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Силабус навчальної дисципліни  

«Венчурне підприємництво» 
 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Освітня програма Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітній рівень Другий (магістерський)  

Статус дисципліни Базова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 1М курс, 2семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 ЄКТС 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 14 год.   

Практичні (семінарські) – 26 год. 

Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен 

Кафедра Кафедри економіки підприємства та менеджменту, 

другий корпус, ауд.40, +38 (057) 702-18-34 

http://www.kafepm.hneu.edu.ua  

Викладач (-і) Литвиненко Аліна Олександрівна, 

кандидат економічних наук, доцент  

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

alina.lytvynenko@hneu.net 

Дні занять Згідно з розкладом занять 

Консультації Понеділок 12.00 – очні; Через систему ПНС – 

дистанційні; Вівторок 15.00 – індивідуальні / групові 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів уявлень про місце та роль венчурного 

капіталу в стимулюванні інноваційної діяльності, а також вивчення основних напрямків 

державної політики розвитку венчурної індустрії в Україні. 

Передумови для навчання: наявність базових знань про менеджмент, підприємництво, 

економічну діяльність підприємства, економічну ефективність бізнесу та інвестування. 

Навчальні дисципліни: «Аналіз фінансової звітності», «Інвестування», «Оцінка ефективності 

бізнесу», «Бізнес-планування».  

В результаті навчання студент: аналізує систему венчурного підприємництва та 

результативність підприємництва в  ринковому середовищі, визначає основні показники 

венчурної підприємницької діяльності, оцінює підприємницькі ризики у діяльності 

підприємства. 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Предметна сфера управління ризиками в підприємницькій діяльності 

Тема 1. Поняття економічного ризику та методи його оцінки. 

Тема 2. Класифікація ризиків. 

Тема 3. Фінансові ризики та їх оцінка. 

Тема 4. Система управління ризиками. 

Змістовий модуль 2. Венчурна індустрія та інноваційна діяльність підприємства 

Тема 5. Венчурна індустрія та її взаємозв’язок з інноваційною діяльністю. 

Тема 6. Ринок венчурного капіталу та особливості його становлення в Україні. 

Тема 7. Особливості діяльності бізнес-янголів, корпоративних венчурних фондів і фондів за 

участю держави. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

- 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

Робоча програма, Технологічна карта, Лекційний 

матеріал, Практичні завдання, Завдання для 
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самостійного опрацьовування, Презентації, 

Посилання на зовнішні джерела..  

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=3803 

Основна  

1. Бас Беекман, Рубен Ньювенхауз (Ruben Nieuwenhuis, Bas Beekman. Місто стартапів 

(Startup City) Paperback, MVP-видання, Published 2016. 190 с. 

2. Б о б  Д о р ф ,  С т і в  Б л е н к  Книга «Священна книга стартапера. Як збудувати 

успішну компанію». Вид-во «Наш формат» 2018. 512 с. 

3. Красовская О.В. Венчурное финансирование : мировые тенденции и ситуация в 

Украине / О.В. Красовская. – К. : Конус-Ю, 2013. – 108 с.  

4. Шульгіна Л.М. Інноваційний розвиток підприємств: формування стратегій : 

монографія / Л.М. Шульгіна, В.В. Юхименко; Нац. техн. ун-т України “КПІ”. – К. : Univest 

PrePress, 2015. – 212 с.   

5. Ерік Райз: Стартап без помилок. Посібник зі створення успішного бізнесу з нуля. 

«Фактор». 2016. 368 с. 

6. Д ж и м  К о л л і н з  Книга «Від хорошого до величного». Вид-во «Наш формат» 

2017. 368 с. 

 

Додаткова 
7. Т и м у р  В о р о н а  Книга «Стартап на мільйон. Як українці заробляють статки 

на технологіях». Вид-во «Віват» 2017. 224 с. 

8. Дергачова В.В. Структурний механізм венчурного фінансування в інвестиційно-

інноваційній системі – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  www.nbuv.gov.ua.   

9. Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. 

ред. О.А. Біловодської. – Суми : Університетська книга, 2012. – 432 c.   

10. Donald B. Egolf Forming Storming Norming Performing: Successful Communications in 

Groups and Teams. Published November 14th 2001 by Writers Club Press. 226 р. 

11. Стартап-екосистема України: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: Tech ecosystem guide і techukraine.org/ecosystem-

map/ 

12. Більше про стартапи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Як розпочати 

стартап 

13. Olivier Serrat. The Five Whys Technique [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

(https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27641/five-whys- technique.pdf 

Система оцінювання результатів навчання 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця використовує накопичувальну (100 бальну) систему оцінювання. 

Підсумкова кількість балів, яку може накопичити здобувач вищої освіти складається з суми 

балів за поточну та підсумкову успішність. Максимальна кількість балів за поточну 

успішність – 60. Мінімальна кількість балів – 35 балів. Максимальна кількість балів за 

підсумкову успішність – 40. Мінімальна кількість балів за підсумкову успішність – 25. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад) 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Робота на лекції 14 

Активна участь у виконанні практичних завдань 26 

Підготовка презентацій 10 

Опитування 10 

Есе 10 

Екзамен 40 

Максимальна кількість балів 100 

https://www.goodreads.com/author/show/16360182._Ruben_Nieuwenhuis_Bas_Beekman
http://www.nbuv.gov.ua/
https://www.goodreads.com/author/show/811867.Donald_B_Egolf
https://data.unit.city/tech-guide/Tech_Ecosystem_Guide_To_Ukraine_En-1.1.pdf
https://techukraine.org/ecosystem-map/
https://techukraine.org/ecosystem-map/
https://courses.prometheus.org.ua/assets/courseware/ad0ad6b20704806b682ee9940ffcb6bf/c4x/Prometheus/Startup101/asset/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_1.pdf
https://courses.prometheus.org.ua/assets/courseware/ad0ad6b20704806b682ee9940ffcb6bf/c4x/Prometheus/Startup101/asset/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_1.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27641/five-whys-technique.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27641/five-whys-technique.pdf
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Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Політика навчальної дисципліни базується на засадах академічної доброчесності ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця. https://www.hneu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/ 

Заборонено оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, 

отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або 

відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства. 

Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). За порушення академічної доброчесності здобувачі 

освіти відповідно до ЗУ "Про освіту" можуть бути притягнені до такої академічної 

відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік та 

інше). 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=3803 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри економіки підприємства та менеджменту 

«9» вересня 2020 р. Протокол № 3 

 

https://www.hneu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/

