
 

  



 

Очікувані результати навчання 

Здобувач, який успішно завершив вивчення дисципліни, буде знати: систему категорій та понять пов’язаних з 

бізнес-плануванням та створенням стартапів; основи побудови команди, правила побудови успішної команди; складові 

корпоративної культури, інструменти її формування та розвитку; технологію розробки бізнес-плану; теоретичні основи 

щодо формування ефективного маркетингового комплексу; основні джерела інвестування стартапів, можливості 

залучення інвестицій; теоретичні основи фінансового обліку, принципи його побудови; нормативно-правову базу 

ведення діяльності стартапів; вміти: аналізувати ринок, шукати бізнес-ідеї; оцінювати перспективність бізнес-ідей; 

розробляти бізнес-план стартапа; формувати команду, правильно розподіляти функції в команді; розвивати лідерські 

якості; реалізовувати принципи корпоративної культури; розробляти та правильно «змішувати» елементи 

маркетингового комплексу; планувати інвестиції; здатним: презентувати бізнес-план стартапа потенційним інвесторам; 

управляти командою, вести команду до досягнення цілей; вирішувати конфлікти; втілити бізнес-ідею на практиці. 

Тематичний і календарний план вивчення дисципліни 

 

№ 
тижня 

Тема лекції 
Тема 

лабораторного 
/ практичного 

заняття 

Самостійна робота студента 

зміст год. література 

1 2 3 4 5 6 

1 Тема 1. Стартап: 

сутність і підходи 

до створення 

 Опрацювання теоретичного 

матеріалу, підготовка до практичного 

заняття. Вибір теми індивідуального 

завдання 

5 [3; 4; 9; 15; 16] 

2  Практичне заняття 1 

(далі ПЗ). 

Стартап: сутність і 

підходи до створення 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до практичного 

заняття. Робота над ІДЗ. 

5 [3; 4; 9; 15; 16] 

3 Тема 2. Пошук 

бізнес-ідей 

 Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до практичного 

заняття. Робота над ІДЗ. 

5 [3; 4; 9; 15; 16] 

4  ПЗ 2. 

Пошук бізнес-ідей 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до практичного 

заняття. Робота над ІДЗ 

4 [3; 4; 9; 15; 16] 

5 Тема 3. Побудова 

команди 

 Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до практичного 

заняття. Робота над ІДЗ 

5 [1; 6; 7; 11; 16]. 

6  ПЗ 4. Побудова 

команди 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до практичного 

заняття. Робота над ІДЗ 

4 [1; 6; 7; 11; 16]. 

7 Тема 4. Керівник. 

Навики лідера 

 Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до практичного 

заняття. Робота над ІДЗ 

5 [1; 6; 7; 11; 16]. 

8  Тема 5. Керівник. 

Навики лідера 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до практичного 

заняття. Робота над ІДЗ 

4 [1; 6; 7; 11; 16]. 

9 Тема 5. 

Корпоративна 

культура 

 Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до практичного 

заняття. Робота над ІДЗ 

5 [1; 6; 7; 11; 16]. 

10  
ПЗ 5. Корпоративна 

культура 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до проміжного 

контролю з тем 1-5 

4 [1; 6; 7; 11; 16]. 

11 Тема 6. Бізнес-

планування 

 Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до практичного 

заняття. Робота над ІДЗ 

5 [3; 4; 5; 6; 9; 15; 16]. 

12  ПЗ 6. Бізнес-планування Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до практичного 

заняття. Робота над ІДЗ 

5 [3; 4; 5; 6; 9; 15; 16]. 

13 Тема 7. 

Маркетинговий 

комплекс 

стартапа  

 Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до практичного 

заняття. Робота над ІДЗ 

5 [2; 3; 4; 6; 12; 13: 14; 16]. 

14  ПЗ 7. Маркетинговий 

комплекс стартапа  

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до 

5 [2; 3; 4; 6; 12; 13: 14; 16].  



практичного заняття. Робота над ІДЗ 

15 Тема 11. 

Інвестування 

стартапів 

 Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до практичного 

заняття. Робота над ІДЗ 

5 [3; 4; 6; 8; 10; 16]. 

16  ПЗ 8. Інвестування 

стартапів 

Підготовка до виступу на 

практичному занятті. Підготовка до 

практичного заняття. Робота над ІДЗ. 

Презентація ІДЗ. 

4 [3; 4; 6; 8; 10; 16]. 

17 Тема 12. Основи 

фінансового 

обліку та права 

стартапів 

 Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до практичного 

заняття.  

5 [3; 6; 9; 15; 16]. 

