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ШАНОВНІ ДРУЗІ!           

   

Щиро вітаємо вас на фіналі Всеукраїнського студентського 

конкурсу бізнес-проектів «Бізнес-трамплін». Учасники 
Всеукраїнського студентського конкурсу бізнес-проектів «Бізнес-
трамплін» -  це ініціативні, талановиті молоді люди, які мають 

підприємницькі ідеї та хочуть втілювати їх у життя.  
Підприємництво є невід’ємною частиною суспільного розвитку 

та драйвером формування ринкових відносин. Євроінтеграційний 
напрямок розвитку України передбачає  створення 
підприємницької екосистеми, яка в глобальному масштабі 

дозволить побудувати розвинену економіку з ефективними 
інноваційними компаніями, які випускають конкурентоспроможну 

продукцію. 
Наш Університ активно підтримує ідею розвитку екосистеми 

молодіжного підприємництва в Україні. На базі КНТЕУ 

формується інфраструктура для забезпечення ефективного бізнес-
навчання, трансферу технологій та ідей; започатковано ініціативи 

проведення майстер-класів для студентства успішними 
підприємцями, експертами та  менторами; створено платформу 
підтримки підприємницьких ідей: бізнес-інкубатор.   

Всеукраїнський студентський конкурс бізнес-проектів «Бізнес-
трамплін»  - це майданчик для апробування вашої  ідеї, її 
переосмислення, це можливість отримати перший фідбек від 

досвідчених фахівців.  
Зазвичай підприємці хочуть змінювати світ на краще та 

розширювати межі можливого. Бути підприємцем означає, з 
одного боку, мати свободу, а іншого,  бути відповідальним – перед 
собою, рідними, друзями та знайомими, країною, врешті-решт. 

Підприємництво  - це тривалий і послідовний шлях. Він може 
стати шляхом вашого життя. І розпочати його в стінах 

університету – це найкращий момент старту, адже усп іхи так 
окриляють, а  помилки майже безболісні. Це прекрасний спосіб 
здобути знання, досвід, оцінити свої можливості подальшого 

позитивного впливу на світ.  
Натхнення, наполегливості та успіхів в досягненні 

підприємницьких цілей. Майбутнє створюєте ВИ! 
 
Оргкомітет конкурсу 
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ОРГКОМІТЕТ 

Склад оргкомітету із проведення ІІ етапу Всеукраїнського 

студентського конкурсу бізнес-проектів «Бізнес-трамплін» 

Мазаракі А.А. – ректор університету, голова. 

Притульська Н.В. – перший проректор з науково-педагогічної 
роботи, заступник голови. 

Блакита Г.В. – завідувач кафедри економіки та фінансів 
підприємства, відповідальний секретар оргкомітету. 

 

Члени  оргкомітету: 

Мельниченко С.В. - проректор з наукової роботи 

Міняйло О.І. -декан факультету економіки, 
менеджменту та психології 

Жук О.С. -заступник декана з навчальної 
роботи факультету економіки, 

менеджменту та психології 

Ганечко І.Г. -доцент кафедри економіки та 
фінансів підприємства 

Пурденко О.А. -доцент кафедри економіки та 

фінансів підприємства 
 

 

 

 

 

 

3 

ЖУРІ 

журі ІІ етапу Всеукраїнського студентського конкурсу бізнес-

проектів «Бізнес-трамплін» 

Мазаракі А.А. – д.е.н., професор, академік НАПН України, 

ректор Київського національного торговельно-економічного 

університету, голова журі. 

Мельниченко С.В. – д.е.н., професор, проректор з наукової 

роботи Київського національного торговельно-економічного 

університету, заступник голови журі. 

Блакита Г.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки 

та фінансів підприємства Київського національного торговельно-

економічного університету. 

Трубей О.М. – к.е.н., директор Центру бізнес-тренінгу 

Київського національного торговельно-економічного університету. 

Струцинський О.А.   - директор інноваційного холдингу 

«Sikorsky Challenge».   

Курило Д.В.  – фінансовий директор «Bayadera group». 

Нагієва В. – starter program manager мережі «YEP» академічних 

бізнес-інкубаторів.  
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0ahUKEwiIjOaj-pnQAhUF3CwKHQimBVsQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sikorskychallenge.com%2F&usg=AFQjCNFSXKbTOZ2vAZk76bCXTkX7y6seBw&bvm=bv.137904068,bs.1,d.bGg


 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ 

27 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ 

 

ФІНАЛ КОНКУРСУ БУДЕ ПРОВОДИТИСЯ В ПРОГРАМІ ZOOM 

ІДЕНТИФІКАТОР КОНФЕРЕНЦІЇ : 8154855478 

КОД ДОСТУПУ : 960627 

10.00 – 10.20 
Реєстрація учасників Конкурсу та онлайн 

жеребкування  

10.20 – 12.40 

Проведення І сесії публічного захисту бізнес-
проектів 
Модератор – Пурденко О.А. 

12.40 – 13.00 Перерва  

13.00 – 15.00 

Проведення ІІ сесії публічного захисту бізнес-
проектів. 
Модератор – Пурденко О.А. 

15.00 – 15.30 
Підведення підсумків ІІ етапу Конкурсу (робота 

журі) 

15.30 – 16.00 Оприлюднення результатів Конкурсу 
 

 

 

Оприлюднення результатів Конкурсу на сайті КНТЕУ –  

30 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ  

Регламент захисту бізнес-проекту – 15 хв. ( 5 хв. –  pitch команд-

учасників; 10 хв. - Q&A session) 
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