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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ, ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 
КОМПОНЕНТИ 

 Мета освітньої компоненти «Start-up-менеджмент» – формування у 
здобувачів вищої освіти комплексу теоретичних знань, практичних вмінь і 
навичок у галузі управління стартапами в готельно-ресторанному бізнесі.  

 Предмет освітньої компоненти «Start-up-менеджмент» – теоретичні засади 
та практичний інструментарій розробки  та підтримки першого року діяльності   

startup-проекту інноваційного спрямування. 
 Завданнями освітньої компоненти «Start-up-менеджмент» є формування у 

здобувачів вищої освіти знань з таких основних питань: 
- розробки стартап-проєктів у галузі готельно-ресторанного бізнесу та 

їх презентації; 
- доведення стартап-проєктів до стадії інвестицій, що визначають 

успішність їх здійснення; 
- визначення ефективної маркетингової програми стартап–проєктів з 

використанням інноваційних технологій та їх інтернет-просування; 
- залучення інвестицій (від бізнес-ангелів, венчурних фондів, 

колективних інвестицій на основі краудфандінгу). 
 У результаті вивчення освітньої компоненти «Start-up-менеджмент:» 
здобувачі вищої освіти повинні мати цілісне уявлення про особливості 
управління start-up-проектом та знати: 

- сутність та відмітні характеристики стартапу, як сучасного соціально-

економічного феномену; 
- відмінності стартапів від звичайних підприємств, проектів  та сайтів; 

- структурування розвитку стартапу у галузі готельно-ресторанного бізнесу 

та характеристику  окремих стадій його розвитку; 

- цілі, задачі та функції стартап-менеджменту як специфічного напряму 
менеджменту; 

- відмінність стартап-менеджменту від управління проектами; 
- методичні підходи до розробки стратегічного плану розвитку стартапу; 

- показники-індикатори реалізації стратегії розвитку стартапу; 
- сучасні концепції  створення  та розвитку продукту start-up-проєкту; 
- особливості розробки бізнес-плану start-up-проєкту; 

- сучасні механізми фінансування  start-up-проекту за рахунок внутрішніх 
та залучених джерел;  

- типологію суб'єктів венчурного інвестування ; 
- механізм і форми  ефективного залучення та співпраці з венчурними 

інвесторами ; 
- основні параметри і критерії первинного відбору та оцінки start-up-

проєкту з боку венчурних інвесторів; 
- методичні засади оцінки вартості start-up-проєкту; 

- зміст та методичні засади розробки  типових документів, необхідних для 
отримання фінансування start-up-проєкту. 

 Внаслідок опанування освітньої компоненти ««Start-up-менеджмент»» 
здобувачі вищої освіти повинні вміти: 
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- обґрунтовувати концепцію створення та розвитку  продукту start-up-
проєкту; 

- використовувати концепції створення продукту start-up-проекту на 
практиці; 

- застосовувати клієнт-орієнтовану модель розробки продукту на практиці; 

- виявляти споживачів нового продукту за різними методичними 
підходами; 

- формувати та оптимізувати клієнтську базу start-up-проекту;  
- розробляти модель start-up-проекту і визначати її найважливіші 

аналітичні фінансові та нефінансові  показники; 
- збирати і систематизувати інформацію про потенційного інвестора 

startup-проекту; 
- розробляти бізнес-план та інвестиційний меморандум start-up-проекту; 

- проводити пінч-презентацію start-up-проекту; 
- проводити передінвестиційну експертизу start-up-проекту; 

- використовувати фінансові  та маркетингові  методи оцінки вартості 
start-up-проекту на практиці; 

- готувати  (узгоджувати) типові документи, необхідні для отримання 
фінансування start-up-проекту.  