18  ПЗ 9. Основи 

фінансового обліку та 

права стартапів 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до проміжного 

контролю з тем 6-9. Залік. 

4 [3; 6; 9; 15; 16]. 

Примітка:* Лекції проводяться раз у два тижні по дві години, практичні заняття проводяться раз у два тижні по 
дві години (чисельник чи знаменник відповідно до розкладу занять). 

 
Політика дисципліни. 

Організація освітнього процесу в Університеті відповідає вимогам положень про організаційне і навчально-
методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. Здобувач зобов’язаний 
відвідувати лекції і практичні заняття згідно з розкладом, індивідуальні завдання виконувати відповідно до графіка. До 
практичних занять здобувач має підготуватися за відповідною темою і проявляти активність. Під час практичних занять 
недопустимі порушення правил академічної доброчесності. У разі наявності плагіату (спроба представити до захисту 
презентацію іншого варіанту) здобувач вищої освіти отримує незадовільну оцінку і має повторно виконати презентацію 
згідно визначеного завдання. 

Здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни можуть користуватись власними пристроями (ноутбуками, 
планшетами, смартфонами). Власними пристроями можна користуватися як для роботи в системі Moodle, так і для доступу 
до зовнішніх  інформаційних ресурсів, які необхідні для виконання практичних занять. 

Набуті здобувачем знання з дисципліни або її окремих розділів у неформальній освіті зараховуються відповідно 
до Положення про порядок перезарахування результатів навчання у ХНУ. 

Критерії оцінювання результатів навчання. 
Семестрова підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і 

зданих позитивно з урахуванням коефіцієнтів вагомості. Вагові коефіцієнти змінюються залежно від структури 
дисципліни і важливості окремих видів її робіт. Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною 
шкалою.  

Поточний контроль здійснюється під час лекційних та практичних занять, а також у дні проведення 
контрольних заходів, встановлених робочим планом дисципліни. При виведенні остаточної оцінки враховуються 
результати за видами: 

- усне опитування; участь здобувачів у дискусіях, розгляді ситуацій, кейсів, їх активність та вміння аналізувати, 
систематизувати та вирішувати імітаційні завдання; 

- тестовий контроль теоретичного матеріалу з тем; 
- виконання індивідуальних завдань та їх презентація. 

При виведенні підсумкової семестрової оцінки враховуються результати усіх форм контролю (усного 

опитування, результати тестових контролів, рівень виконання та захисту ІДЗ) з урахуванням вагових коефіцієнтів за 

видами та здійснюється адаптація національної чотирибальної шкали оцінювання до шкали оцінювання ЄКТС. 

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання здобувачів денної форми 

навчання за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота Контрольні заходи Самостійна, 

індивідуальна робота 

Семестровий 

контроль (залік) 

Практичні заняття  Тестовий контроль ІДЗ За рейтингом 

Теми: 

1-9 

ТК 1 

1-5 

ТК 2 

6-9 

Теоретична та практична 

складові 

1 

* 0,4 0,2 0,4 - 

Умовні позначення: * ваговий коефіцієнт. 

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни викладені у модульному середовищі 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=7473. 

 

Оцінювання тестових завдань. 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=7473


Тематичний тест для кожного здобувача складається з двадцяти п’яти завдань, кожне з яких оцінюється одним 

балом. Максимальна сума балів, яку може набрати здобувач, складає 25. 

Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою. Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, 

що виставляється здобувачеві, подана у наведеній нижче таблиці. 

 

Сума балів за тестове завдання 1–13 14–16 17–22 23–25 

Оцінка 2 3 4 5 

 

Тестування здобувач проходить в он-лайн режимі у модульному середовищі для навчання MOODLE. У системі 

здобувач має можливість контролювати час, відведений на тестування, тобто йде зворотний відлік відведеного часу в 

залежності від кількості тестових завдань у відповідному тестовому контролі. На тестування відводиться 25 хвилин.  

За негативної оцінки тестування, здобувач має перездати тест в установленому порядку, але обов’язково до 

терміну наступного контролю. 

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється за результатами роботи здобувача впродовж семестру. 

Семестрова підсумкова оцінка визначається з урахуванням вагових коефіцієнтів за видами робіт, передбачених робочою 

програмою. Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС наведені у таблиці. 

