




BUSINESS STARTUP-SCHOOL 
Сертифікатна  програма 

 
 
Метою програми є здобуття додаткових спеціальних професійних та 

наукових знань з особливостей побудови власного бізнесу, створення нових 
продуктів, використання унікальних управлінських методик та підходів з 
інструментами впливу на успішність бізнесу та вартість людського капіталу, 
формування ефективної бренд-стратегії, освоєння практик соціально-
відповідального бізнесу.  

 
Програмні результати навчання після засвоєння програми будуть 

сформовані в такі компетентності: 
• розуміння  особливостей формування інноваційного бізнесу; 
• оволодіння практичними навичками організації стартап-компаній; 
• здатність креативно мислити; 
• спроможність розробляти та формувати сучасні бізнес-моделі; 
• оволодіння досвідом роботи в команді; 
• здатність налагодження взаємодії з потенційними клієнтами та 

стратегічними партнерами; 
• оволодіння навичками просування креативних проектів в мережі 

Інтернет, у цифрових ланцюжках маркетингових комунікацій 
стейкхолдерів; створення та підтримки власного сайту; 

• розуміння напрямів стійкого розвитку власного бізнесу на 
довгострокову перспективу; 

• оволодіння досвідом створення презентацій та пітчів своїх бізнес-
ідей; 

• оволодіння навичками захисту проектів перед інвесторами; 
• здатність безперервного вдосконалення особистості, формування 

лідерських компетенцій: 
- психологічно-емоційного лідерства;  
- планування та досягнення результатів; 
- командної роботи; 
- ефективних комунікацій. 

 
Основні завдання: 

засвоїти базові (економічні, фінансові, маркетингові, управлінські) та 
спеціальні (розроблення бізнес-проектів, формування стратегій) навички з 
метою допомогти новаторам під керівництвом бізнес-тренерів та менторів 
пройти шлях від ідеї стартапу до побудови ефективної бізнес-моделі, пошуку 



інвестицій та комерціалізації інноваційного проекту; науково-практичні 
методи дослідження факторів глобального маркетингового середовища, які 
впливають на ефективність функціонування бізнес-структури та її системи 
управління. 

 
здобути навички: 
 економічного обґрунтування бізнес-процесів; 
 поточного бюджетування компанії; 
 використання креативних методик в рекламі; 
 застосування сучасних інвестиційних критеріїв для прийняття 

бізнес-рішень; 
 техніко-економічного обґрунтування контрактів; 
 оцінювати та мотивувати команду;  
 управляти репутацією та змінами в компанії; 
 використання сучасних технологій роботи з клієнтами; 
 формування бренд-стратегії компанії та бізнес-моделі компанії; 
 використання технологій тайм-менеджменту та 

командоформування в управління персоналом; 
 використання цифрових технологій в обслуговуванні бізнес-

процесів; 
 освоєння практик соціально-відповідального бізнесу. 

  

виконати:  
 практичні групові та індивідуальні завдання під час тренінгів; 
 розв’язання бізнесових кейс-завдань; 
 розроблення бізнес-моделі компанії з підготовкою публічного 

захисту та презентаційних виступів щодо результатів навчання; 
 апробацію результатів науково-практичних досліджень з проблем 

і перспектив становлення та розвитку сучасного бізнесу у матеріалах наукової 
публікації.  

 
Вимоги до рівня підготовки слухача 
Курс призначений для викладачів, менеджерів, бізнесменів, студентів, 

аспірантів, бажаючих опанувати основи бізнес-знань на сучасному рівні, 
інноваційні технології ведення бізнесу. Програма також буде корисною у 
освітньому процесі у якості вибіркової дисципліни до навчальних планів 
закладів вищої освіти з метою пізнання азів філософії та психології бізнесу,  
знайомства з кращими вітчизняними та зарубіжними бізнес-практиками.  

 



Загальні особливості програми 
Програма розрахована на вивчення 9-ти модулів, загальний обсяг курсу – 

120 год. (4 кредити), вміщує систему лекційних, практичних та самостійних 
занять. За основу тренінгу взято технологічний підхід, який передбачає 
наявність трьох компонентів: інформаційно-смислового, діагностичного та 
корекційно-розвивального.  

Зокрема, інформаційно-смисловий блок полягає у визначенні сутності 
явища, розгляді його основних складових, систематизації теоретичних 
відомостей про об’єкт дослідження. У діагностичному блоці аналізуються 
основні показники досліджуваного явища, обираються відповідні системи 
діагностичних методів. Завдання корекційно-розвивального блоку спрямоване 
на корекцію необхідних складових у досліджуваного об’єкта, розвиток та 
формування знань, умінь та навичок. 