Передумови вивчення освітньої компоненти:  вивчення курсу «Start-up 

менеджмент» пов’язане з такими освітніми компонентами як «Менеджмент», 

«Маркетинг». 
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2. СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

 

№ 

п/п 

Назви розділів і теми 
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Розділ 1. Cтартап-проєкт як форма інноваційної підприємницької діяльності 

 

1.1. 
Основи створення стартапів 20 4  4 12 

 

1.2. 
Генерування ідеї продукту стартапу 14 2  2 10 

 Разом за 1 розділ 34 6  6 22 

Розділ 2. Розроблення стартап -проєкту 

 
2.1. 

Бізнес-моделювання стартапу 12 2  2 8 

2.2. Маркетинг стартап-проєктів 16 4  2 10 

2.3.  Управління стартап-командами  14 2  2 10 

2.4. Інвестиційне забезпечення стартап-проєкту 18 4  4 10 

2.5. Планування стартап-проєкту 14 2  2 10 

2.6. Оцінка ефективності стартап-проєкту 12 2   10 

 Разом за 2 розділ 86 16  12 58 

 Всього 120 22  18 80 
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3. ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 
 

РОЗДІЛ 1. CТАРТАП ПРОЄКТ ЯК ФОРМА ІННОВАЦІЙНОЇ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

ТЕМА 1.1. ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СТАРТАПІВ 

 

 Стартап як сучасний соціально-економічний феномен: сутність та відмінні 
характеристики. Визначення та сутнісні характеристики стартапів. 

Структуризація розвитку стартапу. Класична (4 стадії) структуризація розвитку 
стартапу; характеристика окремих стадій розвитку.  

 Інфраструктура підтримки стартапів. Концепція  (використання) 
аналітичного центру (Think tank) як основного джерела створення і підтримки 

startup-проекту. Сутність та класифікація Think tank.  Роль Think tank в появі і 
розвитку startup-проекту.  Напрямки роботи Think tank в ході реалізації startup-

проекту. 
 

ТЕМА 1.2. ГЕНЕРУВАННЯ ІДЕЇ ПРОДУКТУ СТАРТАПУ 
 

 Стартап-ідея. Джерела пошуку та формування стартап ідеї. Методи пошуку 

стартап ідеї. Джерела та методи одержання ідеї інноваційного продукту. Творчі 
методи створення ідеї продукту стартапу.  

 Способи та методи  перевірки життєздатності стартап ідеї ( продуктивні та 
непродуктивні методи перевірки ідеї, ситуаційні методи перевірки) 

 МЖП-мінімальний життєздатний продукт. Перевірка МЖП. Сутність          МЖП, 
Типи мінімального життєздатного продукту. Етапи створення МЖП, його 

еволюція. Розвиток МЖП в повноцінний продукт.  
 

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП –ПРОЄКТУ 
 

ТЕМА 2.1. БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ СТАРТАПУ 
 

 Параметри бізнес-моделі. Головні критерії якості бізнес-моделі - наявність 

"захищеної" конкурентної переваги та масштабованість. Поняття ціннісної 

пропозиції. Формування ціннісної пропозиції. Ціннісна пропозиція: фокус на 

споживача. Ціннісна пропозиція: фокус на продукт. Пошук болю, замінних 

робіт та вигод вашого споживача. Моніторинг (оцінка) цінності. Використання 

"технологій "дорожніх карт". Концепція Customer Development ("Створення 

споживача"). 

ТЕМА 2.2. МАРКЕТИНГ СТАРТАП-ПРОЄКТІВ 

 

 Ринок стартапу, його аналіз. Обсяг ринку. Оцінка конкуренції. Можливі 

перспективи зростання ринку. Характеристика потенційних споживачів 
стартапу. Клієнт-орієнтована методологія (Customer Development Methodology) 



  

8  

та продукт- орієнтована методологія (Customer Discovery).  
 Маркетингові стратегії стартап-проєкту. Розробка маркетингової стратегії 

стартап-проєкту. Просування стартап-проєкту на ринок. Комунікаційні канали з 
клієнтами стартап-проєкту. Маркетинговий план стартап-проєкту. 

 

ТЕМА 2.3. УПРАВЛІННЯ СТАРТАП-КОМАНДОЮ  
 

 Ефективна команда стартапу: група однодумців, здатна тестувати та 

втілювати у життя обрану бізнес-модель. Як підібрати команду стартапу. 

