
 
ІНФОРМАЦІЯ  

 
про результати діяльності бізнес-інкубатора «Бізнес-інкубатор НУ «Запорізька політехніка» за 2018- 2019 рр. 

 
 

№ 

з/п 

Індикатор Рік* Всього Додаткова інформація 

2018 2019 

1.  Кількість 

інкубантів  

20 20 20 - 

2.  Кількість 

проведених 

освітніх заходів 

   22 освітніх захода 

18.10.18 –  голова громадської організації «Українське жіноцтво» Набокова 

Олена Ігорівна тема «Лідерство як комунікація»  

29.10.18  –  директор аудиторської фірми ПП «Міраж» Церетелі Лариса 

Григоріївна тема «Як розпочати власну справу» 

5.11.18 –  директор аудиторської фірми ПП «Міраж» Церетелі Лариса 

Григоріївна тема «Легалізація відносин з виконавцями» 

12.11.18 –  директор аудиторської фірми ПП «Міраж» Церетелі Лариса 

Григоріївна тема «Джерела фінансування малого бізнесу» 

19.11.18 – директор аудиторської фірми ПП «Міраж» Церетелі Лариса 

Григоріївна тема «Написання та реалізація бізнес-проектів» 

19.11.18 – комерційний директор компанії «Ozone-Music» Терещенко Максим 

Володимирович тема «Маркетинг та реклама – що потрібно знати молодому 

спеціалісту» 

20.11.18 – прокурор Генеральної прокуратури України, заступник начальника 

Департаменту Генеральної прокуратури України Куценко Владислав Ігоревич 

тема «Сучасний випускник – управлінець: навички, знання та уміння, що 

вимагає ринок»  

22.11.18 – генеральний директор «Регіонального фонду підтримки 

підприємництва у Запорізькій області» Степаненко Володимир Васильович тема 

«Можливості «Erasmus» розвиток мобільності та культурних зв’язків студентів 

європейських та сусідніх з ЄС країн» 

28.11.18 – директор аудиторської фірми ПП «Міраж» Церетелі Лариса 

Григоріївна тема «Інтелектуальна власність» 

29.11.18 – керівник молодіжної організації комбінату «Запоріжсталь», 

молодіжний мер Запоріжжя Ільченко Сергій Володимирович тема «Молодіжна 

політика Запоріжжя» 



4.12.18 –  декан ФЕУ ЗНТУ Корольков Владислав Васильович тема «Обрання 

організаційно-правової форми підприємництва» 

5.12.18. – декан ФЕУ ЗНТУ Корольков Владислав Васильович тема «Обрання 

системи оподаткування» 

7.12.18 – декан ФЕУ ЗНТУ Корольков Владислав Васильович тема «Обрання 

видів економічної діяльності» 

10.12.18 – декан ФЕУ ЗНТУ Корольков Владислав Васильович тема 

«Оформлення документів, реєстрація та відкриття суб’єкту господарювання» 

11.12.18 – декан ФЕУ ЗНТУ Корольков Владислав Васильович тема «Ведення 

господарської діяльності, документальне оформлення господарчих операцій» 

12.12.18 – Доктор економічних наук, доцент, директор науково-виробничого 

бізнес- інкубатора Хортицької національної академії Ткач Вікторія 

Олександрівна, Директор і керівник Першої інвестиційної Бізнес школи IBS 

Стрелюк Лилия Михайловна тема «Особливості створення проектів: чи 

перетвориться стартап на бізнес?» 

18.12.18 – декан ФЕУ ЗНТУ Корольков Владислав Васильович тема «Звітність» 

14.03.19 – докторант та молодший науковий співробітник Карлового 

університету, центру Економічних досліджень і післядипломної освіти Чеської 

Академії наук Інституту економіки Кириченко Олексій Олександрович курс 

лекцій «Практичний аналіз даних» та «Прикладний економетричний аналіз»  

21.03.19 – докторант та молодший науковий співробітник Карлового 

університету, центру Економічних досліджень і післядипломної освіти Чеської 

Академії наук Інституту економіки Кириченко Олексій Олександрович курс 

лекцій «Практичний аналіз даних» та «Прикладний економетричний аналіз» 

28.03.19 – докторант та молодший науковий співробітник Карлового 

університету, центру Економічних досліджень і післядипломної освіти Чеської 

Академії наук Інституту економіки Кириченко Олексій Олександрович курс 

лекцій «Практичний аналіз даних» та «Прикладний економетричний аналіз» 

04.04.19 – докторант та молодший науковий співробітник Карлового 

університету, центру Економічних досліджень і післядипломної освіти Чеської 

Академії наук Інституту економіки Кириченко Олексій Олександрович курс 

лекцій «Практичний аналіз даних» та «Прикладний економетричний аналіз» 

05.04.19 – заступник директора департаменту розвитку підприємництва та 

регуляторної політики, начальник управління підприємництва 

Мінекономрозвитку Палазов Олександр Віталійович, керівник сектору 

координації політики та інфраструктури підтримки офісу розвитку малого і 

середнього підприємництва Слабінський Андрій Олександрович, консультант з 



координації політики та розвитку інфраструктури підтримки МСП офісу 

розвитку малого і середнього підприємництва Вдовенко Юрій Станіславович 

«Виступ перед бізнес-інкубантами» 

3.  Кількість 

випускників 

- - - - 

4.  Кількість 

підготовлених 

бізнес - планів 

  4 1. Проект «Освіта+Бізнес=Успіх»; 

2. Проект «Мій рідний край»; 

3. Проект Sandbox; 

4. Проект CFC. 

5.  Кількість 

проектів, 

поданих на 

конкурси 

бізнес-планів 

  3 1. Проект «Мій рідний край» вийшов у І тур першого фестивалю бізнес-ідей 

«Start up FEST 2018» (30.11.18 - 01.12.18), потребує доопрацювання; 

2. Проект Sandbox зайняв ІІ місце на першому фестивалі бізнес-ідей «Start 

up FEST 2018» (30.11.18 - 01.12.18), членів команди запрошено на 

навчання до Instment Business School; 

3. Проект CFC увійшов у фінал першого фестивалю бізнес-ідей «Start up 

FEST 2018» (30.11.18 - 01.12.18), компанією Global Genesis запропоновано 

інвестування у розмірі 20 тис. грн. на розвиток проекту. 

6. Кількість 

інкубантів, які 

зареєструвались 

суб’єктами 

підприємництва 

  2 1. Оболадзе Лілія Нугзарівна (дата та номер запису в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань 15.03.2018, 2 103 000 0000 096143)  

2. Миронов Костянтин Олександрович (дата та номер запису в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань 10.12.2018, 2 103 000 0000 100161) 

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. 
 

 
 
 
 


