попереднє дослідження ринку. Валідація ключових 

гіпотез. 

Цикл customer development. 

Гіпотези. Валідація гіпотез. 

Інструменти для проведення дослідження клієнтів - опитувальники, інтерв’ю, фокус 

групи. 

Дослідження трендів та статистичних даних. 

Платформи Kickstarter, Product Hunt та ін. 

 

Тема 9. Презентації ідей стартапів. 

Презентації ідей стартапів. 

 

Модуль 2. Валідація бізнес моделі. Customer Validation phase. Знайомство з 

основними інструментами для управління стартапами. 

 

Тема 10. Динаміка команди 

Динаміка команди. 

Етапи розвитку команди - forming, storming, norming, performing, adjourning. 

Методи роботи з командою на різних етапах, мотивація. 

 

Тема 11. Мінімально життєздатний продукт (MVP) 

Створення MVP. 

Ресурси, задачі, інструменти для прототипування . 

Приклади MVP стартапів. 

 

Тема 12. Оцінка ринку. Аналіз конкурентів. 

Поняття про об’єм ринку. 

Методи оцінки ринку. Аналіз росту ринку. ТАМ, САМ, СОМ. 

Методи аналізу конкурентів. 



Несправедливі конкурентні переваги (unfair advantages). 

 

Тема 13. Основи маркетингу для стартапів. 
Маркетингова стратегія для стартапу 

Основи цифрового маркетингу 

SMM та інструменти онлайн просування. 

Реклама, робота з лідерами думки. 

Метрики. 

 

Тема 14. Основи про інвестиції, фінанси та юридичні особливості стартапів. 

Огляд венчурного ринку. 

Типи інвесторів та інвестицій. Етапи та раунди інвестицій. 

Фінанси в стартапі. 

Юридичні аспекти інвестицій. 

Умови, розподіл часток, договори, опціони. 

Аналіз кейсів різних інвестиційних угод. 

 

Тема 15. Презентація стартапу. Пітч-дек. 

Основні принципи презентації стартапу. 

Основи та техніки публічних виступів. 

Тренінг з пітчингу. 

Розбір кейсів. 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

Тема 1. Стартап екосистема. 

Тема 2. Основні принципи формування команди, ролі в команді стартапу. 

Тема 3. Дизайн мислення. Визначення проблем, емпатія. 

Тема 4. Дизайн мислення. Пошук і вибір ідей. 

Тема 5. Валідація ідеї стартапу. 

Тема 6. Канва бізнес моделі. Вступ, проблема та рішення. 

Тема 7. Канва бізнес моделі. Портрет клієнта, ціннісна пропозиція. 

Тема 8. Дослідження клієнтів. Попереднє дослідження ринку. Валідація ключових 

гіпотез. 

Тема 9. Презентації ідей стартапів. 

Тема 10. Динаміка команди. 

Тема 11. Мінімально життєздатний продукт (MVP) 

Тема 12. Оцінка ринку. Аналіз конкурентів. 

Тема 13. Основи маркетингу для стартапів. 

Тема 14. Основи про інвестиції, фінанси та юридичні особливості стартапів. 

Тема 15. Презентація стартапу. Пітч-дек. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Інноваційне підприємництво та управління стартап-

проєктами» становить 88 год. для студентів денної форми навчання та 112 годин для 

студентів заочної форми навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни «Інноваційне підприємництво та управління стартап-

проєктами»: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з 

використанням конспекту лекцій, підручників, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 розбір кейсів; 

 підготовка есе; 

 проведення досліджень в рамках підготовки стартапів; 



 підготовка презентацій; 

 підготовка студентів до проведення проміжного (модульного) контролю. 

 

Розподіл годин на виконання СРС 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин 

  Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 8 2 

2. Підготовка до семінарських занять 20 6 

3. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

4  4 

4.  Опрацювання завдань, що винесені на 

самостійну підготовку 

44 84 

5. Підготовка презентацій ідей і стартап проєктів 12 16 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної, 

самостійної роботи 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Ноутбук, проєктор 
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