Основні компетенції та ролі у команді стартапу: CEO, СMO, СTO, СFO. 

Мотивація топ-менеджерів. Формування штату компанії за її експансії, 

розрахунок витрат за персонал. Найм чи аутсорсинг: що краще і за яких 

ситуацій. Складання штатного розкладу стартапу та витрат на ФОП. 

 
ТЕМА 2.4. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАРТАП-ПРОЄКТУ 

 

 Венчурні інвестиції Джерела інвестицій Економіка венчурних інвестицій 

Краудфандинг Різні типи інвесторів: бізнес-ангели, seed, venture capital, private 

equity Способи представлення проекту інвесторам - бізнес-план, Elevator Pitch, 

презентація інноваційного проекту Структура типової бізнесу Прорив на ринок: 

концепція "підривних інновацій" К. Крістен сіна (Harvard), стратегія 

"блакитного океану" (INSEAD). 

 
ТЕМА 2.5. ПЛАНУВАННЯ СТАРТАП-ПРОЄКТУ 

 

 Сутність планування стартапу. Деталізація плану стартапу. Структура плану 
стартапу. Характеристика стартапу. 

 Продукту стартапу та його основних параметрів. 
 Розділи бізнес-плану стартапу. Визначення бюджету маркетингу стартапу. 

 Виробничий план стартап-проєкту. Організаційний план стартапу. Модель 
бізнесу. Кадрова політика стартапу. Дорожня карта стартапу і календарний 

план його реалізації. 
 

ТЕМА 2.6. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТАРТАП-ПРОЄКТУ 
 

 Фінансова модель стартапу. Прогнозування грошових потоків. Норма 
прибутку. Внутрішня прибутковість. Кратність повернення інвестицій. 

фінансової моделі Розрахунок FCFF.EBIT Структура доходів і витрат 
Внутрішні та зовнішні обмеження для зростання Витрати на персонал Податки 
на прибуток Амортизація Оборотний капітал NetWorkingCapital CAPEX Оцінка 

проекту на базі фінансових потоків. 
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4. ТЕМИ І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 
Тема 1.1. Основи створення стартапів 

План 

1. Стартап як сучасний соціально-економічний феномен: сутність та відмінні 
характеристики. 

2. Структуризація розвитку стартапу. 

3. Інфраструктура підтримки стартапів. 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3,7,15 

 
Тема 1.2. Генерування ідеї продукту стартапу 

План 
 

1. Ідея стартапу, генерування та джерела її формування. 
2. Формування ідеї продукту стартапу, методи генерування. Методи і способи 

перевірки життєздатності ідеї стартапу. 
3. Мінімальний життєздатний (доцільний) продукт та його перевірка. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3,7,15 
 

Тема 2.1. Бізнес-моделювання стартапу 

План 
1. Сутність, види та особливості бізнес-моделі стартапу. 

2. Бізнес-модель «Canvas»: зміст та структура. 
3. Концепція ощадливого стартапу (Lean Startup). 

4. Побудова бізнес-моделі стартап-проєкту. 
5. Види, вибір та методи дизайну бізнес-моделей. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3,7, 12, 15 
 

Тема 2.2. Маркетинг стартап-проєктів 

План 

1. Маркетинговий менеджмент стартап-проєкту: сутність та особливості. 
2. Аналіз ринку стартапу. 

3. Виявлення потенційних клієнтів стартапу. 
4. Маркетингова стратегія та план маркетингу стартапу. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3,7, 8, 10, 11, 15 

 
Тема 2.3. Управління стартап- командою 

План 
1. Формування та масштабування команди стартап-проєкту. 

2. Менторинг в стартапі. 
3. Янгол-синдикати, акселерація та бізнес-інкубування стартапів. 

4. Особливості створення підприємства на основі стартапу. 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3,7,15.  
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Тема 2.4. Інвестиційне забезпеченням стартап-проєкту 

План 

1. Джерела інвестування стартап-проєктів: венчурне інвестування, 
краудфандінг. 