Реалізація основних складових вищезазначених блоків тренінгу 
здійснюється за допомогою таких інтерактивних технік: мультимедійні 
презентації; заповнення робочих аркушів; метод незавершених речень; метод 
«мозкового штурму»; виконання творчих завдань; міжгрупові дискусії; 
діагностичні методики; ділові ігри; домашні завдання. 

Форми й методи контролю 
Контроль за проведенням тренінгу має виявляти й оперативно усувати 

недоліки його організації, надавати конкретну допомогу слухачам тренінгу в 
процесі виконання індивідуальних та групових завдань, розв’язання 
бізнесових кейс-завдань. 

Контроль здійснює керівництво Економічного факультету КиМУ. 
Наприкінці тренінгового курсу слухачі виконують індивідуальні завдання – 
розроблення бізнес-моделі компанії з підготовкою публічного захисту та 
презентаційних виступів щодо результатів навчання. Апробацію результатів 
науково-практичних досліджень з проблем і перспектив становлення та 
розвитку сучасного бізнесу публікують у матеріалах наукової конференції. 

По закінченню курсу слухачі отримають сертифікат. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Тематичний план сертифікатної програми 
№ 
п/п 

Теми занять Розподіл часу 
Лекції Практичні 

заняття  
Самостійна 
робота  

 Модуль 1. Основи економічних знань 
1 Бізнес-економікс 2   
2 Основи філософії і психології 

бізнесу 
2   

3 Економіка і фінанси підприємства 2   
 Модуль 2. Основи корпоративної культури 
1 Лідерство. Топ-менеджмент 2 8  
2 Мистецтво ділових переговорів та 

ділової презентації  
2   

3 Тайм-менеджмент  2   
4 Практики КСВ (корпоративної 

соціальної відповідальності) 
2   

 Модуль 3. Управління персоналом 
1 Рекрутинг персоналу. Мотивація 2   
2 Навчання і розвиток персоналу  2   
3 Управління командами 2 10  
 Модуль 4. Облік і фінанси 
1. Бухгалтерський облік та податкове 

планування 
2   

2 Управлінський облік та 
бюджетування 

2   

3 Фінансова грамотність Майстер-
клас зі стейкхолдерами) 

   

 Модуль 5. Менеджмент і маркетинг 
1 Основи менеджменту і маркетингу 2 8  
2 Стратегічний менеджмент  2  20 
3 Маркетингові дослідження 2   
4 Сучасні технології маркетингу 2   
 Модуль 6. Зовнішньо-економічна діяльність 
1 Управління ЗЕД 2   
2 Бізнес-курс англійської мови 2 20  
 Модуль 7. Операційне управління 
1 Формування бізнес-моделі. Бізнес-

планування 
2   

2 Інвестиційне проектування бізнес-
процесів 

2   

3 Управління якістю. Стандарти ІСО 2   
4 Управління продажами (Майстер-

клас зі стейкхолдерами) 
  . 



 Модуль 8. Інноваційна 
діяльність 

   

1 Управління змінами 2   
2 Основи наукових досліджень 2   
3 «Силіконова долина». Академічне 

підприємництво 
2   

4 Цифровізація виробництва і 
управлінських процесів 

2   

 Модуль 9. Основи правової культури 
1 Проблемні аспекти господарської 

діяльності. Захист інтелектуальної 
власності 

2   

2 Податкове право 2   
 Підготовка наукової публікації 

(апробація результатів науково-
практичних досліджень) та 
презентації результатів навчання 
(розроблення бізнес-моделі 
компанії) 

   

Всього:  120 год. 54 46 20 
 
Практичні завдання, ділові кейси 

 
 

Практичне завдання І. 
Інструкція експерту-діагносту 

 
Завдання експерта-діагноста: 
1. Забезпечення стандартних умов і процедури тестування. 
2. Створення ділової робочої атмосфери. 
3. Чітка і ясна постановка завдання для учасників тестування з кожного 
завданням. 
4. Спостереження і фіксація поведінкових проявів учасників. 
 
Структура етапи: 
1. Введення в процедуру ................................... 5 хв. 
2. Короткий орієнтовний тест: 
- інструкція ........................................... 5 хв. 
- виконання ........................................ 15 хв. 
3. Оргтест: 
- інструкція ......................................... 10 хв. 
- виконання .............................. ......... 60 хв. 

