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Дисципліна «Стартап: перші кроки в підприємництві» спрямована на формування у 
студентів цілісного розуміння стосовно організації та управління процесом реалізації стартап- 
проєкту; оволодівання необхідними знаннями та практичними навичками поетапної реалізації 
стадій стартап-проєктів від генерування ідеї, сегментування ринку, визначення ядра бізнесу, 
розроблення бізнес-моделі до виведення продукту на ринок; уміння оцінювати стартап-проєкти та 
створювати його бізнес-план. 

. 

Кількість 
годин 

(аудит./ 

самост.) 

 

Тема 

 

Результати навчання 

 

Форми контролю 

15/30 Змістовий модуль 1. Поняття стартапу та початкові етапи його створення 

3/6 Тема 1. Стартап як нова форма 
реалізації підприємництва 

Знати загальне поняття стартапу та його трактування. Стадії 
розвитку стартапів. Етапи створення стартапу. Способи 
започаткування нової справи. Приклади успішних 
вітчизняних та зарубіжних стартапів. 

Питання, практичні 
завдання/задачі 

3/6 Тема 2. Етапи створення 
стартапу 

Знати Етапи створення стартапу. Способи започаткування 
нової справи. Особливості реалізації стартап проєктів у 
сфері інформаційних технологій. Кращі зразки реалізованих 
стартапів. Особливості реалізації стартап проєктів у 
реальному секторі економіки. Приклади реалізованих 
стартапів. 

Реферати-
повідомлення, 

питання, практичні 
завдання/задачі 
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Кількість 
годин 

(аудит./ 

самост.) 

 

Тема 

 

Результати навчання 

 

Форми контролю 

3/6 Тема 3. Сегментація ринку та 
обирання ринку-плацдарму 

Знати Аналіз широкого спектру потенційних споживачів і 
ринків для свого бізнесу. Звуження переліку до 
найголовніших 6-12 ринків. Проведення первинного 
дослідження своїх головних 6-12 ринків. Аналіз 
найголовніших ринкових можливостей і вибір однієї. 
Подальша сегментація ринку задля визначення ринку-
плацдарму. 

Питання, практичні 
завдання/задачі 

4/6 Тема 4. Ідентифікація 
споживача та обчислення 
обсягу цільового ринку 

Побудова профілю кінцевого користувача. Обчислення 
загального обсягу цільового ринку для ринку-плацдарму. 
Використання демографічних характеристик профілю 
кінцевого користувача для визначення розміру ринку-
плацдарму. Створення профілю персони для ринку-
плацдарму. Обирання одного кінцевого користувача від 
одного потенційного споживача на роль персони. 
Складання детального опису реальної людини-споживача. 
Ознайомлення з персоною всіх членів команди нового 
підприємства. 

Реферати-
повідомлення, 

питання, кейси, ІНДЗ 

2/6 Тема 5. Формування повно 
циклового сценарію 
використання продукту і 
вимірювання пропозиції 
цінності 

Знати овноцикловий сценарій використання продукту. 
Базова специфікація продукту. Створення візуальної 
репрезентації свого продукту. Фокусування на перевагах 
свого продукту, зумовлених його характеристиками. 
Вимірювання пропозиції цінності. Визначення, як переваги 
вашого продукту перетворюються на цінність, що її 
споживач здобуває від продукту. Обчислення кількісних 
показників, які демонструють цінність споживачеві. 

Захист міні-проєктів, 

питання, тести, 

модульний контроль 

15/30 Змістовий модуль 2. Технологія створення стартап-проєктів 

3/6 Тема 6. Визначення ядра 
бізнесу та конкурентної 
позиції 

Знати визначення наступних споживачів, які відповідають 
профілю кінцевого користувача. Визначення ядра бізнесу. 
Позначення своєї конкурентної позиції. Аналіз відповідності 
продукту двом головним пріоритетам персони. Визначення 
рівня задоволення пріоритетів персони наявними 
продуктами порівняно з пропонованим продуктом. Аналіз 
відповідності обраної ринкової можливості ядру бізнесу і 
пріоритетам персони. 

