
ПЛАН РОБОТИ  БІЗНЕС-ІНКУБАТОРА КНТЕУ 
на 2020/2021 навч. рік* 

№ 
з/п Назва заходу Організатори/ 

Учасники/ Спікери Коротка інформація 

Вересень  
1 Участь у Форумі 

координаторів клубу YEP 
Clubs. 

Ганечко І.Г. 
Щорічний захід для координаторів 
клубів мережі бізнес-інкубаторів YEP 
та МОН. 

2 
Зустріч зі студентами 1-го 
курсу. 

Ганечко І.Г., 
Пурденко О.А. 

Promo event: Інформування студентів 
про діяльність бізнес-інкубатора (БІ) 
КНТЕУ, стартап-клубу, попередня 
реєстрація учасників клубу. 

3 Поширення інформації про 
діяльність БІ та стартап-клуб 
в соціальних мережах. Набір 
резидентів клубу. Реєстрація 
учасників на YEP!Starter. 

Пурденко О.А., 
Ганечко І.Г. 

Поширення інформації про діяльність 
БІ клубу в соціальних мережах, на 
сайті університету. 

4 Бізнес-інкубатор КНТЕУ: 
місія, мета, завдання, 
цінності.  
Підприємництво, інновації, 
стартапи. Генерування 
бізнес-ідей за методом 
аналогії в сфері надання 
послуг. 

Пурденко О.А., 
Ганечко І.Г. 

Inspiration event. Нетворкінг, 
знайомство з координаторами та 
командою клубу. Презентація 
діяльності БІ та стартап-клубу. 
Education event: Бліц-інфо, 
генерування ідей за методом аналогії 
з використанням освітньої технології 
модерації. 

5 Створення операційної 
команди клубу: Communiti 
Manager, PR&SMM Manager, 
Event Manager 

Ганечко І.Г. 

Відбір ініціативних студентів, 
зацікавлених в розвитку інновацій та 
популяризації стартап руху в 
університетському середовищі 

6 
Bootcampдля операційної 
команди клубу (за 
програмою YEP). 

YEP, координатори 
клубу, операційна 

команда 

Education event. Одноденний 
інтенсив, націлений на надання 
операційній команді клубу інформації 
про розвиток клубу в університеті. 
Отримання сертифікатів.  

7  Старт Всеукраїнського 
конкурсу бізнес-проєктів 
«Бізнес-трамплін». 

Пурденко О.А., 
Ганечко І.Г.,  

 

Реєстрація заявок на участь в конкурсі 
бізнес-проєктів «Бізнес-трамплін».  

9 

Бізнес-планування.  Багацька К.В. 

Education event. Визначення 
структури бізнес-плану. 
Прогнозування обсягу продажів. 
Розробка маркетингової стратегії. 
Організаційний план. Джерела 
фінансування. Оцінка ефективності 
проєкту.  

Жовтень 
10 Початок I-го етапу   

Всеукраїнського конкурсу 
бізнес-проєктів «Бізнес-
трамплін».  

Ганечко І.Г., 
Пурденко О.А., журі 

конкурсу 

Розгляд та експертиза проєктів 
конкурсною комісією (журі 
конкурсу). 

11 Генерування бізнес-ідеї за 
методом інверсії та 

Пурденко О.А., 
Ганечко І.Г. 

Education event. Пошук додаткових 
функцій для «Нового товару» за 



ідеалізації в сфері надання 
послуг.  

методом інверсії та аналіз нових 
можливостей за методом ідеалізації. 
Доповіді членів клубу з аналізу 
конструктивних особливостей 
існуючих послуг. 

12 Презентація членами клубу 
бізнес ідей в сфері послуг. 

Пурденко О.А., 
Ганечко І.Г. 

Education event. Бліц-інфо, 
планування процесу впровадження 
ідей, вирішення ситуаційних завдань. 

13 
Розвиток soft skills  як ресурс   
формування 
підприємницьких 
компетенцій. 

Ганечко І.Г., 
операційна команда 

Education event для студентів та 
викладачів. Лекція від HR компанії 
про формування soft skills. 

Листопад 
14 Розробка бізнес-моделі 

майбутньої компанії. 
Побудова канви бізнес-
моделі (Business Model 
Canvas).  

Ганечко І.Г.,  
Трубей О.М. 

Education event. Вступ до бізнес-
моделювання. Побудова 
стартаперами бізнес-моделі 
майбутньої компанії.   

15 Тематичний конкурс-
презентація на найкращу 
бізнес-ідею в сфері послуг. 

Пурденко О.А., 
Ганечко І.Г.  

Пітчінг. Презентація резидентами 
бізнес ідеї в сфері послуг. 

16 Завершення I-го етапу  
Всеукраїнського конкурсу 
бізнес-проєктів «Бізнес-
трамплін».   