 
 



ВСТУП В ПРОЦЕДУРУ 
Завдання: 
- м'який перехід до ситуації, яка визначається позиціями «вчитель – 

учень», введення загальних правил роботи і взаємодії у цій ситуації; 
- зняття стану невизначеності і «екзаменаційної тривожності», створення 

установки на продуктивну роботу. 
До початку роботи з письмовими завданнями доцільно розсадити 

учасників за окремі столи, мотивуючи це тим, що їм доведеться працювати з 
великими обсягами матеріалів і знадобиться багато місця. 
 

Можливий варіант тексту введення: 
- Отже, ми приступаємо до етапу роботи з письмовими завданнями. Для 

початку я ознайомлю вас із загальним характером і правилами майбутньої 
роботи. 

- Всього вам належить виконати чотири завдання, роботу з якими ми 
закінчимо в ... (вказати час закінчення), це трохи більше трьох годин. Завдання 
згруповані в два блоки, які потребують приблизно рівної кількості часу, по два 
завдання в кожному. По закінченню першого блоку буде зроблено 10 
хвилинну перерву. 

- Усі матеріали, необхідні для роботи, в тому числі і папір для чернеток, 
ми будемо вам роздавати. Вам знадобиться тільки ручка. 

- Для того, щоб Ви успішно впоралися із завданнями, необхідна 
зосередженість, увага і, одночасно, високий темп роботи. Погодьтеся, це 
вимагає відповідних умов, спокійної робочої обстановки. Разом з цим, я 
впевнений, Ви розумієте наше прагнення у цій ситуації звести до мінімуму 
вплив випадкових факторів, створити стандартні, рівні для всіх умови, так, 
щоб ніщо не заважало кожному з вас реалізувати свій творчий хист. І 
наприкінці, для того, щоб успішно впоратися із завданнями у відведений в 
нашому щільному графіку час, нам необхідно працювати організовано і чітко. 

- Все це досягається введенням досить строгих, я б сказав, навіть кілька 
жорстких правил, що регламентують нашу роботу: 

(голосно і чітко вимовити правила роботи) 
1. Перше з них полягає в тому, щоб уважно слідувати моїм інструкціям. 

Кожна фаза ваших дій на даному етапі будуть починатися і закінчуватися за 
моїм сигналом. Будь ласка, не робіть ніяких дій з матеріалом завдань без 
відповідного сигналу. 

Помічник починає роздавати брошури з вкладеними бланками відповідей. 
Брошури кладуться на стіл лицьовою стороною вниз. 

2. Перед початком роботи з кожним завданням у вас буде можливість 
детально ознайомитися з інструкцією до нього і задати питання, щоб ясно 
уявити, що потрібно робити. Уважно прочитайте інструкцію і задайте всі 
питання, що виникають у вас до початку роботи із завданням. 

3. Якщо в ході виконання завдання у вас все ж виникнуть питання (я 
сподіваюся, вони не будуть пов'язані з правильністю рішень) - покличте мене. 
Працюйте над завданнями самостійно і мовчки – так  щоб не заважати іншим. 



4. Результати вашої роботи ви будете фіксувати на спеціальних бланках 
для відповідей. Не робіть, будь ласка, ніяких позначок в брошурах з текстом 
завдань. (Показати брошуру і бланк для відповідей до завдання 1) 

- Чи є питання по цій частині? (відповіді на питання) 
 

Завдання 1 
- Не перевертаючи матеріалів, вийміть з брошури лист, що виступає – це 

бланк для відповідей. У відповідних місцях бланка (у верхній частині) впишіть 
своє прізвище, ім'я та по батькові, стать, рік народження і дату заповнення – 
сьогодні (число, місяць рік). Зробіть це розбірливо і акуратно. (Пауза) 

Під час роботи з інструкцією помічник малює схему розсадження 
учасників. 

- Переверніть брошуру і, не відкриваючи її, уважно прочитайте 
інструкцію на першій сторінці. Зверніть увагу на приклади завдань, варіанти 
правильних відповідей і способи їх фіксації на бланку. 

 (Пауза 1-2 хв .; відповіді на питання) 
- (Більшість закінчило читання інструкції). Зверніть увагу на два типи 

завдань: в першому випадку Вам пропонується вибрати правильний, на ваш 
погляд, варіант з готового набору відповідей і закреслити його номер на 
бланку; у другому – самостійно знайти відповідь і вписати його у відповідному 
місці бланка. 

У верхній частині бланків, після слова «Приклади», вказані способи 
фіксації відповідей. Закреслені варіанти відповідають правильним відповідям 
до прикладів завдань з інструкції. 

