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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни є закріплення отриманих магістрами знань з управління 

проектами та оволодіння ними методики управління проектами Start-Up в розвитку бізнесу, 

та оцінки їх результатів, орієнтуючись на кращу закордонну практику управління 

проектами та особливості роботи з проектами Start-Up в розвитку бізнесу в межах України. 

 

Завдання вивчення дисципліни. Знання та вміння. Завданням вивчення дисципліни є 

формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та набуття необхідного 

рівня спеціальних теоретичних та професійних знань для дослідження моделей управління 

проектами, а також практичних навичок з питань проектування та застосування систем 

управління проектами у роботі за фахом. Завданням є формування спеціальних знань 

необхідних фахівцям з управління проектами для ефективного планування і реалізації 

проектів Start-Up в розвитку бізнесу, а також організації управління ними і здійснення 

аналізу таких проектів. 

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

 

Код Зміст Результати навчання 
Загальні компетентності. 

ЗК2. Здатність ефективно 

спілкуватись та співпрацювати 

з колегами в 

мультидисциплінарних та 

мультикультурних командах, 

кінцевими користувачами чи 

керівництвом, переконливо 

висловлювати свої думки щодо 

поточних чи майбутніх завдань, 

як письмово, так і усно. 

Знати:визначення, структуру, компоненти проєктів 

Start Up в розвитку бізнесу 

Вміти: формувати інформаційну базу проєктів Start 

Up в розвитку бізнесу 

ЗК5. Здатність аналізувати великі 

масиви інформації для 

прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень щодо 

ведення бізнесу. 

Знати:методи аналізу великих масивів даних для 

прийняття рішень в проєктах Start-Up в розвитку 

бізнесу 

Вміти:застосовувати методи аналізу великих даних 

в проєктах Start-Up в розвитку бізнесу 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

Знати:методику мозкового штурму,  методику 

проведення креативних семінарів, метод «Шість 

шляп» 

Вміти:аналізувати технології і можливість їх 

застосування до проєктів Start-Up в розвитку бізнесу 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1. Здатність аналізувати та 

вибирати базові та гнучкі 

методології управління 

проєктами, які дають 

можливість зрозуміти й 

розв’язати проблеми та задачі. 

Знати: гнучні методи планування та моніторингу 

проєктів Start-Up в розвитку бізнесу 

Вміти: аналізувати та вибирати базові та гнучкі 

методи планування та моніторингу проєктів Start-Up 

в розвитку бізнесу 

СК2. Здатність використовувати 

системи і методології 

управління проєктами, функції 

та процеси професійного 

Знати: процеси та області знань методології 

управління проєктами стандарту PMbok для 

проєктів Start-Up в розвитку бізнесу 
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управління проєктами, 

формувати концепцію проєкту, 

визначати основні 

характеристики проєктів, 

визначати життєвий цикл 

проєкту, оточення проєкту, 

проводити класифікацію 

проєктів. 

Вміти:визначати концепцію проєкту та його 

життєвий цикл на основі стандурту PMbok для 

проєктів Start-Up в розвитку бізнесу 

СК6. Здатність використовувати 

процеси управління інтеграцією 

в проєктах, формування 

паспортів та статутів проєктів, 

розробляти первинний опис 

проєктів та формувати 

інтегрований план управління 

проєктами 

Знати: процеси управління проєктами та види, цілі 

та особливості креативних технологій, область їх 

застосування у проєктах Start-Up в розвитку бізнесу 

Вміти: вміти формувати паспорти, статути та план 

управління проєктами Start-Up в розвитку бізнесу  

СК7. Здатність будувати структурні 

моделі складних систем при 

управлінні змістом проєкту, 

досліджувати їх для побудови 

техніко-економічного 

обґрунтування проєктів, 

формувати перелік цілей та 

вимог до проєктів створення 

інформаційних систем 

Знати:струкутру та зміст проєктів Start-Up в 

розвитку бізнесу  

Вміти:будувати модель проєктів Start-Up в розвитку 

бізнесу  

СК14. Здатність використовувати 

методи та поняття та категорій 

системного аналізу, 

формалізовані процедури й 

алгоритми системного аналізу, 

проводити класифікацію 

моделей за ціллю 

моделювання, використовувати 

засоби побудови моделей. 

Знати: методику управління змінами у проєктах 

Start-Up в розвитку бізнесу з демонстрацією 

отриманих знань та навичок з інших дисциплін 

Вміти: управляти змінами у проєктах Start-Up в 

розвитку бізнесу 

СК15. Здатність управляти, 
розробляти і впроваджувати 
проєкти засобами 
комп’ютерного моделювання та 
сучасних інформаційних 
технологій. 

Знати: принципи застосування креативних 

технологій для моделювання проєктів Start-Up в 

розвитку бізнесу  

Вміти: розробляти календарно-сітьові графіки та 

наповнювати їх інформацією про тривалість робіт 

та необхідні для їх виконання ресурси в проєктах 

Start-Up в розвитку бізнесу 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Управління проєктами Start-Up в розвитку бізнесу 

Змістовий модуль 1. Управління проєктами Start-Up в розвитку бізнесу 

Тема 1. Вступ. Розвиток бізнесу через реалізацію проєктів Start-Up. Види, цілі та 

особливості проєктів Start-Up. 

