
УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ 

Тематика курсу: 
Тема 1. Поняття, особливості та види стартапів. Стадії 
розвитку стартапів 
Тема 2. Фінансування стартапів 
Тема 3. Розробка та аналіз ціннісної пропозиції. 
Структурні блоки бізнес-моделі стартапу 
Тема 4. Розробка та презентація бізнес-плану стартапу 
Тема 5. Побудова грошових потоків стартапу. Управління 
за допомогою SCRUM 

Викладач:  
Васильєв Андрій Анатолійович 
кандидат економічних наук, доцент (б.в.з) 
кафедри фінансів і кредиту 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 
 розробляти ціннісні пропозиції стартапа; 
 здійснювати аналіз відповідності профілю споживача та карти цінності; 
 обґрунтовувати структурні блоки бізнес-моделі стартапу; 
 формувати бізнес план та презентувати його партнерам, інвесторам або 
кредиторам;  
 здійснювати розрахунки фінансового розділу бізнес плану та оцінювати 
ризики; 
 управляти стартапами на основі сучасної методології та специфіка стартап-
компаній. 
У результаті вивчення дисципліни студент отримає навички: 
 Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які 
виникають в професійній діяльності.  
 Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової 
діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення. 
 Вміти професійно виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, 
торгівлі та/або біржової діяльності. 
 Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів 
господарювання. 
 Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності 
діяльності суб’єктів господарювання. 
 Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для 
ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або 
біржових структур. 
 Вміти розробляти і впроваджувати проекти для виконання управлінських 
рішень щодо фінансово- економічних результатів і ризиків діяльності 
підприємства. 

 
Мета: досягнення студентами належного рівня 
компетентності у галузі управління та фінансування стартапів. 
Обсяг: 3 кредити ECTS (90), з яких 60 годин самостійної 
роботи. 



УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ 
 
Оцінювання та види робіт: 
За семестр: 60 балів 
За іспит: 40 балів 
Види робіт: 
 участь у тренінгах – 5*6=30 балів; 
 виконання підсумкової контрольної роботи – 10 

балів; 
 виконання індивідуальної роботи – 20 балів. 

 

 
 
 
Технічне забезпечення: Проекційне мультимедійне обладнання 
(проектор, екран, ноутбук/комп’ютер);  
Доступ до мережі Internet, точка доступуWi-Fi; 
OS: Windows, Android, iOS; 
Browsers: Chrome / Opera / Mozilla Firefox / MS Edge; 
Програмне забезпечення: Word, Excel, PowerPoint; Skype, Zoom, Google 
Meet; 
Cистема електронного навчання Moodle 3.9 
Тренінгова аудиторія (дошка, фліпчарт, комплект канцелярського 
приладдя для творчості: маркери, олівці, стікери, кольоровий папір, 
клей, ватман, блокнот для фліпчарту) 
Академічна доброчесність: передбачає самостійне виконання 
аналітичних і творчих завдань, контрольних робіт; у разі наявності 
текстових збігів, копіювання, списування або фальсифікації даних 
робота не зараховується. 

 

 

Вимоги до виконання індивідуальної роботи. 
Критерії оцінки: глибина використання 
матеріалу книг при обґрунтуванні власних 
ідей, самостійно виконана робота, 
використання додаткових джерел з 
посиланнями. 

Вимоги до виконання контрольної роботи. 
Критеріями оцінки є: новизна тексту, 
обґрунтованість вибору джерел літератури, 
відповідність змісту обраній темі, цілям і 
завданням, поставленим у вступі, ступінь 
розкриття теми. 