Чи є якісь питання по інструкції? (Пауза. Відповіді на питання) 
- Отже, вам пропонується 50 завдань. Виконувати їх слід «в умі», не 

користуючись для підрахунків калькуляторами і чернетками. Роботу ви 
почнете одночасно, за моїм сигналом. На неї відводиться 15 хвилин, тому 
працюйте швидко. Постарайтеся виконати якомога більше завдань. Не робіть 
ніяких позначок у брошурі з завданнями! 

Ви готові? ... Почали! (засікти час) 
Відразу після початку роботи експерт проходить по рядах і стежить, 

щоб все перевернули 1-ю сторінку, а відповіді фіксували тільки в бланку. 
Експерт-діагност і помічник спостерігають за поведінковими проявами 

учасників і фіксують їх в спеціально заготовлених бланках. 
- (Після закінчення 15 хв.) Стоп! Час! Відкладіть ручки! Вкладіть бланк 

відповідей в брошуру, закрийте її і покладіть на край столу! 
Експерт і помічник проходять уздовж рядів і збирають матеріали, 

припиняючи спроби продовжити роботу з 1 завданням. 
Після цього помічник роздає матеріали "Завдання 2". Матеріали 

кладуться на столи титульним листом донизу. 
- Я сподіваюся, це була хороша розминка, і усі ви увійшли в робочий 

ритм. Наступне завдання буде більш об'ємним і тривалим за часом – на роботу 
з ним у вас буде рівно 1 година. 



Після того, як всі матеріали роздані, починає інструкцію до завдання 2. 
Помічник в цей час збирає брошури завдання 1 із вкладеними бланками. 
Зібравши, перевіряє наявність позначок у брошурах і відзначає це у 
спостереженнях. 
 

Завдання 2 
- (Всі матеріали роздані) Не перевертаючи матеріали, відрахуйте верхні 

чотири листи і акуратно вийміть їх з-під скріпки. Зверніть увагу, перед вами 
два різних бланка і два листки чистого паперу для роботи із завданням і 
фіксації як підсумкових, так і проміжних результатів. Чи у всіх так вийшло? 
(Перевірити і виправити) Якщо цієї кількості паперу для роботи виявиться 
недостатньо – зверніться до нас. 

- У верхній частині бланків впишіть своє прізвище, ініціали та дату 
заповнення – сьогодні ... (число, місяць, рік). Зробіть це розбірливо і акуратно. 
Напишіть, також, прізвище та ініціали у верхній частині чистих аркушів 
паперу. (Пауза) 

- (Після того, як всі підписали) Тепер переверніть матеріали і прочитайте 
уважно 2-гу і 3-тю сторінки. На це у вас буде 3-4 хвилини. Отже, ви читаєте 
тільки 2-гу і 3-тю сторінки, не відкриваючи наступних. Після цього я відповім 
на ваші питання. 

 (Пауза. Відповіді на питання) 
- Ви будете працювати із завданням протягом години. Робота почнеться і 

закінчиться за моїм сигналом. 
- Вся необхідна інформація міститься в матеріалах. Якщо ви вважаєте, що 

для вирішення потрібні додаткові відомості, яких немає в тексті – 
використовуйте знання, якими зазвичай користуєтеся в житті у подібних 
випадках. 

- Результатами вашої роботи будуть заповнені бланки, записи на аркушах 
паперу, чернетки. Обов'язково здайте всі свої записи і чернетки. Як показує 
практика, найчастіше хтось не встигає повністю перенести остаточний варіант 
рішення на бланку або робить при цьому помилки. Ми дуже уважно 
аналізуємо всі записи, зроблені Вами на чернетках. Чернетки – це матеріали, 
що дозволяють робити висновки на вашу користь. 

- Якщо в ході роботи у вас виникнуть питання – покличте кого-небудь з 
нас і задайте питання так, щоб не перешкодити іншим. 

- Отже, зараз 29 вересня, 16 годин. Ви, Петров Олександр 
Михайлович, тільки що повернулися з відрядження і виявили 
кореспонденцію про події, які відбулися за час вашої відсутності або 
відбудуться найближчим часом, про справи, які необхідно зробити. Вся ця 
кореспонденція лежить зараз перед Вами. 

У Вас є 1 година для того, щоб розібратися в ній, прийняти рішення і 
спроектувати їх реалізацію, спланувати Ваш час на сьогодні і протягом 
найближчого тижня. Рівно через годину Ви вийдете з дому і приступите 
до реалізації своїх планів. 

Час! Починаємо роботу! (Засікти час.) 



Ведеться спостереження і фіксація в протоколі (із зазначенням хвилин) 
поведінкових проявів учасників. Відповіді на питання. Контроль за часом. 

У разі дострокового закінчення роботи і здачі матеріалів, зафіксувати 
час роботи як в протоколі спостереження, так і одному з бланків для 
відповідей. 

