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Controlling in
the
Entrepreneurship
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Черкаси, 2018. –
№ 2 (25). – С.
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Успішно
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"Вступ до
інноваційного
підприємництва
та практика
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16.11. 2021р. –
21.01.2022 р.
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1. Загальна інформація
Повна назва закладу
вищої
освіти
та
структурного
підрозділу
Офіційна
назва
сертифікатної програми
Обсяг
сертифікатної
програми
Тривалість
сертифікатної програми
Передумови
Мова(и) викладання
Термін
дії
сертифікатної програми
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису
сертифікатної
програми

Херсонський державний університет
Факультет бізнесу і права
Кафедра фінансів, обліку та підприємництва
Управління стартап проектами
3 кредити ЄКТС / 90 годин
Середньострокова
Наявність повної середньої освіти
українська
Оновлення один раз на 2 роки

https://www.kspu.edu/Education/CertPrograms.aspx

2. Мета сертифікатної програми
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.
3. Характеристика сертифікатної програми
07 "Управління та адміністрування":
071 Облік і оподаткування"
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
05 "Соціальні та поведінкові науки":
051 Економіка
Предметна область
08 "Право"
(галузь знань,
081 Право
спеціальність)
28 "Публічне управління та адміністрування"
281 Публічне управління та адміністрування
Рекомендовано як вибіркова дисципліна для економічних
спеціальностей, а також для студентів всіх спеціальностей, що
бажають навчатися інноваційному підприємництву чи створити
власний стартап під час навчання в університеті.
Сертифікатна програма для бакалавра та/або магістра.
Сертифікатна програма має прикладну орієнтацію.
Орієнтація
Структура сертифікатної програми передбачає оволодіння
сертифікатної програми
поглибленими знаннями щодо практичних навичок у створенні і
управлінні стартапами.
Розвиток стартап культури та підприємницьких навичок у
Основний
фокус
студентів.
сертифікатної програми
Ключові слова: стартап, підприємництво, інновації, управління,
та спеціалізації
проект.
Забезпечує формування у студентів здатності формулювати і
Особливості програми
презентувати ідею бізнесу, а також планувати і організовувати її
реалізацію у формі стартап-проекту.
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4. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання
Код КП
Професійна назва роботи
1475.4
Менеджер з маркетингу
Придатність
до
працевлаштування
1476.1
Менеджер з реклами
1229.7
Керівник групи
Подальше навчання
Не застосовано
5. Викладання та оцінювання
Викладання
та Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні
навчання
технології навчання, самонавчання
Усне та письмове опитування, тести, проект, залік.
Оцінювання здійснюється за накопичувальною системою
Оцінювання
відповідно до Порядку оцінювання результатів навчання
здобувачів вищої освіти в ХДУ.
6. Програмні компетентності
Здатність формулювати ідею власного бізнесу у формі стартапІнтегральна
проекту та презентувати ідею бізнесу перед потенційними
компетентність
споживачами, інвесторами й іншими зацікавленими сторонами.
ЗК1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК2. Навички використання інформаційних технологій та
Загальні
програмного забезпечення.
компетентності (ЗК)
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК4. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних
робіт.
ФК1. Здатність розуміти основні принципи роботи стартап
екосистеми.
ФК2. Здатність ефективно працювати вкоманді.
ФК3. Здатність придумати ідею стартапу.Креативне мислення та
Фахові компетентності
дизайн мислення.
спеціальності (ФК)
ФК4. Здатність розробити бізнес модель стартапу.
ФК5. Здатність створити продукт.
ФК6. Здатність підготувати власний проект для пошуку
фінансування.
7. Програмні результати навчання
ПРН1. Вміння знаходити можливості для розвитку стартапу
залежно від його стадії.
ПРН2. Вміння формувати команду стартапу та розподілити в ній
ролі. Володіння інструментами оцінки підприємницьких якостей.
ПРН3. Здатність знайти і вибрати ідею стартапу, оцінити її
актуальність і реалістичність.
Програмні результати
ПРН4. Володіння інструментами для формування та валідації
навчання (ПРН)
бізнес моделі. Знання базових принципів маркетингу.
ПРН5. Розуміння поняття MVP. Знання базових принципів
дизайну.
ПРН6. Розуміння принципів венчурного ринку, типів інвесторів,
етапів
і раундів інвестицій. Вміння обирати джерело
фінансування.
8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
До реалізації програми залучаються науково-педагогічні
Кадрове забезпечення
працівники з науковими ступенями та висококваліфіковані
спеціалісти практики.
Матеріально-технічне
– комп’ютерний клас;
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забезпечення
Інформаційне
та
навчально-методичне
забезпечення

– мультимедійне обладнання.

– офіційний сайт ХДУ: http:// http://www.kspu.edu/;
– точки бездротового доступу до мережі Інтернет;
– пакет програм MS Office;

Перелік компонент (змістових модулів) сертифікатної програми та їх логічна

7

послідовність
Перелік компонент сертифікатної програми
Код н/д

Складові частини сертифікатної програми
Кількість
(навчальні дисципліни, курсові роботи,
кредитів
практики, атестація слухачів)
1
2
3
Змістові модулі сертифікатної програми
ЗМ1
Інноваційне
підприємництво
та
стартап
1
екосистема
ЗМ2
Основні інструментами для управління
2
стартапами.
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ СЕРТИФІКАТНОЇ ПРОГРАМИ
3

Форма
підсумкового
контролю
4
Письмова
робота
Письмова
робота
Диф. залік

Структурно-логічна схема сертифікатної програми
Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент сертифікатної
програми подається у вигляді графа.
Інноваційне
підприємництво
та стартап
екосистема

Основні
інструментами
для управління
стартапами

Форма атестації здобувачів вищої освіти.
Підсумкова атестація проводиться у формі диф. заліку та завершується
видачею сертифікату.
Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам
сертифікатної програми
ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ФК1
ФК2
ФК3
ФК4
ФК5
ФК6

ЗМ1
+
+
+
+

ЗМ2
+
+
+
+
+
+
+
+

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними
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компонентами сертифікатної програми
ПРН1
ПРН2
ПРН3
ПРН4
ПРН5
ПРН6
Керівник сертифікатної програми

ЗМ1
+
+

ЗМ2
+
+
+
+
+
+
Мохненко Андрій