Ганечко І.Г., журі 
конкурсу 

Формування рейтингу поданих на 
конкурс бізнес-проєктів. Оголошення 
результатів І етапу конкурсу. 

17 Генерування бізнес-ідей за 
методом аналогії в сфері 
матеріального виробництва. 

Пурденко О.А., 
Ганечко І.Г. 

Education event. Бліц-інфо, 
генерування ідей за методом аналогії 
з використанням освітньої технології 
модерації. 

18 
II етап конкурсу бізнес-
проєктів «Бізнес-трамплін».   
Фінал конкурсу. 

Робоча група 
кафедри економіки 

та фінансів 
підприємства, журі 
конкурсу, фіналісти 

Формування рейтингового списку 
проєктів конкурсу «Бізнес-трамплін». 
Оцінка бізнес-проєктів конкурсною 
комісією (журі конкурсу) на підставі 
публічного захисту. 

Грудень 
19 

Участь в Startup Clubs’ Forum YEP, координатори 
клубу, резиденти 

Одноденний чи дводенний 
інтенсивний захід для команд клубу. 
Включає мотиваційну частину, 
воркшопи, кейси.  

20 Demo Day програми 
YEP!Starter 

YEP, координатори 
клубу, фіналісти 

програми 
YEP!Starter (І –й 

семестр) 

Фінал програми YEP!Starter, 
презентація продукту стартаперами. 

21 
Клуб кіно  Ганечко І.Г., 

Пурденко О.А. 

Social event. Перегляд та обговорення 
фільму про підприємництво, 
стартапи. 

Лютий 



22 
Дослідження ринку. 
Інтелектуально-розважальна 
гра «Рішення споживачів».  

Пурденко О.А., 
 

Education event. Проведення 
інтелектуально-розважальної гри 
«Рішення споживачів». Розробка 
анкет для дослідження ринку, 
вивчення рівня попиту, трафіку тощо 

23 Тематичний конкурс-
презентація на найкращу 
бізнес-ідею в сфері 
матеріального виробництва. 

Пурденко О.А., 
Ганечко І.Г. 

Пітчінг. Учасники презентують 
бізнес ідеї в сфері матеріального 
виробництва. 

Березень 
24 Порядок створення 

підприємства та умови його 
функціонування. 
Патентування. 

Пурденко О.А., 
Ганечко І.Г. 

Education event. Дослідження 
правового середовища 
функціонування бізнесу.  

25 Засоби для відкриття власної 
справи. Інтерактивна гра 
«Заробляючи на життя». 

Пурденко О.А., 
Ганечко І.Г. 

Education event. Інвестиційні 
платформи, гранти, умови надання 
кредитів для відкритття власної 
справи. 

26 
Клуб кіно.  Ганечко І.Г., 

Пурденко О.А. 

Social event. Перегляд та обговорення 
фільму про підприємництво, 
стартапи. 

27 Рейтинг оптимальних умов 
інвестування бізнесу в 
Україні. 
 

Пурденко О.А., 
Ганечко І.Г. 

 

Пітчінг. Учасники презентують 
власні аналітичні  дослідження. 
 
 
 

Квітень 
28 

Підготовка та ведення 
переговорів. Алгоритми 
побудови успішних 
презентацій.  

Пурденко О.А., 
Ганечко І.Г. 

Education event. Формування навиків 
ведення переговорів, прийняття 
рішень взаємодії з партнерами. 
Презентація проєкту. Пітчінг, 
еlevator-pitch.  
Проведення інтелектуально-
розважальної  гри «Cashflow». 

29 
Участь в YEP! Startup Clubs’ 
Forum 

YEP, координатори 
клубу, резиденти 

Одноденний/ дводенний інтенсивний 
захід для команд клубу, що яка 
включає мотиваційну частину, 
воркшопи, практичні кейси. 

Травень 
30 

Підготовка бізнес-плану 
проєкту. 

Пурденко О.А., 
Ганечко І.Г. 

Education event. Інформаційно-
консультативна допомога членам 
клубу в формуванні бізнес-плану, 
бліц-інфо. 

31 Проведення підсумкового 
засідання «Бізнес клубу» 

Пурденко О.А., 
Ганечко І.Г. 

Inspiration event. Нетворкінг, 
підведення підсумків роботи БІ та 
стартап-клубу. 

Червень 
32 Demo Day програми 

YEP!Starter 
YEP, координатори 

клубу, фіналісти 
програми 

YEP!Starter (ІІ –й 
семестр) 

Фінал програми YEP!Starter, 
презентація продукту стартаперами. 



*У разі потреби,організатори можуть вносити зміни в план діяльності бізнес-інкубатора  
 


	Розвиток soft skills  як ресурс   формування підприємницьких компетенцій.