2. Інвестиційна привабливість та вартість стартапів. 

3. Взаємодія та співпраця з інвесторами стартап-проєкту. Документування 
взаємовідносин. 

4. Екзіт «exit» та вихід інвесторів із стартапу. 
5. Презентації стартап-проєкту для інвесторів. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3,7, 9, 13, 15 
 

Тема 2.5. Планування стартап-проєкту 

План 

1. Сутність та особливості бізнес-планування стартап-проєкту. 
2. Характеристика  стартапу. Продукт  стартапу. 

3. Розділи бізнес-плану стартапу. 
4. Організаційний, фінансовий та виробничий план стартапу. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3,7,15 
 

Тема 2.6. Оцінка ефективності стартап-проєкту 

План 

1. Фінансова модель стартапу. 
2. Операційна рентабельність стартап-проєкту.  

3. Показники ефективності стартап-проєкту. 
4. Ризики стартап-проєкту та їх оцінювання 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3,7,15, 19, 24 

 
5. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 
 Заняття 1-2 

Тема 1.1. Основи створення стартапів 

Мета: сформувати здатність до критичного аналізу існуючих тлумачень 
змісту поняття «стартап», «startr-up-проект»; до ідентифікації видів, стадій 

розвитку стартапу. 
Завдання 

1. Дати відповіді на експрес-тестування на знання лекційного матеріалу та 
матеріалу, який винесений на самостійне опрацювання.  

2. Розглянути першу частину проектного завдання « Ідентифікація виду 
startrup-проекту та визначення його структури» ( завдання щодо підготовки 

першої частини проектного завдання видається під час проведення лекції  за 
темою № 1).  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3,7,15 
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Заняття 3 

Тема 1.2. Генерування ідеї продукту стартапу 

Мета: навчитись обґрунтовувати концепцію створення та розвитку  
продукту стартапу 

Завдання 
1. На основі генерованої вами ідеї, напишіть есе (до 2000 знаків) про стартап  

2. Підготуйте короткий пітч (30-60 сек.)  
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3,7,15 

 
 

Заняття 4 
Тема 2.1. Бізнес-моделювання стартапу 

Мета: засвоїти та навчитись складати різні типи та види бізнес-моделей 
стартапів. 

Завдання 
1. Виконати вправи: «Визначення виду бізнес-моделі стартапу». 

2. Скласти бізнес-модель стартап-прєкту  за наступними стратегіями «від 
продукту», «від клієнта», «професіонал» ,«фора». 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3,7, 12, 15 

 
Заняття 5 

Тема 2.2. Маркетинг стартап-проєктів 

Мета: одержати навички використання інструментів аналізу ринку та 

конкурентів стартапу. 
Завдання 

1. Виконати вправи на складання маркетингового бюджету стартапу. 
2. Опрацювати інструменти аналізу ринку та конкурентів стартапу. 

Скласти маркетинговий план стартап-проєкту. 
 

 Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3,7, 8, 10, 11 
 

Заняття 6 

Тема 2.3. Управління стартап- командою 

Мета: одержати навички створення та управління стартап-командою. 

Завдання 
1. Кейс з формування команди стартапу. 

2. Виконати практичне завдання щодо формування команди стартапу.      
Масштабування команди на етапах розвитку стартапу. 

3. Скласти контракт з менторами щодо розвтку стартапу. Розробити анкету 
зворотного зв’язку. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3,7,15. 

 
 



  

12  

Заняття 7-8 
Тема 2.4. Інвестиційне забезпеченням стартап-проєкту 

Мета: опанувати методи оцінювання вартості стартапів, форми укладання 
інвестиційного договору. 

Завдання 

1. Виконати вправу з формування презентації стартап-проєкту для інвестора. 
2. Опрацювати методи визначення вартості стартапів. 

3. Скласти інвестиційну пропозицію стартап-проєкту та інвестиційного 
меморандуму стартап-проєкту. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 7, 9, 13, 15. 

