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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Інноваційне підприємництво та управління 

стартап проектами» адаптована для викладання в якості міжфакультетської дисципліни за 

вибором студента у відповідності до Положення про організацію освітнього процесу в 

Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна починаючи з 1 семестру 

2021-2022 навчального року. Дисципліна може бути рекомендована для студентів 

економічних та інженерних спеціальностей, що бажають навчатися інноваційному 

підприємництву чи створити власний стартап під час навчання в Університеті. 

Згідно з Листом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 

17.08.2020 № 0901-11/15 навчальний курс «Інноваційне підприємництво та управління 

стартап проектами», розроблений YEP – мережею академічних стартап інкубаторів було 

запроваджено в навчальний процес Каразінського банківського інституту  для навчання 

студентів 4 курсу бакалаврату в рамках дисципліни «Професійний тренінг» відповідно до 

освітньо-професійної програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

В проекте ОПП «Банківська справа та фінансовий консалтинг» 2021 року 

передбачена можливість вивчення навчальної дисципліни «Інноваційне підприємництво 

та управління стартап проектами» в якості вибіркової дисципліни для здобувачів 

бакалаврського рівня. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Формування системи знань і практичних навичок у створенні і управлінні 

стартапами на початковій стадії, підготовка студентів до участі в інкубаційних, 

акселераційних і грантових програмах підтримки стартапів. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

─ опанування теоретичних основ організації підприємницької діяльності і 

реалізації підприємницьких проектів;  

─ оволодіння основами розробки інноваційних проектів і їх презентації;  

─ засвоєння основних принципів доведення стартап-проектів до інвестиційної 

стадії, яка багато в чому визначає успішність їх реалізації;  

─ визначення ефективної маркетингової програми стартап-nроектів з 

використанням інноваційних технологій їх інтернет-просування;  

─ засвоєння принципів й оволодіння методичним інструментарієм управління 

реалізацією стартап-проектів, зокрема вивчення принципів залучення інвестицій (від 

бізнес-ангелів, венчурних фондів, колективних інвестицій на основі краудфандингу), що 

надаються спеціалізованими інтернет-майданчиками, а також краудфандинговими 

платформами. 

 

1.3. Кількість кредитів – 3 кредити 
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1.4. Загальна кількість годин – 90 год. 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

за вибором 

Денна форма навчання  

Рік підготовки 

Від 3 року навчання  

Семестр 

Осінній  

Лекції 

32 год.  

Самостійна робота 

58 год.  

 

1.6. Заплановані результати навчання 

РНД 1. Здобувач демонструє здатність розуміти основні принципи роботи стартап 

екосистеми; 

РНД 2. Здобувач демонструє здатність ефективно працювати в команді; 

РНД 3. Здобувач демонструє здатність придумати ідею стартапу. Креативне 

мислення та дизайн мислення; 

РНД 4. Здобувач демонструє здатність розробити бізнес модель стартапу; 

РНД 5. Здобувач демонструє здатність створити продукт; 

РНД 6. Здобувач демонструє здатність підготувати власний проект для пошуку 

фінансування. 

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Модуль 1. Інноваційне підприємництво та стартап екосистема. Проблема-

рішення та пошук бізнес-моделі. Customer Discovery phase 

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.  

Тема 9.Валідація ключових гіпотез 

Тема 10. Презентації ідей стартапів 

 

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

основними інструментами для управління стартапами 

Тема 11. Динаміка команди 

Тема 12. Мінімально життєздатний продукт (MVP) 

Тема 13. Оцінка ринку. Аналіз конкурентів 

Тема 14. Основи маркетингу для стартапів 

Тема 15. Основи про інвестиції, фінанси та юридичні особливості стартапів 

Тема 16. Презентація стартапу. Пітч-дек 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів (модулів) і тем 

