
Назва дисципліни Венчурне підприємництво 

Кафедра Економіки та підприємництва 
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Рекомендується для галузі знань 

(спеціальності, освітньої програми) 

Спеціальність 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність», освітня 

програма «Підприємницька діяльність» 

Рівень ВО Другий (магістерський) рівень вищої 

освіти   

Що буде вивчатися? • Сутність та особливості венчурного 

підприємництва 

• Венчурні інвестори та венчурні 

фонди 

• Принципи роботи венчурних фондів 

та їх відмінність від інвестиційних 

компаній 

• Етапи венчурного інвестування 

• Стан венчурного підприємництва та 

венчурної екосистеми в Україні та у 

світі 

• Прийняття фінансово-інвестиційних 

рішень, пов'язаних з 

функціонуванням венчурного 

бізнесу  

• Ризики, що впливають на прийняття 

фінансово-інвестиційних рішень у 

венчурному підприємництві 

 

Чому це цікаво/треба вивчати? Венчурний бізнес - це бізнес стартапів. 

Стартап – це проєкт, який представляє 

будь-яку, в тій чи іншій мірі, 

інноваційну ідею і вимагає 

матеріальних та інших ресурсів для 

розвитку. Стартап-компанія створює 

новий продукт або послугу в умовах 

високої невизначеності. Характерними 

рисами стартапу є новизна,  передумови 

та перспективи захоплення досить 

великого сегмента на ринку, 

придатність бізнес-ідеї до 

масштабування. Саме на ці 

характеристики зважають венчурні 

інвестори, вкладаючи гроші у 

венчурний бізнес. Приклад одного з 
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найуспішніших стартапів – Facebook. 

Інший приклад - компанія Airbnb (назва 

розшифровується як «AirBed and 

Breakfast» — «Надувний матрац та 

сніданок»). Сервіс, зснований у 2007 р., 

зараз допомагає винайняти будинки, 

квартири, кімнати або ліжка у більш 

ніж 190 країнах світу. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання)? 

 Впроваджувати інноваційні проєкти з 

метою ефективного функціонування 

та розвитку як власного бізнесу, так і  

підприємницької діяльності фірми, на 

якій працюєш як найманий фахівець. 

 Вміти вирішувати проблемні питання, 

що виникають в діяльності 

підприємницьких, торговельних та/або 

біржових структур за умов 

невизначеності та ризиків. 

 Орієнтуватися у вітчизняних та 

міжнародних особливостях та умовах 

започаткування та  ведення 

венчурного  бізнесу 

 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності)? 

Здобуваєш здатність на практиці 

ініціювати, оцінювати та реалізовувати 

інноваційні проєкти, а саме,  формувати 

ефективну команду учасників  стартапу, 

вирішувати проблемні питання та 

приймати управлінські рішення під час 

життєвого циклу венчурного проєкту в 

умовах невизначеності та ризиків. 

 

Види навчальних занять (лекції, 

практичні, семінарські, 

лабораторні заняття тощо) 

Лекції (24 г.), практичні заняття (14 г.) 

*Лекції проводяться у інтерактивному 

режимі, теоретичний матеріал 

супроводжується актуальними 

прикладами з практики венчурного 

бізнесу. 

Вид семестрового контролю Екзамен 
 