 
Заняття 9 

Тема 2.5. Планування стартап-проєкту 
Мета: навчитись розробляти бізнес-план та інвестиційний меморандум 

стартап-проєкту 
Завдання 

1. Вправа з розгляду шаблону бізнес-плану стартап-проєкту. 

2. Опрацювання бізнес-плану обраного стартап-проєкту. 

3. Складання фінансової моделі стартап-проєкту, оцінювання ефективності 
стартапу 
 Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3,7,15 

 

6. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Тема 1.1. Основи створення стартапів 

Теоретичні питання 
1. Визначення та сутнісні характеристики стартапів.Критичний аналіз існуючих 

визначень стартапів і розуміння даного терміну.Види стартапів: хайтек-
стартапи, ІТ - стартапи. Стартап як початок підприємницької діяльності. 

2. Класична (4 стадії) структуризація розвитку стартапу. Альтернативний підхід 
до структуризації розвитку стартапів і його характеристика.Основні етапи 

розвитку startup-проекту на ранніх стадіях: зміст, ключові моменти, ризики, 
помилки (на прикладі ІТ-проекту). 

3. Концепція  (використання) аналітичного центру (Think tank) як основного 
джерела створення і підтримки startup-проекту. Напрямки роботи Think tank в 

ході реалізації startup-проекту. Бізнес-акселератори як специфічні організації 
прискорення розвитку стартапів. 

Практичне завдання 
Підготувати міні-повідомлення про один з провідних вітчизняних стартапів 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3,7,15, 19. 
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Тема 1.2. Генерування ідеї продукту стартапу 

Теоретичні питання 

1. Генерування бізнес-ідеї стартапу (виявлення проблем, прихованих потреб, 
2. базування на нових та втрачених стартапах), ключові похибки та методи 

пошуку. 

3. Морфологічні підходи до формування ідеї продукту: метод інвентаризації 
характеристик, морфологічного ящика, метод послідовного винахідництва 

заперечення і конструювання, систематичного покриття поля, методи 
створення локальних інновацій для продукту. 

4. Продуктивні та не продуктивні методи перевірки ідеї, ситуаційні методи 
перевірки. 

5. Методи перевірки життєздатності продукту: створення продукту- пустушки, 
надання продукту в якості послуги, завоювання ринку з наступною зміною 

профілю. 
Практичне завдання 

 Виконання вправи на визначення переваг та недоліків у тестуванні 
мінімально-життєздатного продукту «Virgin Air», «Sprig», «no_name», 

«Groupon», краудфандингової платформи «Активи та проєкти».  
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3,7,15. 
 

Тема 2.1. Бізнес-моделювання стартапу 

Теоретичні питання 
1. Бізнес-модель Canvas. Характеристика структурних блоків бізнес-

моделі(споживчі сегменти, ціннісна пропозиція, канали збуту, 
взаємовідносини з клієнтами, ключові ресурси, ключові види діяльності, 

ключові партнери, потоки надходження, структура витрат). 
2. Методи дизайну бізнес-моделі (бізнес-модель «клієнторозвивального» 

стартапу, «племінного» стартапу, «мишоловочного» стартапу, 
«валідаційного» стартапу, «бережливого» стартапу і т. ін.) 

Практичне завдання 
Виконати аналітично-розрахункове завдання з побудови бізнес-моделі власного 
або обраного вітчизняного стартапу. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3,7, 12, 15, 16. 

 
Тема 2.2. Маркетинг стартап-проєктів 

1. Теоретичні питання Етапи реалізації маркетингу стартап-проекту (ініціатива, 
тестування ідеї,процес дифузії (проникнення ідеї) на ринок, просування 

продукту). 
2. Оцінювання обсягу ринку, конкуренції, перспектив зростання ринку. 

3. Клієнт-орієнтована методологія (Customer Development Methodology) та 
продукт-орієнтована методологія (Customer Discovery). 

4. Формування маркетингового плану стартап-проєкту. 
Практичне завдання 
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Скласти «Лист результатів маркетингових досліджень стартапу». 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3,7, 8, 10, 11, 15. 
 

