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Обсяг дисципліни: 3 кредити ECTS 138 годин. 
Лекцій: 32 години. 
Практичних занять: 32 години. 
Форма контролю: диференційний залік. 
Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: 1 
семестр. 
Мова викладання: українська/англійська.  
 
Мета дисципліни. Головною метою дисципліни є формування у студентів 
цілісного розуміння стосовно організації та управління процесом реалізації 
стартап-проекту; оволодіння необхідними знаннями та практичними 
навичками поетапної реалізації стадій стартап-проектів: генерування ідеї, 
знаходження ринкової ніши, підбір технічної команди, здійснення перших 
продажів, просування товарів і формування реклами, використання техніки залучення 
інвестицій; уміння оцінювати стартап-проект та створювати його бізнес-план. 

 
Компетентності  
ЗК1.Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК2.Здатність генерувати нові ідеї (креативність), розробляти інноваційні 
проекти і їх презентувати.  
ЗК4.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК6.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК8.Здатність розробляти стартап-проекти та управляти ними, оцінювати їх 
стосовно перспективності впровадження.  
Здатність залучати інвестиції (бізнес-ангелів, венчурних фондів, колективних 
інвестицій на основі крауд-фандінга) для реалізації стартапу. 
 
Результати навчання 
- генерувати бізнес-ідеї, поетапно розробляти інноваційні проекти; 
- оцінювати стартап-проекти стосовно перспективності впровадження; 
- доводити стартап-проекти до інвестиційної стадії; 
- створювати бізнес-план, презентувати його, залучати інвестиції для 
реалізації стартапу.  
 
 



Теми що розглядаються:  
Тема 1. Поняття стартапів та їхня роль у сучасному світі 
Тема 2. Аналіз українських і зарубіжних стартапів на світовому ринку 
Тема 3. Аналіз основних причин «провалів» і характерні риси успішних стартапів 
Тема 4. Основні правила створення презентації проекту 
Тема 5. Розробка ідеї та формування затребуваного продукту  
Тема 6. Знаходження ринкової ніші 
Тема 7. Знаходження користувачів і зростання 
Тема 8. Підбір технічної команди для стартапу 
Тема 9. Здійснення перших продажів  
Тема 10. Просування товарів. Створення реклами 
Тема 11. Визначення дизайну та дизайн-мислення 
Тема 12. Техніка залучення інвестицій  
Тема 13. Подача заявки для проходження співбесіди в бізнес-інкубатори і акселератори 
Тема 14. Захист проектів. Основні помилки на етапі захисту проектів 
 
Форма та методи навчання  

У процесі викладання навчальної дисципліни «Організація стартапів» для 
активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачене 
застосування як активних, так і інтерактивних навчальних технологій, серед 
яких: лекції, лекції проблемного характеру, практичні заняття, мозкові атаки, 
презентації.  

Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від 
традиційних визначаються не тільки методикою і технікою викладання, але й 
високою ефективністю навчального процесу, який виявляється у: високій 
мотивації студентів; закріпленні теоретичних знань на практиці; підвищенні 
самосвідомості студентів; формуванні здатності приймати самостійні рішення; 
формуванні здатності до ухвалення колективних рішень; формуванні здатності 
до соціальної інтеграції; набуття навичок вирішення конфліктів; розвитку 
здатності до знаходження компромісів.  

Лекції проблемного характеру – один із найважливіших елементів 
проблемного навчання студентів. Вони передбачають поряд із розглядом 
основного лекційного матеріалу встановлення та розгляд кола проблемних 
питань дискусійного характеру, які недостатньо розроблені в науці й мають 
актуальне значення для теорії та практики. Лекції проблемного характеру 
відрізняються поглибленою аргументацією матеріалу, що викладається. Вони 
сприяють формуванню у студентів самостійного творчого мислення, 
прищеплюють їм пізнавальні навички. Студенти стають учасниками наукового 
пошуку та вирішення проблемних ситуацій. 