Питання, практичні 
завдання/задачі 

3/6 Тема 7. Складання схеми 
процесу залучення 
споживача 

Знати визначення центру ухвалення рішень споживача. 
Агенти впливу у рішеннях про купівлю. Схема процесу 
залучення споживача, який платить. Оцінення циклу 
продажів продукту. Визначення бюджетних і регуляторних 
перешкод, вимог щодо дотриманням норм, правил та 
стандартів, які можуть знизити спроможність продати 
продукт. 

Питання, практичні 
завдання/задачі 

3/6 Тема 8. Розроблення бізнес-
моделі 

Знати обчислення загального обсягу цільового ринку для 
наступних ринків. Визначення бізнес-моделей, що існують 
у різних галузях. Ключові чинники розроблення бізнес-
моделі. Використання пропозиції цінності та бізнес-моделі у 
процесі ціноутворення для продукту. Обчислення 
пожиттєвої цінності залученого клієнта. Обчислення доходу 
та винагороди для інвесторів. Розроблення коротко-, 
середньо- та довгострокової стратегії продажу для 
продукту. Встановлення вартості, залучення клієнта. 

Питання, практичні 
завдання/задачі 

4/6 Тема 9. Розроблення плану 
продукту 

Вміти розробляти мінімально-життєздатний бізнес- 
продукт. Умови мінімально-життєздатного бізнес- продукту. 
Знати визначення характеристик для розбудови ринку-
плацдарму. Суміжні ринки для просування продукту. 
Модифікації продукту для кожного нового ринку. 

Реферати-
повідомлення, 

питання, кейси, ІНДЗ 

2/6 Тема 10. Створення  
бізнес-плану стартапу 

Знати основи бізнес-планування у підприємництві. Бізнес-
план, його структура і зміст основних розділів. Функції 
бізнес-плану. Представлення  та презентація бізнес-плану. 

Захист міні-проєктів, 
питання, тести, 

модульний 
контроль 



Для якісного засвоєння курсу необхідна систематична та усвідомлена робота студентів 
в усіх видах навчальної діяльності: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна 
робота як індивідуальна, так і під керівництвом викладача. 

При проведенні аудиторних занять домінуючими є проблемні, індивідуально-
диференційовані, особистісно-орієнтовані форми проведення занять та технології 
компетентісного навчання. 

 При проведенні семінарських (практичних) занять використовуються активні форми їх 
проведення: евристичні бесіди, дискусії, ділові ігри, ситуативні кейси, розв’язування 
практичних задач. 

 На лекціях у формі активної бесіди з елементами дискусії розглядаються основні 
теоретичні положення теми, які вимагають роз’яснення та уточнення з боку викладача. На 
лекціях вимагається активна участь студентів у обговоренні ключових положень теми, 
ведення стислого конспекту лекції. 

 Теоретичні знання, отримані студентами під час лекцій, обговорюються більш детально 
на семінарських (практичних) заняттях у формі міні-дискусій, представлення міні-проектів, 
заслуховування та аналізу тематичних доповідей та рефератів, а також шляхом розв’язування 
практичних задач. 

У процесі практичного (семінарського) заняття студенти вчаться формулювати свою точку 
зору, логічно викладати матеріал, підбирати докази у підтвердження своїх думок, вчаться 
публічно виступати. 
  Питання для обговорення, практичні та індивідуальні завдання для підготовки до 
семінарських занять, конкретні вимоги до окремих тем занять подані у відповідних 
методичних вказівках. 
  

 
Основним завданням самостійної роботи студентів є набуття навичок 

самостійного опрацювання фахових інформаційних джерел та оволодіння практичними 
навичками застосування методів та прийомів літературного редагування 

Самостійна робота студентів організовується шляхом видачі переліку питань і/або 
практичних завдань з кожної теми, які не виносяться на аудиторне опрацювання. Крім того, 
по деяких темах передбачається написання рефератів, міні-проектів. Обсяг самостійної 
роботи визначається кількістю годин, передбачених робочою програмою. 

