
 

ІНФОРМАЦІЯ  

 

про результати діяльності бізнес-інкубатора «Бізнес-інкубатор НУ «Запорізька політехніка» за 2019- 2020 рр. 
 

 

№ 

з/п 

Індикатор Рік* Всього Додаткова інформація 

2019 2020 

1.  Кількість 

інкубантів  

25 25 25 - 

2.  Кількість 

проведених 

освітніх заходів 

   25 освітніх захода 

14.03.19 – лекція  «Практичний аналіз даних» проводив докторант та молодший 

науковий співробітник Карлового університету, центру Економічних досліджень і 

післядипломної освіти Кириченко Олексій Олександрович; 

21.03.19 – лекція «Прикладний економетричний аналіз» проводив докторант та 

молодший науковий співробітник Карлового університету, центру Економічних 

досліджень і післядипломної освіти Кириченко Олексій Олександрович;  

28.03.19 – лекція «Точність та достовірність аналізу даних» » проводив докторант та 

молодший науковий співробітник Карлового університету, центру Економічних 

досліджень і післядипломної освіти Кириченко Олексій Олександрович; 

04.04.19 – лекція «Математичне моделювання в економіці» » проводив докторант та 

молодший науковий співробітник Карлового університету, центру Економічних 

досліджень і післядипломної освіти Кириченко Олексій Олександрович; 

05.04.19 – Виступ перед бізнес-інкубантами керівника сектору координації політики та 

інфраструктури підтримки офісу малого та середнього бізнесу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України Палазова Олександра 

Віталійовича; 

28.09.19 року, участь у конкурсі бізнес-планів проекту «Young business generation YBG» 

( Проект «Мій рідний край»,  Проект Sandbox.  Проект CFC). 

03.10.2019- «Виступ перед бізнес-інкубантами» менеджеру з персоналу торгівельної 

мережі «Сільпо» Тетяни Корсунової;  

10.10.2019 Тренінг  «Операційне управління: практика малого та середнього бізнесу» 

бізнес-тренер Богуславська  Ольга, керівник консалтингової компанії; 

17.10.2019 Виступ перед бізнес-інкубантами керівника сектору людських ресурсів 

торгової мережі АШАН в м. Запоріжжя Ксенії Сазонової; 

23.10.2019  - лекція «Технології планування персонального успіху» бізнес-тренер 

http://rbc.zp.ua/2019/09/30/28-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8f-2019-%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d1%96%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%96-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%ba%d1%96%d0%bd%d0%b3/
http://rbc.zp.ua/2019/09/30/28-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8f-2019-%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d1%96%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%96-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%ba%d1%96%d0%bd%d0%b3/


Богуславська  Ольга, керівник консалтингової компанії; 

26.10.2019 – Проведення семінарів з теми  “Планування та організації підприємницької 

діяльності” бізнес тренер декан факультету ФЕУ Національного університету 

«Запорізька політехніка»  Корольков Владислав Васильович 

Семінар 1.  Обрання організаційно-правової форми підприємництва та системи 

оподаткування.  

Семінар 2. Класифікація видів економічної діяльності, підготовка установчих 

документів, реєстрація та відкриття суб’єкту господарювання.  

Семінар 3.  Ведення господарської діяльності та організація електронної звітності; 

29.10.2019 - лекція «20 способів боротьби з прокрастинацієй (відкладанням "на потім ") 

бізнес-тренер Богуславська  Ольга, керівник консалтингової компанії; 

01.11.2019 - лекція «Управлінський цикл: планування, організація, виконання, 

мотивація і контроль»  бізнес-тренер Богуславська  Ольга, керівник консалтингової 

компанії; 

06.11.2019 р. -  лекція  «Обрання організаційної форми підприємства та система 

оподаткування» бізнес тренер декан факультету ФЕУ Національного університету 

«Запорізька політехніка»  Королькова Владислава Васильовича; 

13.11.2019р.- Виступ перед бізнес-інкубантами начальника ФЕУ ТОВ «Запорізький 

ливарно-механічний завод» Марини Геннадіївни Гирі;  

20.11.2019р. - лекція  «Ефективне управління часом в менеджменті» проводив власник 

ресторану «Sir Lancelot»  Олександр Миколайович Головський; 

21.11.2019 р. - лекція  «Як розпочати та успішно керувати своїм бізнесом» засновник  

компанії Друкарня-Видавництво "Вектор" Віктор Мокшанов 

29.11.2019 фестиваль бізнес-идей «StartUp Fest-2019 (Проект «Мій рідний край»,  

Проект Sandbox.  Проект CFC).–  бізнес інкубаторці прийняли участь у  проекті Startup 

FEST   

1.12.20. КОНКУРС БІЗНЕС-ПЛАНІВ УЧАСНИКІВ МЕРЕЖІ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Шевченко Олексій з проектом 

Навчально-виробничий центр Profi+ зайняв І місце. 

20.02.2020 – Тренінг « Фінансова грамотність як основа успішної підприємницької 

діяльності»  засновник компанії Друкарні-Видавництва "Вектор" Мошков Віктор 

Владимирович; 

04.03.2020  – тренінг «Практичні основи початку власного бізнесу» засновник  компанії 

Друкарня-Видавництво "Вектор" Віктор Мокшанов; 

11.03.2020  – лекція «Основні принципи ведення підприємницької діяльності» 

засновник  компанії Друкарня-Видавництво "Вектор" Віктор Мокшанов; 

21.02.2020– участь бізнес інкубаторців в  презентації програми «Доступні кредити 5-7-



9%» та умов участі. Екосистема підтримки підприємства 

27.03.2020 – бізнес інкубаторці прийняли участь у форумі  жіночих ініціатив   

«Активна.Успішна.Щаслива»; 

26-28 серпня 2020 запровадження курсу «Інноваційне підприємництво та управління 

стартап проектами». Проект реалізувався спільно з Міністерством освіти і науки 

України, Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом 

стартапів, за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка 

України».   

26 cерпня з 11:00 до 15:00 – Введення в інноваційне підприємництво. 

27 серпня з 10:00 до 14:00 – Створення стартапу. Методології, інструменти, підходи. 

28 серпня з 10:00 до 14:00 – Менеджмент курсу з інноваційного підприємництва. 

3.  Кількість 

випускників 

- - 25 - 

4.  Кількість 

підготовлених 

бізнес - планів 

  4 1. Проект «Мій рідний край»; 

2. Проект Sandbox; 

3. Проект CFC. 

4. Навчально-виробничий центр Profi+ 

5.  Кількість 

проектів, поданих 

на конкурси 

бізнес-планів 

  3 1. Проект «Мій рідний край»; 

2. Проект Sandbox; 

3. Проект CFC. 

4. Навчально-виробничий центр Profi+ 

6. Кількість 

інкубантів, які 

зареєструвались 

суб’єктами 

підприємництва 

  5  

7. Площа 

приміщення 

інкубатору 

100 м2 1. Аудиторія 280 Бізнес-інкубатор НУ «Запорізька політехніка»; 

2. Лабораторія кіберфізичних систем – Бізнес-інкубатор НУ «Запорізька 

політехніка». 

8. Кількість 

облаштованих 

для інкубантів 

робочих місць  

20 20 - 1. Аудиторія 280 Бізнес-інкубатор НУ «Запорізька політехніка» – 15 робочих місць; 

2. Лабораторія кіберфізичних систем – Бізнес-інкубатор НУ «Запорізька 

політехніка» – 5робочих місць. 

 
 

 



 