Тема 2.3. Управління стартап- командою 
 

1. Формування команди стартап-проєкту. 

2. Розподіл участі та часток майбутнього бізнесу між членами команди 
стартапу. 

3. Процедура реалізації менторингу, формати співпраці з менторами. 
4. Розгляд особливостей вітчизняних та зарубіжних янгол-синдикатів, 

акселераторів та стартап-інкубаторів. 
5. Перетворення стартапу на підприємство. 

Практичне завдання 
Порівняння функціонування акселераторів та стартап-інкубаторів з позиції 
привабливості для обраного стартапу 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3,7, 15. 

 
Тема 2.4. Інвестиційне забезпеченням стартап-проєкту 

 
Теоретичні питання 

1. Форми інвестування стартап-проєктів бізнес-янголами (корпоративна, лізинг, 
надання позик). 

2. Процедура розміщення стартап-проєктів на краудфандингових 
платформах.Методи оцінювання вартості стартапів (з точки зору венчурного 

інвестора, витратний метод, метод Беркуса, норми прибутку (метод 
венчурного капіталу через обчислення кінцевої вартості або розрахунок 
доінвестиційної і післяінвестиційної вартості стартапу), оцінювання 

потенційної аудиторії за прибутковістю клієнта, метод оцінювання 
перспективної вартості, заснований на мультиплікаторах, скорингу, PVN. 

3. Форми укладання інвестиційного договору, договору позики, товариства.  
Формування інвестиційної пропозиції та інвестиційного меморандуму 

стартапу. 
4. Особливості складання презентацій стартап-проєкту для посівного 

інвестування та повної презентації проекту. Структура «пітча» стартап- 
проєкту. 

Практичне завдання 
Сформувати презентацію стартап-проєкту для інвестора. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 7, 9, 13, 15. 

 
Тема 2.5. Планування стартап-проєкту 

Теоретичні питання 

1. Ключові розділи бізнес-плану стартап-проєкту. 
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2. Опис стартап-проєкту та продукту стартапу. 
3. Розділ бізнес-плану «Аналіз галузі / ринку». Формування бюджету 

маркетингу стартап-проєкту. 
4. Організаційний план формування та реалізації стартап-проєкту. Календарний 

план та дорожня карта стартап-проєкту. 

Практичне завдання 
Виконати аналітично-розрахункове завдання з розроблення бізнес-плану 

стартап- проєкту. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 7, 15. 
 

Тема 2.6. Оцінка ефективності стартап-проєкту 

Теоретичні питання 

1. Фінансова модель стартапу. 
2. Економічне обґрунтування доцільності реалізації стартапу 

Практичне завдання 
Виконати аналітично-розрахункове завдання з визначення економічної 

ефективності бізнес-плану стартап- проєкту. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 7, 15, 19, 24. 

 
7. ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Стартап як сучасний соціально-економічний феномен: сутність та 
відмінні характеристики. 

2. Структуризація розвитку стартапу. 
3. Інфраструктура підтримки стартапів. 

4. Ідея стартапу, генерування та джерела її формування. 
5. Формування ідеї продукту стартапу, методи генерування. Методи і 

способи перевірки життєздатності ідеї стартапу. 
6. Мінімальний життєздатний (доцільний) продукт та його перевірка 

7. Сутність, види та особливості бізнес-моделі стартапу. 
8. Бізнес-модель «Canvas»: зміст та структура. 
9. Концепція ощадливого стартапу (Lean Startup). 

10. Побудова бізнес-моделі стартап-проєкту. 
11. Види, вибір та методи дизайну бізнес-моделей. 

12. Маркетинговий менеджмент стартап-проєкту: сутність та особливості. 
13. Аналіз ринку стартапу. 

14. Виявлення потенційних клієнтів стартапу. 
15. Маркетингова стратегія та план маркетингу стартапу. 

16. Формування та масштабування команди стартап-проєкту. 
17. Менторинг в стартапі. 