Кількість годин 

денна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

Модуль 1. Інноваційне підприємництво та стартап екосистема. Проблема-

рішення та пошук бізнес-моделі 

Тема 1. Стартап екосистема 6 2 - - - 4 

Тема 2. Основні принципи формування команди, 

ролі в команді стартапу 
5 2 - - - 3 

Тема 3. Дизайн мислення, визначення проблеми 

потенційних клієнтів і користувачів, емпатія 
5 2 - - - 3 

Тема 4. Дизайн мислення, пошук і вибір ідеї 6 2 - - - 4 

Тема 5. Валідація ідеї стартапу 6 2 - - - 4 

Тема 6. Канва бізнес моделі. Вступ, проблема та 

рішення 
6 2 - - - 4 

Тема 7. Канва бізнес моделі. Портрет клієнта, 

ціннісна пропозиція 
6 2 - - - 4 

Тема 8. Дослідження клієнтів. Попереднє 

дослідження ринку.  
6 2 - - - 4 

Тема 9. Валідація ключових гіпотез 6 2 - - - 4 

Тема 10. Презентації ідей стартапів 6 2 - - - 4 

Разом за розділом 1 58 20 - - - 38 

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

основними інструментами для управління стартапами 

Тема 11. Динаміка команди 5 2 - - - 3 

Тема 12. Мінімально життєздатний продукт (MVP) 5 2 - - - 3 

Тема 13. Оцінка ринку. Аналіз конкурентів 5 2 - -  3 

Тема 14. Маркетинг для стартапів 5 2 - -  3 

Тема 15. Основи про інвестиції, фінанси та 

юридичні особливості стартапів 
8 2 - -  6 

Тема 16. Презентація стартапу. Пітч-дек 4 2 - -  2 

Разом за розділом 2 32 12 - -  20 

Усього годин 90 32 - -  58 
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Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 
Види, зміст самостійної роботи 

Кількість годин 

за денною 

формою навчання 

Модуль 1. Інноваційне підприємництво та стартап екосистема. Проблема-

рішення та пошук бізнес-моделі. Customer Discovery phase 

1 Тема 1. Стартап екосистема 

Есе про історію розвитку обраного студентом стартапу з 

зазначенням взаємодії цього стартапу з різними 

елементами екосистеми. 

4 

2 Тема 2. Основні принципи формування команди, ролі в 

команді стартапу 

В робочому зошиті заповнити сторінку зі складом команди 

та ролями. Провести брейншторм в команді з визначення 

візії і цінностей. Провести тестування в команді на «бізнес 

хімію», тест на визначення рівня інноваційності мислення. 

3 

3 Тема 3. Дизайн мислення. Визначення проблем, 

емпатія 

В робочому зошиті заповнити сторінку з аналізом 

проблеми. Провести емпатію та підтвердити проблему. 

3 

4 Тема 4. Дизайн мислення. Пошук і вибір ідей 

Провести попереднє дослідження і валідувати ідею. В 

робочому зошиті заповнити сторінку з описом ідей. На 

цьому етапі одна команда може генерувати багато ідей для 

стартапу. 

4 

5 Тема 5. Валідація ідеї стартапу 

На цьому етапі студенти можуть переформатувати 

команди, обрати собі іншу команду для роботи над ідеєю, 

що більше сподобалася, або сформувати нові команди. 

Фінальне завдання - визначитися з однією ідеєю для 

подальшої роботи в обраній команді. 

4 

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

рішення 

Командам необхідно створити свою канву бізнес моделі 

(можна використовувати для зручності онлайн інструмент 

canvanizer.com). опрацювати блоки канви про проблему та 

ідею та заповнити відповідний розділ робочого зошита. 

4 

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

пропозиція 

Дослідження цільового ринку та сегментація клієнтів. 

Опис портретів клієнтів стартапу. Створення канви 

ціннісної пропозиції стартапу. 

4 

8 Тема 8. Дослідження клієнтів. Попереднє дослідження 

ринку. Валідація ключових гіпотез 

Формування ключових гіпотез щодо стартапу. Розробка та 

планування експериментів для підтвердження гіпотез. 

Підготовка питань і сценаріїв для інтерв'ю і опитувань. 

4 

9 Тема 9. Валідація ключових гіпотез 

 Проведення інтерв'ю та опитувань для валідації гіпотез. 

Аналіз результатів інтерв'ю. Заповнити результати в 

робочий зошит. 

4 

http://canvanizer.com/
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10 Тема 10. Презентації ідей стартапів 

Результатом першого модуля має стати сформована канва 

бізнес моделі стартапу з підтвердженими основними 

гіпотезами щодо проблеми, рішення та сегментів клієнтів. 

Після цього команда може продовжувати валідацію в 

другому модулі програми. 

4 

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

основними інструментами для управління стартапами 

11 Тема 11. Динаміка команди 

Рефлексія в команді за результатами гри. Есе на тему свої 

відчуттів щодо етапів динаміки команди. Самостійне 

тестування інструментів для командної роботи. За 

необхідності внесення змін та доповнень в робочій зошит 

в блок Команда. 

3 

12 Тема 12. Мінімально життєздатний продукт (MVP) 

Розробити концепт MVP, описати базовий функціонал. 

Візуалізувати прототип. Створення customer journey map. 

3 

13 Тема 13. Оцінка ринку. Аналіз конкурентів 

Провести аналіз ринку. Обчислення ТАМ, САМ, СОМ. 

Дослідити темпи зростання ринку. Провести аналіз 

конкурентів. Дослідити конкурентні переваги стартапу. 

