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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ІІ етапу Всеукраїнського студентського конкурсу 

бізнес-проектів «Бізнес-трамплін» 

5-7 грудня 

 

Наші партнери 

 

 

 

 

КИЇВ – 2018 



                                                                                                                      

ШАНОВНІ ДРУЗІ!             

Щиро вітаємо вас в стінах Київського національного 

торговельно-економічного університету. 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 

успіхи 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 

 

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. 

Камінський С.І. – заступник декана з навчальної роботи  

факультету економіки, менеджменту та психології. 

Лазебна І.В. – заступник декана з науково-методичної роботи 

факультету економіки, менеджменту та психології. 

Трубей О.М. – доцент кафедри економіки та фінансів підприємства.  

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

Лановська Г.І. – доцент кафедри економіки та фінансів підприємства. 
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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. 

Бойко М.Г. - д.е.н., професор, завідувач кафедри готельно-

ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-

економічного університету. 

Мартиненко В.П. – д.е.н., професор кафедри економіки і 

підприємництва Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Мостенська Т.Л. – д.е.н., професор кафедри адміністративного 

менеджменту та ЗЕД Національного університету біоресурсів та 

природокористування України. 

Філюк Г.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки 

підприємства Київського національного університету ім. Т. 

Шевченка. 

Дубовий  О.І. – бізнес-консультант МВА, директор агентства 

«D&D». 

Стешенко Г. – виконавчий директор YEP-мережі академічних 

бізнес-інкубаторів. 

Струцинський О.А. – директор інноваційного холдингу «Sikorsky 

Challenge». 

Підлісна Я.В. – начальник відділу інтелектуальної власності та 

підтримки винахідництва Державної інноваційної фінансово-

кредитної установи. 
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ 

5 ГРУДНЯ 2018 РОКУ 

14.00 – 15.00 
Зустріч команд-учасників Конкурсу в Гранд-холі 

Корпусу А КНТЕУ (м .Київ,  вул. Кіото 19) 

15.00 – 16.00 
Майстер-клас  з проведення презентації у форматі  

"Elevator pitch" (Корпусу А, аудиторія 445 ) 

 

6 ГРУДНЯ 2018 РОКУ 

08.00 – 09.30 
Реєстрація учасників та жеребкування 

 (КНТЕУ, м .Київ,  вул. Кіото 19, Корпус А, Гранд-хол) 

09.30 – 13.00 

 Проведення І сесії публічного захисту бізнес-проектів 

(Корпус Б, 4 поверх, KNUTE HUB) 

Модератор – Трубей О.М. 

13.00 – 14.00 Перерва на обід (їдальня корпусу Е, кафе «Венеція») 

14.00 – 16.00 

Проведення ІІ сесії публічного захисту бізнес-проектів 

(Корпус Б, 4 поверх, KNUTE HUB) 

Модератор – Трубей О.М. 

16.00 – 16.30 
Екскурсія по КНТЕУ (для учасників конкурсу) 

Підведення підсумків ІІ етапу Конкурсу (Робота журі) 

16.30 – 17.00 Оприлюднення результатів Конкурсу 

 

7 ГРУДНЯ 2018 РОКУ 

Оприлюднення результатів Конкурсу на сайті КНТЕУ  

 

Регламент захисту бізнес-проекту – 20 хв.  

( 10 хв. –  pitch команд-учасників; 10 хв. - Q&A session) 
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