 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою відповідно до Положення про 
порядок рейтингового оцінювання знань (освітніх досягнень) здобувачів вищої освіти 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється шляхом 
проведення контрольних заходів, які включають: 
 поточний контроль, 
 модульний контроль, 

виконання індивідуального навчально-дослідного завдання. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських (практичних) 

занять має на меті перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до 
виконання конкретної роботи. 

Ключовими формами та методами демонстрації студентами результатів навчання при 
поточному контролі є: 

 робота в малих групах спільне опрацювання групою студентів окремих проблемних 
питань з наступною демонстрацією результатів та засвоєння навчального матеріалу; 

 



 презентація - виступи перед аудиторією для висвітлення окремих питань, 
індивідуальних завдань, реферативних досліджень, захист міні-проектів тощо; 

 дискусія - обґрунтування власної позиції у вирішенні проблемних питань. 
Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після 

закінчення логічно-завершеної частини лекційних та семінарських (практичних) занять з 
певного змістового модуля. 

Основною формою модульного контролю є завдання, які включають як і перевірку 
теоретичних положень курсу, так і розв’язування практичних завдань. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) студенти виконують самостійно 
під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо 
кожним студентом. 

ІНДЗ є видом поза аудиторної індивідуальної роботи студента навчального, 
навчально-дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного 
матеріалу навчальної дисципліни і завершується оцінюванням. Це завершена теоретична або 
практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, 
вмінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських занять, охоплює тему, декілька 
тем або зміст навчальної дисципліни в цілому. 

  

ТАБЛИЦЯ  
розподілу балів за підсумковими контрольними заходами 

та відповідними ваговими коефіцієнтами 

 

  
Модуль 1 
(поточне 

опитування) 

Модуль 2 
(підс. мод. 
контроль) 

Модуль 3 
(ІНДЗ) 

Підсумкова 
оцінка 

Вагові 
коефіцієнти, % 

70 20 10 100 

Розрахунок 
оцінки в балах 

80 85 90 82 

  
Приклад розрахунку підсумкової оцінки в балах:  

О = 80*0,7+85*0,2+90*0,1=82 
 

Студенти як відповідальні учасники освітнього процесу дотримуються норм 

академічної доброчесності, усвідомлюють наслідки її порушення, що визначаються 

Положенням про академічну доброчесність у Галицькому фаховому коледжі імені 

В’ячеслава Чорновола. 
 Списування під час контрольних заходів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). 

  

 
Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

відрядження, участь у науково-дослідницьких заходах, міжнародне стажування)навчання 
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. Пропущені заняття 
та незадовільні оцінки (поточний контроль, ПМК) повинні бути відпрацьовані згідно графіку 
консультацій викладача. 
  ІНДЗ, ПМК, які здаються із порушенням термінів без поважних причин можуть бути 
оцінені на нижчу оцінку (до 10 балів). 
  До початку сесії студенти повинні виконати усі підсумкові контрольні заходи і 
отримати по кожному з Модулів 1, 2 3 не менше 60 балів. 



Студент має право оскаржити оцінку, отриману за результатами підсумкового 
семестрового контролю у формі іспиту (крім незадовільної оцінки).  Такі  випадки 
регулюються Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю знань 
студентів. 
  Перескладання незадовільних оцінок здійснюється відповідно до Положення про 
порядок ліквідації академічних заборгованостей здобувачами вищої освіти. 
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Лекції Л1 
Л2 

Л3 Л4 Л5 Л6 Л7 Л8 Л9 Л10  

Семінарські заняття  С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 

Контроль знань  ПО ПО ПО МК1 
ІНДЗ 

ПО ПО ПО ПО МК2 
ІНДЗ 

 

 
Л1 - лекції 
С1 – семінарське заняття по темі 1 
ПО - поточне опитування з тем  
МК1 – модульний контроль 1 
ІНДЗ – індивідуальне навчально-дослідне завдання 
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