- (за 5 хв. до закінчення роботи) Залишилося 5 хвилин. Використайте 
цей час, щоб зафіксувати всі прийняті Вами рішення, а також перенести 
результати Вашої роботи з чернеток в бланки відповідей. 

- (60 хв.) Час! Зберіть, будь ласка, всі листи завдання в тому порядку, 
в якому ви їх отримали. Додайте до них знизу бланки відповідей, все листи 
з вашими записами, чернетки і скріпіть все разом. 

Простежити за тим, щоб всі завершили роботу; зібрати матеріали, 
звернувши увагу на те, щоб були здані всі листи із записами і чернетками. 

Відокремити від матеріалів завдання і скріпити бланки відповідей, 
аркуші із записами, чернетки кожного з учасників. 
 
 

Практичне завдання ІІ. 
Цілеспрямованість в управлінні 

 
Мета роботи – навчити слухачів помічати і розвивати тенденції, що 

відбуваються в управлінні підприємствами різних організаційно-правових 
форм за принципом: управляти – означає передбачати. 
 

КОНКРЕТНА СИТУАЦІЯ 
Після успішного закінчення університету за фахом «Менеджмент» 

Андрій Жуков поступив на роботу у фірму в якості менеджера із 
зовнішньоекономічної діяльності. Через три місяці Андрій був включений в 
групу фахівців фірми, якій було доручено підготувати пропозиції по 
розширенню об’єму міжнародних операцій. Фірма була однією з провідних в 
просуванні на українському ринку імпортної побутової техніки. Через високі 
митні збори на ввезену готову продукцію керівництво компаній вирішило 
проводити збірку ряду зразків побутової техніки в Україні. Групі було 
доручено провести оцінку можливостей, що відкриваються і очікуваного 
ризику в реалізації такого рішення. Керівник групи, в яку входив Андрій, 
попросив його підготувати попередню оцінку ситуації, а також список питань, 
відповіді на які повинні бути отримані від керівництва і підрозділів компанії. 

Уявіть себе на місці Андрія. Як би Ви виконали завдання керівника 
групи? 
 
 

Практичне завдання ІІІ. 
Вправи на вибір варіантів управлінських рішень 

в конкретних ситуаціях 
 



Мета роботи – навчити слухачів методам розробки та прийняття 
управлінських рішень 
 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
Уважно ознайомтеся з методикою проведення ділової гри типу «мозковий 

штурм». Використовуючи правила і метод багатоступінчастої (каскадної) 
мозкової атаки, прийміть оптимальне рішення по будь-якій задачі. 

 
Завдання: 
• виберіть обговорювану задачу, по якій потрібно виробити рішення. 

Сформуйте «групу генерації ідей» і «групу оцінки»; 
• сформулюйте перший етап генерації ідей (пошук, розвідку); 
• проведіть другий етап – контрадіктацію і зберіть максимум 

контрпропозицій; 
• складіть список пропозицій і контрпропозицій; 
• підберіть спеціальну групу людей для вироблення рішення і проведіть 

третій етап – синтез (поєднання) ідей. Виробіть рішення; 
• проведіть четвертий етап – прогнозування можливостей і труднощів, 

що випливають, з рішення; 
• перейдіть до п'ятого етапу генерації ідей. Узагальніть отримані ідеї 

рішень, зведіть їх різноманіття до невеликого числа принципів; 
• приступіть до шостого етапу мозкової атаки – деструктивному, 

постарайтеся «розгромити» пропозиції з різних позицій: логічної, 
фактичної, впроваджувальної, цілісної, етичної, соціальної; 

• прийміть остаточне рішення. 
 
Висновок: проаналізувати ефективність розроблених рішень за 

принципом «витрати – результат». 
 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
1. Які рішення приймаються на рутинному рівні? 
2. Які рішення приймаються на адаптивному рівні? 
3. Які рішення приймаються на інноваційному рівні? 



САМОСТІЙНА РОБОТА 
Моя найкраща організація 
Студент повинен описати організацію будь-якої сфери діяльності і 

організаційно-правової форми, в якій, на його думку, він знайшов умови, що 
сформували у нього дане подання. Текст повинен складатися з фактів 
організаційного життя, а не з умоглядних оцінок і висновків, які не є 
найчастіше результатом глибокого аналізу і подій. 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
1. Що таке місія і яке її значення? 
2. Як співвідносяться місія, цілі та завдання організації? 
3. У чому полягає різниця «точкової» і «траєкторної» цілей? 
4. Наведіть приклади операційних цілей. 
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