
 

Дисципліна Венчурний бізнес 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Венчурний бізнес» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо 

опанував матеріал таких дисциплін як: «Економіка торгівлі», 

«Менеджмент», «Підприємницька діяльність», «Економіка праці», 

«Управління бізнес-процесами підприємництва i торгівлі», 

«Потенціал i розвиток підприємства». 
Що буде вивчатися 

 

Венчурний капітал як особлива форма фінансового капіталу. Місце і 

роль венчурного капіталу в інноваційному процесі. Джерела 

фінансування підприємницької діяльності. Підприємницькі 

структури венчурного капіталу. Венчурний бізнес у формуванні 

інноваційного лідерства ТНК. Розвиток глобальної венчурної 

індустрії. Інфраструктура венчурного бізнесу. Секторальні та 

регіональні виміри венчурного бізнесу. Альтернативні фінансові 

моделі підприємницької діяльності. Бізнес-планування венчурного 

бізнесу. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які формують знання фундаментальних засад, принципів та 

форм венчурного інвестування, оволодіння методами та навичками 

дослідження діяльності венчурних інвесторів; формування 

компетенцій у студентів щодо оцінки ефективності проектів та 

розробки альтернативних управлінських рішень і обґрунтування їх 

вибору на основі критерії соціально-економічної ефективності і 

застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати;  

розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції 

глобального розвитку, механізми й інструменти реалізації 

економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних 

процесів; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних 

факторів на процеси та явища у економіці; планувати, 

організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати 

результативність колективної праці з урахуванням вимог та 

особливостей сьогодення; розуміти та застосовувати базові знання 

основних нормативно-правових актів і довідкових матеріалів, 

інструкцій тощо. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та 

синтезу в професійних цілях. 

ПРН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

ПРН 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку 

інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

ПРН 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах 

професійної діяльності та брати відповідальність за результати. 

ПРН 12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 

управлінських рішень щодо створення й функціонування 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. 



ПРН 13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур. 

ПРН 14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

ПРН 17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і 

розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням 

зовнішніх та внутрішніх впливів. 

ПРН 18. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, 

торговельній і біржовій діяльності. 

ПРН 20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури 

ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і 

біржових структур з урахуванням ризиків. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати в команді.  

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість 

спеціальні 

СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, 

функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. 

СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин. 

СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур. 

СК 10.Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури 

ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової практики з урахуванням ризиків.. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні / семінарські / самостійна робота / 

індивідуальне завдання 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