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. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 
представлення певних досягнень, результатів роботи групи звіту про виконання 
індивідуальних завдань, проектних робот. Презентації можуть бути як 
індивідуальними, наприклад виступ одного слухача, так і колективними, тобто 
виступи двох та більше слухачів. 

Використовуються також стандартизовані тести, поточне опитування, 
реферати, розрахунково-графічні роботи, інші види індивідуальних та групових 
завдань. 
 
Методи контролю  

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує 
види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни «Організація 
стартапів» передбачають лекційні заняття, практичні заняття, написання 
рефератів, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих 
компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною 
системою. Контрольні заходи включають: 

1) Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру. 
Оцінювання знань студента проводиться за такими критеріями:  

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядаються;  

ступінь засвоєння практичного матеріалу навчальної дисципліни; 
ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядаються;  
вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді різних ситуацій, 

розв'язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання індивідуальних 
завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;  

логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при 
виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 
узагальнення інформації та робити висновки.  

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни проводиться в таких 
формах:  
проведення колоквіуму;  
оцінка реферативних робіт;  
експрес-опитування.  



2) Підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі 
диференційного заліку, відповідно до графіку навчального процесу. 
Підсумковий/семестровий контроль проводиться у формі диференційного 
заліку.  
 
Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 
 
Контрольні 

роботи 
Лабораторні 

роботи 
КР 

(КП) РГЗ Індивідуальні 
завдання Тощо Залік Сума 

… ….. …. … 50 …. 50 100 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка  
за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 

74 … 81 C 

64 … 73 D задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

0 … 34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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1. Олет Б. 24 кроки успішного стартапу / пер. З англ. Н.Палій. Київ : 
Книголав, 2019. 288 с. 

2. Бланк С., Дорф Б. Священна книга стартапера. Як збудувати успішну 
компанію / пер. з англ. Н. Валевська. Київ : Наш формат, 2019. 512 с. 

3. Гільбо К. Стартап на $100. Як перетворити хобі на бізнес / пер. з 
англ. А. Ящук. Київ : Наш формат, 2017. 264 с. 

4. Райз Е. Стартап без помилок. Посібник зі створення успішного 
бізнесу з нуля / пер. з англ. О.Яцини. Харків : Vivat, 2016. 368 с. 



5. Вассерман Н. (2017). Дилеми засновника бізнесу. Як попередити 
помилки й уникнути їх під час створення стартапу / пер. з англ. А. Клімової. 
Харків : Vivat, 2017. 480 с. 

6. Тіль П. Від нуля до одиниці. Нотатки про стартапи, або як створити 
майбутнє / пер. з англ. Р. Обухів. 3-є вид. Київ : Наш формат, 2016. 232 с. 

7. Ворона Т. Стартап на мільйон. Харків : Vivat, 2017. 224 с. 
 
Допоміжна література: 

1. Golomb V.M. Accelerated Startup: Everything You Need to Know to 
Make Your Startup Dreams Come True From Idea to Product to Company 
Hardcover. Time travellers books, 2017. 394 р. 

2. Jonikas D. Startup Evolution Curve From Idea to Profitable and Scalable 
Business: Startup Marketing Manual. Greenleaf, 2016. 336 р. 

3. Robin W. Online Business Startup The entrepreneur’s guide to launching 
a fast, lean and profitable online venture. Rethinkpress, 2015. 260 р. 

4. Bhargava R., Heeman W. The Startup Playbook: Founder-to-Founder 
Advice From Two Startup Veteransс. Lioncrest, 2017. 420 р. 

5. Blank S. Dorf B. The Startup Owner’s Manual: The Step-By-Step Guide 
for Building a Great Company. Pescadero, Calif. : K&S Ranch, Inc., 2012. 571 p. 

6. Ries E. The Lean Startup. NY. : Crown Publishing Group, 2011. 320p. 
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rchgate.net/publication/280007861_Startup_Companies_Life_Cycle_and_Challeng
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Таблиця 3 – Перелік дисциплін  

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Основи економічної теорії  
Мікроекономіка  
Міжнародна економіка  
Підприємництво, економіка та 
управління торговим підприємством 
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