
 

MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I 

НАУКИ УКРАЇНИ 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра економіки, 

менеджменту та комерційної 

діяльності 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

Назва курсу Венчурний бізнес 

Викладач Рябоволик Тетяна Федорівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної 

діяльності 

Контактний 

телефон 

+380500871913 

E-mail ryabovolik@ukr.net 

Обсяг та 

ознаки 

дисципліни 

Вибіркова дисципліна, змістових модулів – 2. 

Форма контролю: залік. 

Загальна кількість кредитів – 4, годин – 120, у т.ч. лекції –28 

годин, практичні заняття – 14 годин, самостійна 

робота – 78 години. 

Формат: очний (offline / face to face) / дистанційний 

(online). 

Мова викладання: українська  

Рік викладання – 2022 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку, 

розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у 

режимі відео конференцій Zoom, через електронну пошту, 

Viber, Telegram за домовленістю. 

Пререквізити Особливі вимоги відсутні, але ефективність засвоєння змісту 

дисципліни значно підвищиться, якщо здобувач володіє 

знаннями з «Методології та організації наукових досліджень», 

“Філософії”, «Методики викладання економіки», «Управління 

фінансовими ресурсами» 

mailto:ryabovolik@ukr.net


 

 

1. Мета і завдання дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Венчурний бізнес” є 

формування у студентів компетентностей в області прийняття фінансово-

інвестиційних рішень, пов'язаних з функціонуванням венчурного бізнесу як 

особливого сектора інвестиційного ринку і джерела фінансування 

інноваційної діяльності, освоєння інструментарію аналізу ефективності й 

доцільності таких рішень, моделей функціонування венчурних фондів 

Завданням вивчення дисципліни є: 

У межах курсу здобувачі вищої освіти продовжують формувати 

інтегральну, загальні та професійні компетентності, а саме опановують 

знання в галузі інноваційної діяльності та венчурному бізнесі. 

 

2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен 

знати:  

- сутність та основні поняття венчурного бізнесу; 

- особливості взаємодії суб’єктів венчурного бізнесу; 

- напрями та методи державного регулювання венчурного бізнесу; 

- основні етапи життєвого циклу венчурного підприємства; 

- управління ризиками венчурного підприємства та ін. 

вміти:  

- орієнтуватися з питань історичного аспекту виникнення та 

розвитку венчурного бізнесу в Україні та світі; 

- охарактеризувати основні передумови та засади функціонування 

венчурного бізнесу; 

- володіти інформацією, щодо законодавчих аспектів, проблем та 

шляхів розвитку венчурного бізнесу в Україні.  

набути соціальних навичок(soft-skills): 

- здійснювати професійну комунікацію; 

- ефективно пояснювати і презентувати матеріал; 

- працювати в команді діяльності та виділяти авторський внесок; 

- формування вмінь прийняття управлінських рішень, що 

забезпечують підвищення ефективності венчурного бізнесу; 

- розвиток у здобувачів вищої освіти організаторських здібностей з 

формування інвестиційних венчурних проектів.  

 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?r=19514


При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 

процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 

дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 

академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади венчурної-діяльності 

Тема 1. Сутність та основні поняття венчурного бізнесу  

Тема 2. Особливості взаємодії суб’єктів венчурного бізнесу 

Тема 3. Історичні аспекти виникнення та розвитку венчурного бізнесу в 

Україні та світі 

Тема 4. Напрями та методи державного регулювання венчурного 

бізнесу 

Тема 5. Основні етапи життєвого циклу венчурного підприємства 

Тема 6. Техніко-економічне обґрунтування венчурного проекту 

Змістовий модуль 2. Практичні засади венчурної-діяльності  

Тема 7. Планування діяльності венчурного підприємства 

Тема 8. Фінансування венчурних підприємств та проектів 

Тема 9. Управління ризиками венчурного підприємства 

Тема 10. Досвід створення та управління венчурними компаніями в 

Україні  та світі х 

Тема 11. Законодавчі аспекти функціонування венчурного бізнесу в 

Україні 

Тема 12. Проблеми та шляхи розвитку венчурного бізнесу в Україні 

 

5. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю 

здобувачів, усне опитування, письмовий контроль. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою, у тому числі: перший рубіжний контроль – 50 балів, другий 

рубіжний контроль – 50 балів. 

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 

освіти навчального матеріалу на лекційних та практичних заняттях і 

виконання індивідуальних завдань за стобальною та дворівневою 

(«зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС результатів навчання. 
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