 

Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Інституційна інтервальна 

шкала балів 
Вітчизняна оцінка, критерії 

A 4,75–5,00 
Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і виявлення 

відповідних умінь та навичок 

B 4,25–4,74 
Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома незначними 

помилками 

C 3,75–4,24 
Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома суттєвими 

помилками 

D 3,25–3,74 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але достатнє для 

практичної діяльності за професією 

E 3,00–3,24 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що задовольняє 

мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00–2,99 

Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість продовжити 

навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00–1,99 

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне вивчення 

дисципліни 

 

Залік виставляється при отриманні здобувачем з дисципліни від 3,00 до 5,00 балів. При цьому за вітчизняною 

шкалою ставиться «зараховано», а за шкалою ЄКТС – позначення оцінки літерою, що відповідає набраній кількості 

балів відповідно до таблиці Співвідношення.  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

1. Що Ви розумієте під стартапом? 

2. Які умови створення стартапів в Україні? 

3. З чого почати при створенні стартапа? 

4. Сутність концепції «економічний стартап». 

5. Які основні елементи, що визначають успіх (провал) стартапа? 

6. Які ключові фактори успіху стартапа? 

7. Які джерела ідей для бізнесу? 

8. Охарактеризуйте основні властивості бізнес-ідей. 

9. Які основні помилки при пошуку ідей для бізнесу? 

10. Підходи до оцінювання перспективності бізнес-ідей. 

11. Поняття «команда» і «група». Які основні відмінності між ними? 

12. Які основні ознаками команди? 

13. Які різновиди команд? 

14. Рольові функції в команді. Які ролі в команді виділяє М. Белбін? 

15. Які правила побудови успішної команди? 

16. Характеристика етапів побудови команди. 

17. Які види конфліктів імовірні в команді? 



18. Які фактори визначають ефективність досягнення цілей команди? 

19. Керівник і лідер: характерні особливості 

20. Які якості, властиві лідеру? 

21. Як розвинути лідерські якості? 

22. Які фактори визначають результативність керівника-лідера? 

23. Якими здібностями має володіти керівник для ефективної роботи? 

24. Які якості необхідні керівнику для ефективної роботи? 

25. Які характерні риси діяльності ефективного керівника? 

26. Які вимоги до психологічних якостей керівника-лідера у взаємовідносинах з підлеглими? 

27. Сутність корпоративної культури. 

28. Складові корпоративної культури. 

29. Які функції виконує корпоративна культура?  

30. Які джерела формування корпоративної культури? 

31. Які критерії формування корпоративної культури сучасної організації? 

32. Які шляхи формування корпоративної культури? 

33. Які складові елементи корпоративної культури? 

34. Етапи формування корпоративної культури. 

35. Які інструменти формування та розвитку культури? 

36. Принципи корпоративної культури. 

37. Види корпоративної культури. 

38. Які фактори впливають на зміну корпоративної культури? 

39. Які способи передачі корпоративної культури? 

40. Що таке бізнес-план? 

41. Які етапи бізнес-планування? 

42. Які завдання бізнес-плану? 

43. Технологія розробки бізнес-плану. 

44. Які розділи бізнес-плану? 

45. Мета та характеристика розділів бізнес-плану. 

46. Які елементи маркетингового комплексу? 

47. Які фактори впливають на виробництво нових товарів? 

48. Що Ви розумієте під «новим товаром»? 

49. Які товари відносяться до «нових»? 

50. Які правила успішного входження на ринок товарів та причини невдач? 

51. Етапи розробки нового товару. 

52. Які методи генерації ідей для розробки нового товару? 

53. Які методи оцінки/відбору нових ідей? 

54. Поняття ціни товару. 

55. Процес ціноутворення. 

56. Які функції ціни? 

57. Які методи ціноутворення? 

58. Стратегічні цілі цінової політики. 

59. Тактичні заходи цінової політики. 

60. Розподіл. Завдання політики розподілу. 

61. Канали розподілу та їх характеристики. 

62. Функції збуту. 

63. Типи посередників збуту. 

64. Поняття товароруху або маркетинг-логістики. 

65. Форми просування продукції. Їх характеристика. 

66. Яку інформацію потрібно надати потенційному інвестору? 

67. Які основні джерела інвестування стартапів? 

68. Що таке венчурний інвестиційний фонд? 

69. Як працюють бізнес-ангели? 

70. Дайте характеристику краудфандінгу. 

71. Важливі види нефінансової підтримки стартапа. 

72. Сутність фінансового обліку 

73. Які особливості фінансового обліку? 

74. Які принципи побудови фінансового обліку на підприємстві? 

75. Яким вимогам має відповідати фінансовий облік? 

76. Мета, предмет, об’єкт фінансового обліку? 

77. Які елементи методу фінансового обліку? Їх характеристика. 

78. Яким чином здійснюється регулювання фінансового обліку? 

79. Яка нормативно-правова база ведення діяльності стартапів та інвестиційної діяльності в Україні? 
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