Заповнити таблицю порівняння з конкурентами. 

3 

14 Тема 14. Основи маркетингу для стартапів 

В команді заповнити відповідні сторінки робочого зошиту. 

Розробити маркетингову стратегію – позиціонування, 

основні канали комунікації. Розробити концепцію 

діджитал маркетингу стартапу (комунікаційний план, 

контент план, візуалізація, метрики). 

3 

15 Тема 15. Основи про інвестиції, фінанси та юридичні 

особливості стартапів 

Дослідити інвестиційні угоди схожих стартапів. Створити 

в команді підбірку потенційних світових інвесторів 

вашого стартапу. Визначитися зі стратегією залучення 

інвестицій. Підготувати лист інвестору. 

6 

16 Тема 16. Презентація стартапу. Пітч-дек. 

Підсумковий контроль. Фінальні пітчі 

Створити фінальну презентацію стартапу. 

2 

 Разом  58 

 

7. Методи навчання 

Словесні (пояснення, лекція), наочні (мультимедійні презентації, дистанційний курс), 

практичні (практичні завдання). 

 

8. Методи контролю 

1. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Інноваційне 

підприємництво та управління стартап проектами» - залік (дворівнева система 

оцінювання). 

2. Форми поточного контролю під час лекційних занять та результатів самостійної 

роботи: виконання розрахункових завдань, захист результатів виконання групових або 

індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті, презентація, 

дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning) тощо. 
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9. Схема нарахування балів 
 

Підсумковий семестровий контроль з виконанням залікової роботи у формі 

фінального пітчингу проекту 

 

Вид роботи 

Поточна робота 

Лекція 

 

Самос- 

Тійна 

робота 

Модуль 1 4,5 55 

Тема 1 0,5 5 

Тема 2 0,5 5 

Тема 3 0,5 5 

Тема 4 0,5 5 

Тема 5 0,5 5 

Тема 6 0,5 5 

Тема 7 0,5 5 

Тема 8 0,5 2,5 

Тема 9 - 7,5 

Тема 10 0,5 10 

Модуль 2 3 27,5 

Тема 11 0,5 5 

Тема 12 0,5 5 

Тема 13 0,5 5 

Тема 14 0,5 5 

Тема 15 0,5 5 

Тема 16 0,5 2,5 

Всього 7,5 82,5 

Max за поточний контроль 90 

Підсумковий контроль 

(фінальні пітчі) 
10 

Всього 100 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

Шкала оцінювання (передбачається дворівнева шкала) 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності протягом 

семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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10. Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Професійний 

тренінг», розроблений YEP – мережею академічних стартап інкубаторів – Режим доступа: 

https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=3791. 

 

Допоміжна література 
2. Базецька Г. І. Фінанси підприємства: планування та управління у виробничій 

сфері: навч. посіб. / Г. І. Базецька, Л. Г. Суботовська, Ю. В. Ткаченко. – Харків: ХНАМГ, 

2012. – 292 с. 

3. Загурський О. М. Фінансовий аналіз: кредитно-модульний курс: навч. посіб. 

/ О. М. Загурський. – К.: ЦУЛ, 2013. – 472 с. 

4. Дебати: навч. посіб.: Методичні рекомендації щодо ведення дебатів. – К.: 

А.П.Н., 2001. – 102 с. – Режим доступу: http://cent.dn.ua/docs/manual_debate.pdf. 

5. Квасницька Р. С. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: навч. 

посіб. / Р.С. Квасницька. – Львів: Магнолія 2006, 2013. – 631 с. 

6. Косова Т. Д. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / за заг. ред. Т. Д. Косової, І. В. 

Сіменко. – К.: ЦУЛ, 2013. – 440 с. 

 

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

7. YEP – це мережа академічних стартап інкубаторів: офіційний Інтернет-ресурс. – 

Режим доступу: http://www.yepworld.org/ua/. 

8. https://business. diia. gov.ua/. 

9. https://usf.com.ua/. 

10. Майбутнє університетів: офіційний Інтернет-ресурс. – Режим доступу: https: 

//uifuture. org/publications/maj butnye-universitetiv/. 

11. Український університет нового покоління офіційний Інтернет-ресурс. – 

Режим доступу: https://readymag.com/u3729875872/1838490/. 

12. Бас Беекман, Рубен Ньювенхаус. Місто стартапів. 

13. Ден Сенор, Сол Синґер. Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного 

дива. 

14. Бен Горовіц. Безжальна правда про нещадний бізнес. Розбудова бізнесу в 

умовах невизначеності. 

15. Dave Gray. Gamestorming: A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and 

Changemakers Paperback. 

16. Боб Дорф, Стів Бленк. Священна книга стартапера. Як збудувати успішну 

компанію. 

