
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми _«Управління інноваційною діяльністю»__ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   ________магістр____________ 

Спеціальності        ___073  «Менеджмент»________________ 

Галузь знань          ___07 Управління та адміністрування __________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   ___Управління венчурним бізнесом__________________ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  вибіркова                                                                                                                                                                                 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150 36 10 8  96 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Інноваційний менеджмент. 

2. Організація інформаційної діяльності в управлінні. 

3. Фінансовий менеджмент.                 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. 

2. Управління проектами і програмами. 

3. Управління підприємствами та корпораціями в ТК. 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Знати як розробляється, удосконалюється та оцінюється  інноваційні 

проекти на рівні підприємства 

1. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі 

ідеї. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Здатність володіння навичками та принципами прийняття 

управлінських рішень. 

1.  Вміти на практиці застосовувати методи і систему підтримки 

прийняття рішень в управлінні. 
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2. Здатність удосконалення та оцінювання інноваційних проектів. 
2. Вміти визначати та робити оцінку інноваційних проектів, а також 

уміти приймати відповідні управлінські рішення. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 

Основи 

венчурного 

бізнесу 

 

 

Лекція 1 
Тема 1: Сутність та значення 

венчурного підприємництва. 

1. Основні  поняття  та категорії 

венчурного бізнесу.  

2. Необхідність  вивчення  

феномену  венчурного  

капіталізму.  Зміст категорій 

«венчурний капітал», «венчурна 

фірма», «венчурне фінансування», 

«бізнес-янгол».   

3. Ринок  венчурного  капіталу  та  

його  структура.  

4. Місце венчурного капіталу в 

інноваційному процесі. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 1 
Тема 1: Сутність та значення 

венчурного підприємництва 

1. Ринок  венчурного  капіталу  та  

його  структура.  

2. Місце венчурного 

капіталу в інноваційному процесі. 

 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 2 

Тема 2: Основні  суб’єкти  

венчурного  бізнесу  та  їх  

взаємодія 

1. Фінансові  акцептори,  

венчурні  інвестори,  фінансові  й  

інформаційні посередники  як  

суб’єкти  венчурного  бізнесу.  

2. Венчурні  фонди  як  інститути 

спільного  інвестування.  Основні  

елементи  структури  венчурного  

фонду.  

3. Особливості венчурних фондів 

в Україні.  

4. Основні  форми  та  способи  

взаємодії  венчурних  інвесторів  

та  венчурних акцепторів. 

 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 1 

Тема 2: Основні  суб’єкти  

венчурного  бізнесу  та  їх  

взаємодія. 

 

1. Знаходити венчурних 

інвесторів. 

2. Ефективно взаємодіяти з 
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венчурними  фондами  

як  інститути спільного  

інвестування.  Основні  

елементи  структури  

венчурного  фонду.    

Лекція 3 

Тема 3: Світова  практика  

використання  венчурного  

капіталу  в інноваційній 

діяльності 

1. Становлення  венчурного  

капіталу  в  умовах  бурхливого  

розвитку комп'ютерних  

технологій.   

2. Венчурний  капітал,  як  

альтернативне  джерело 

фінансування  приватного  бізнесу  

в  США.   

3. Венчурна   діяльність  у  

Європі:  досвід Фінляндії,  

Німеччини,  Австрії,  Франції,  

Данії  та  Нідерландів. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 2 

 

Тема 3: Світова  практика  

використання  венчурного  

капіталу  в інноваційній 

діяльності 

 

1. Застосування  ідеї  та  

принципу  системного  аналізу  

для розв’язання  управлінської 

проблеми.  

2.  Тип управлінської проблеми і 

основний метод її вирішення.  

3.  Класифікувати  моделі  та  

методи  системного  аналізу.  

Принцип  і  етап  їх побудови.  

4.  Розумітим „дерево  мети”  і 

„дерево  рішення”  при  

розв’язанні  проблем системного 

аналізу. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 4 
Тема 4: Ризики венчурної 

інноваційної діяльності. 

1. Сутність  поняття  «венчурний  

ризик».  Ризик  помилкового  

вибору інноваційного  проекту.   

2. Ризик  незабезпечення  

інноваційного  підприємства з 

достатнім  рівнем  фінансування.   

3. Ризик  невиконання  

господарських  договорів  і 

контрактів.   

4. Ризик  пов'язаний  із  

забезпеченням  прав  власності  на  

інноваційну продукцію.  

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 
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5. Модель управління ризиками у 

венчурному бізнесі. 

Семінар 3 
Тема 4: Ризики венчурної 

інноваційної діяльності. 

1. Місце людського фактора у 

процесі прийняття рішень. 

2. Модель мислення людини, яка 

приймає рішення. 

3. Особливості стилів прийняття 

управлінських рішень. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 2 

Тема 4: Ризики венчурної 

інноваційної діяльності. 
 

1.  Показники,  які  

використовують  при  оцінці  

моделей  вигод  і  витрат  без 

врахування вартості грошей.  

2.  Показники,  які  

використовують  при  оцінці  

моделей  вигод  і  витрат  з 

врахуванням вартості грошей.  

3.  Аналіз ефективності витрат. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Розділ 2 

 

Управління 

венчурним 

бізнесом в 

Україні 

Лекція 5 

Тема 5: Державна підтримка 

та стимулювання венчурного 

бізнесу 

1. Інноваційна  стратегія  як  

передумова  соціально-

економічних  перетворень.  

2. Основні напрямки  та  завдання  

державної  політики  розвитку  

венчурної  індустрії  в Україні.  

3. Основна  мета  та  завдання  

створення  Української  Асоціації 

Інвестиційного  Бізнесу.   

4. Законодавча  регламентація  

венчурної діяльності. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 6 
Тема 6: Управлінські аспекти 

у венчурному бізнесі. 