Тема 2. Компанії, що ініціюють проєкти Start-Up. Аналіз причин виникнення проєктів 

Start-Up. 

Тема 3. Формування ідеї проєкту. Оцінка інвестиційної привабливості проєкту. 

Тема 4. Підбір команди проєкту. Структура команди управління проєктом Start-Up. 

Тема 5. Планування проєкту Start-Up. Ризики проєкту. 

Тема 6. Фаза реалізації проєкту Start-Up. 



5 
 

Тема 7. Завершення проєкту Start-Up, закриття контрактів. 

Тема 8. Підведення підсумків розвитку бізнесу в результаті реалізованого проєкту Start-

Up, формування уроків проєкту. 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю залік 

 

Поточне оцінювання 
Підсумковий 

тест  

Сума 

балів 
Змістовні модулі 

1 

60 40 100 
 

Теми практичних занять 

№ 
Назва теми 

1.  Формування ідеї проєкту Start-Up 

2.  Формування цілей проєкту Start-Up 

3.  Оцінка інвестиційної привабливості проєкту Start-Up 

4.  Підбір команди проєкту Start-Up 

5.  Планування проєкту Start-Up 

6.  Аналіз ризиків проєкту Start-Up 

7.  Планування проєкту Start-Up 

 

Теми лабораторних занять 

№ 
Назва теми 

1.  Моделі команд управління проєктом Start-Up 

2.  Моделі планів проєкту Start-Up 

3.  Моделі оцінювання ризиків проєкту Start-Up 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання Підсумковий тест 

(залік) 

Сума 

 Змістовий модуль № 1 

60 40 100 

 

(виконання індивідуальної роботи) 

Пояснювальна записка Наведені приклади  Захист роботи Сума 

20 50 30 100 

 

Методичне забезпечення дисципліни 

 

Методичне забезпечення 

 

1. Електронна презентація курсу «Управління проектами Start-Up в розвитку бізнесу». Укладач 

– Тімінський О.Г. 

 

Рекомендована література 

 

1. Бушуев, С. Д. Креативные технологии управления проектами и программами: монография / 

ред. С. Д. Бушуев. – К. : Саммит-Книга, 2010. – 768 с. 
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2. Стив Бланк, Боб Дорф. Стартап. Настольная книга основателя – М.: Альпина Паблишер, 2014. 

– 616 с. 

3. Бизнес с нуля: Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели / 

Эрик Рис. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 253 с. 

4. Верн Харниш. Правила прибыльных стартапов / Пер. с англ. В.Хозинский – М.:  Манн, 

Иванов и Фербер, 2011. – 264 с. 

5. Д.Маллинз, Р.Комисар. Поиск бизнес-модели. Как спасти стартап, вовремя сменив план / Пер. 

с англ. М.Пуксант, Е.Бакушева – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 336 с. 

 

Допоміжна література 

1. Руководство по управлению инновационными проектами и программами: т. 1, версия 1.2 / 

пер. на рус. язык под ред. С.Д.Бушуева. – К. : Наук. світ, 2009. – 173 с. 

2. Бушуева Н.С. Модели и методы проактивного управления программами организационного 

развития. Монография. – К.: Наук. світ, 2007. – 199 с. 

3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition [Текст] 

/ USA. – PMI, 2017. – 756 p. 

4. Бушуев С.Д., Гурин  Э.А. Инвестиционные инструменты проектного менеджмента. К.: Укр. 

ИНТЭИ, 1998. – 184с. 

5. Бушуев С.Д. Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении проектами. Учбовий 

посібник. К.: Ділова Україна 2000, 310с.  

6. Управление проектами: Монография/ Под ред. В.Д. Шапиро. - СПб: ДваТрИ, 1996. - 610 с. 

7. М.Нейджер, К.Нильсен, Ф.Нурига. Startup Weekend. От идеи до компании за 54 часа / Пер. с 

англ. С.Филин – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 176 с. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. IPMA “Individual Competence Baseline” (ICB) Version 4.0 for Project, Programme & Portfolio 

Management / IPMA, 2015. – 431 p. – Режим доступу: http://products.ipma.world/ipma-

product/icb/read-icb/. 

2. HERMES is a project management method for IT, services, products and business organisations / 

Сайт Швейцарської державної ради eGovernment Switzerland Programme Office // Режим 

доступу: http://www.hermes.admin.ch/. 

3. Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) [Електронний ресурс] / Сайт PMI. 

– Режим доступу: https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/organizational-pm-

maturity-model-opm3-third-edition. 

4. Арчибальд, Р. Д. Системная методология управления проектами и программами / 

Р.Д. Арчибальд, В.И. Воропаев, Г.И. Секлетова // Режим доступу: http://www.e-

xecutive.ru/knowledge/announcement/339451/?page=0 

5. Большаков, О. Использование Microsoft Solution Framework (MSF) в малых командах 

разработчиков. – Режим доступу: http://www.interface.ru/home.asp?artId=24314 

6. Десять приемов управления виртуальной командой / Блог ТенСтеп об управлении 

проектами, программами и портфелями. – Режим доступу: http://blog.tenstep.com.ua/10-methods-

of-managing-virtual-team/ 

7. https://www.kickstarter.com/ 

8. http://library.knuba.edu.ua 

9. http://org.knuba.edu.ua 

10. http://startup.ua/ 

11. http://startupukraine.com/ 

12. http://startup-rating.com/ 
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