17. Автор Олександр Остервальдер, Ів Піньє. Створюємо бізнес-модель. 

18. Ash Maurya. Running Lean, 2nd Edition. 

19. Everett M. Rogers. Diffusion of Innovations. 

20. Geoffrey Moore. Crossing the Chasm. 

21. Fitzpatrick, Rob. The Mom Test: How to Talk to Customers and Learn If Your 

Business is a Good Idea when Everyone is Lying to You. 

22. Donald B Egolf. Forming Storming Norming Performing: Successful 

Communications in Groups and Teams. 

23. Bruce W. Tuckman, Mary Ann C. Jensen. Stages of Small-Group Development 

Revisited. 

24. Роберт І. Саттон. Мудакам тут не місце. 

25. Брайан Трейсі. Як керують найкращі. 

https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=3791
http://cent.dn.ua/docs/manual_debate.pdf
http://www.yepworld.org/ua/
https://usf.com.ua/
https://uifuture.org/publications/majbutnye-universitetiv/
https://uifuture.org/publications/majbutnye-universitetiv/
https://readymag.com/u3729875872/1838490/
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26. Frank Robinson, A Proven Methodology to Maximize Return on Risk. 

27. Henrik Kniberg. Lean from the Trenches. 

28. Ерік Райз. Стартап без помилок. Посібник зі створення успішного бізнесу з 

нуля. 

29. Джейсон Фрайд, Девід Хейнмейер Ханссон. Rework. Ця книжка змінить 

Ваш погляд на бізнес. 

30. Тоні Шей. Доставка щастя. 

31. Джим Колінз. Від хорошого до величного. 

32. Пітер Тіль. Від нуля до одиниці. 

33. Саймон Сінек. Почни з чому. 

34. Даніель Канеман. Мислення швидке й повільне. 

35. Тимур Ворона. Стартап на мільйон: як українці заробляють статки на 

технологіях. 

36. Лей Галлагер. Історія Airbnb: Як троє звичайних хлопців підірвали готельну 

індустрію. 

37. Ukrainian Ecosystem Map: official Internet recourse. – Access mode: 

https://techukraine.org/ecosystem-map/. 

38. Сем Альтман: Ідея, продукт, команда, реалізація – частина I. Лекція 1. Як 

розпочати стартап. 

39. Olivier Serrat. The Five Whys Technique. 

40. https://www.designkit.org/methods/3. 

41. https://medium.com/nyc-design/how-to-solve-problems-the-design-thinking-way-

64edc64ba242. 

42. https://dschool.stanford.edu/resources. 

43. https://tilda.education/courses/web-design/designthinking/. 

44. https://prometheus.org.ua/designthinking/. 

45. https://www.researchgate.net/publication/329310644 Handbook of De sign 

Thinking/link/5c3d987b299bf12be3c8b626/download. 

46. https://leanstack.com/. 

47. canvanizer.com. 

48. https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/. 

49. https://www.strategyzer.com/. 

50. Steve Blank: official Internet-recourse. – Access mode: https://steveblank.com/. 

51. https://www.youtube.com/watch?v=Hla1 jzhan78. 

52. https://dou.ua/lenta/articles/group-dynamics/. 

53. https://www.mindtools.com/pages/main/newMN_TMM.htm. 

54. https://app.slack.com/. 

 

 
 
 
 

https://techukraine.org/ecosystem-map/
https://www.designkit.org/methods/3
https://medium.com/nyc-design/how-to-solve-problems-the-design-thinking-way-64edc64ba242
https://medium.com/nyc-design/how-to-solve-problems-the-design-thinking-way-64edc64ba242
https://dschool.stanford.edu/resources
https://tilda.education/courses/web-design/designthinking/
https://prometheus.org.ua/designthinking/
https://leanstack.com/
https://canvanizer.com/
https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/
https://www.strategyzer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Hla1%20jzhan78
https://dou.ua/lenta/articles/group-dynamics/
https://www.mindtools.com/pages/main/newMN_TMM.htm
https://app.slack.com/
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Додаток 1 

 

Додаток до робочої програми навчальної дисципліни «Інноваційне 

підприємництво та управління стартап проектами» 
 

 

Дію робочої програми продовжено: на 2022/2023 н. р. 
 

Заступник директора навчально-наукового інституту   «Каразінський 

банківський інститут» 
 

                                              Вядрова І.М. 
(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«29 » серпня 2022 р. 
 

Голова науково-методичної комісії навчально-наукового інституту 

«Каразінський банківський інститут»  

 

                                              Вядрова І.М. 
(підпис)                                                                   (прізвище, ініціали  
 

«26 » серпня 2022 р. 

 