1. Планування  діяльності  

венчурних  підприємств.   

2. Фактори  створення успішного  

венчурного  підприємства.  Бізнес-

план  венчурного  підприємства.  

3. Особливості  побудови  

організаційних  структур  

управління.  Характеристики 

організаційних  структур  НДДКР.   

4. Організаційні  форми  малих  

інноваційних підприємств. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне Тема 6: Управлінські аспекти  1. Класифікація ситуації і її dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 
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заняття 3 у венчурному бізнесі. ознаки.  

2.  Відповідність критерію 

оцінки альтернативи у 

відповідній ситуації.  

3.  Приклади  ситуації  

визначеності,  невизначеності,  

ризику  й  конфлікту  щодо 

виробничо-фінансової діяльності 

підприємства.  

4.  Оцінка  фінансової ситуації 

підприємства. 

Семінар 4 
Тема 6: Управлінські аспекти 

у венчурному бізнесі. 

1. Фактори  створення успішного  

венчурного  підприємства.  Бізнес-

план  венчурного  підприємства.  

2. Особливості  побудови  

організаційних  структур  

управління.  Характеристики 

організаційних  структур  НДДКР.   

 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 7 

Тема 7: Стан та перспективи 

розвитку венчурного 

підприємництва в Україні.. 

1.  Формування  інститутів  

венчурного  фінансування  і 

розвиток венчурного бізнесу в 

Україні.  

2. Неформальні  венчурні  

інвестори  («бізнес - янголи»)  та  

особливості  їх функціонування.   

3. Методи  оцінки  проектів.  

Прямі  й  непрямі корпоративні 

венчурні інвестиції. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 5 

Тема 7: Стан та перспективи 

розвитку венчурного 

підприємництва в Україні. 

1. Неформальні  венчурні  

інвестори  («бізнес - янголи»)  та  

особливості  їх функціонування.   

2. Методи  оцінки  проектів.  

Прямі  й  непрямі корпоративні 

венчурні інвестиції. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

 
Практичне 

заняття 4 

Тема 7: Стан та перспективи 

розвитку венчурного 

підприємництва в Україні. 

 

1. Визначати термін 

«управлінське рішення» 

2. Визначати кроки процесу 

прийняття управлінського 

рішення. 

3. Знати типи управлінських 

рішень. 

4. Розбиратися в ситуаціях  

прийняття управлінського  

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 
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рішення. 

Самостійна 

робота 

Тема 1: Сутність та значення 

венчурного підприємництва. 

Тема 2: Основні  суб’єкти  

венчурного  бізнесу  та  їх  

взаємодія. 

Тема 3: Світова  практика  

використання  венчурного  

капіталу  в інноваційній 

діяльності. 

Тема 4: Ризики венчурної 

інноваційної діяльності. 

Тема 5: Державна підтримка 

та стимулювання венчурного 

бізнесу. 

Тема 6: Управлінські аспекти 

у венчурному бізнесі. 

Тема 7: Стан та перспективи 

розвитку венчурного 

підприємництва в Україні. 

1. Необхідність  вивчення  

феномену  венчурного  

капіталізму.  Зміст категорій 

«венчурний капітал», 

«венчурна фірма», «венчурне 

фінансування», «бізнес-янгол».   

2. Ринок  венчурного  капіталу  та  

його  структура.  

3. Місце венчурного капіталу в 

інноваційному процесі. 

4. Венчурний  капітал,  як  

альтернативне  джерело 

фінансування  приватного  

бізнесу  в  США.   

5. Ризик  незабезпечення  

інноваційного  підприємства з 

достатнім  рівнем  

фінансування 
6. Модель управління ризиками у 

венчурному бізнесі. 
7. Особливості стилів прийняття 

управлінських рішень. 
8. Основні напрямки  та  завдання  

державної  політики  розвитку  

венчурної  індустрії  в Україні.  

9. Фактори  створення успішного  

венчурного  підприємства.  

Бізнес-план  венчурного  

підприємства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

dl.dut.edu.ua 

 

 

 

 

 

 

 

dl.dut.edu.ua 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

Українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Кузьмін О. Є. Проблеми управління венчурними організаціями: [монографія] / О. Є. Кузьмін, І.В. Литвин. - Львів: Видавництво ДП “Видавничий дім 

“Укрпол”, 2010.-148 с. 

2. Гудзь О.Є. Фінансова політика підприємства [Електронний ресурс] / О.Є. Гудзь, П.А. Стецюк. – Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/1717 

3. Ілляшко С.М. Управління інноваційною діяльністю[Електронний ресурс] / С.М. Ілляшко – Режим доступу: 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/1717 
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4. Литвин І. В. Особливості пошуку інноваційних ідей в системі креативного менеджменту / І.В. Литвин // Науковий вісник: Збірник науково-технічних 

праць Національного лісотехнічного університету України. - Львів: НЛТУ України. - 2011. - Вип. 21.7 - С. 360-364. 

5. Лукашов А. В. Венчурнеє финансирование [Електронний ресурс] / А. B. Лукашов. - Режим доступу: http://www.cfin.ru/investor/venture_finance.shtml. 

6. Тарасенко  С. В.  Ризики  інвестиційної  привабливості  :  Монографія / С. В.  Тарасенко. Львів .: Манускрипт, 2011. – 246 с. 

7. Зеліско І.М. Управління фінансовою санацією підприємства / посібник [Електронний ресурс]. – Зеліско І.М. Режим доступу: 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1717 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Модульне контрольне тестування 1  
Модульне контрольне тестування 2 

Підсумковий іспит 
Комп’ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: Microsoft Project,OpenProj, GanttProject, Microsoft Excel, Microsoft 

Visio 

 

 

 

 