18. Янгол-синдикати, акселерація та бізнес-інкубування стартапів. 
19. Особливості створення підприємства на основі стартапу. 

20. Джерела інвестування стартап-проєктів: венчурне інвестування, 
краудфандінг. 
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21. Інвестиційна привабливість та вартість стартапів. 
22. Взаємодія та співпраця з інвесторами стартап-проєкту. 

Документування взаємовідносин. 
23. Екзіт «exit» та вихід інвесторів із стартапу. 
24. Презентації стартап-проєкту для інвесторів. 

25. Сутність та особливості бізнес-планування стартап-проєкту. 
26. Характеристика  стартапу. Продукт  стартапу. 

27. Розділи бізнес-плану стартапу. 
28. Організаційний, фінансовий та виробничий план стартапу. 

29. Фінансова модель стартапу. 
30. Операційна рентабельність стартап-проєкту.  

31. Показники ефективності стартап-проєкту. 
32. Ризики стартап-проєкту та їх оцінювання 

 
Приклад завдання 

Наведено розширену класифікацію бізнес-моделей залежно від способу 
монетизації продукту або послуги проекту. Ознайомтеся з наведеною у вашому 

варіанті ідеєю та опишіть, якби Ви особисто ініціювали реалізацію стартап 
проекту на її основі. Виберіть оптимальну на Ваш погляд бізнес-модель для 
реалізації свого стартапу (вона  може виглядати як комбінація декількох 

представлених типів). 
 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ 

 
А (90-100 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти, який виявив 

бездоганне знання матеріалу, безпомилково виконав практичне завдання та 
тестові завдання. При цьому також враховується активність здобувача вищої 

освіти на практичних заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу 
самостійної роботи. 

B (84–89 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти на всі питання 
екзаменаційного білета з можливими окремими неточностями; при цьому 
безпомилково виконання практичного завдання та тестового завдання, але з 

незначними зауваженнями щодо виконаних письмових завдань. Також 
враховується його активність на практичних заняттях, виконання 

передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. 
C (74–83 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти, що безпомилково 

виконав практичне завдання та тестові завдання, але виконане практичне 
завдання має незначні помилки і не повністю відповідає критеріям практичних 

навичок та вмінь майбутнього фахівця. При цьому також враховується його 
активність на практичних заняттях, виконання передбаченого програмою 

обсягу самостійної роботи. 
D (66–73 балів) заслуговує відповідь, в якій допущені помилки, незнання 

навчального матеріалу в межах програми навчального освітньої компоненти; 
здобувач вищої освіти припускається деяких неточностей при виконанні 
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практичного завдання і у відповіді на тестові запитання – не виявив високого 
рівня підготовки та припустився помилок. При цьому також враховується його 

активність на практичних заняттях, виконання передбаченого програмою 
обсягу самостійної роботи. 
E (61–65 балів) заслуговує відповідь, в якій здобувач вищої освіти виявляє 

незнання значної частини навчального матеріалу, припускається грубих 
неточностей при виконанні практичного завдання і у відповіді на тестові 

запитання – не виявив належного рівня підготовки та припустився помилок. При 
цьому також враховується його активність на практичних заняттях, виконання 

передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. 
FХ (21–60 балів) заслуговує відповідь, в якій здобувач вищої освіти 

припускається грубих помилок при викладі матеріалу, не виконав практичне 
завдання і не відповів на тестові запитання при цьому також враховується його 

активність на практичних заняттях, виконання передбаченого програмою 
обсягу самостійної роботи. 

F (0–20 балів) – заслуговує відповідь, в якій здобувач вищої освіти виявляє 
повне незнання і нерозуміння навчального матеріалу і як наслідок цього – не 

виконав практичне завдання і не відповів на тестові запитання при цьому також 
враховується його активність на практичних заняттях, виконання 
передбаченого програмою обсягу самостійної  роботи. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B 
добре 

74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 
 

FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 
повторного 

складання 

0–20 

 

 

F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням освітньої 
компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням освітньої 

компоненти 
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