
 



2. ЗАВДАННЯ СТАРТАП-ШКОЛИ «Startup ecosystem Dnipro» 

2.1 Залучення ініціативної молоді, яка бажає займатися інноваційним 

підприємництвом до участі у проектах стартап-школи. 

2.2 Створення мотивації для формування бізнес-ідей у учасників школи. 

2.3 Надання допомоги у розробці проектів і створенні прототипів бізнес-

продуктів. 

2.4 Заснування та супровід стартапів і бізнес-ідей учасників школи. 

2.5 Здійснення в установленому порядку співробітництва з партнерами 

(органами місцевого самоврядування, державними обласними 

адміністраціями, юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, 

інвестиційними фондами, бізнес-ангелами) щодо реалізації проектів. 

2.6 Відбір кращих бізнес-проектів за участю експертів бізнес-

середовища та органів державної влади для подання до конкурсів 

регіонального та державного рівнів.  

2.7 Проведення консультацій з питань розвитку малого та середнього 

бізнесу та виявлення потреб суб’єктів підприємництва Дніпровського регіону 

господарювання в інноваційних та наукових розробках. 

2.8 Формування бази даних та презентацій інноваційних бізнес-

проектів учасників школи та співробітників Університету, які можуть бути 

запропоновані для впровадження суб’єктам підприємництва. 

2.9 Проведення навчальних тренінгів, міні-тренінгів, майстер-класів, 

семінарів для власників, керівників суб’єктів господарювання, школярів, 

студентів та інших фізичних осіб. 

2.10 Надання допомоги в працевлаштуванні студентів та випускників, 

організація співпраці з роботодавцями з метою працевлаштування студентів 

та випускників. 

2.11 Участь у організації та проведення науко-практичних заходів 

(з’їздів, семінарів, конференцій тощо) з проблем розвитку малого та 

середнього бізнесу та практичних аспектів ефективної діяльності суб’єктів 

підприємництва. 

2.12 Проведення конкурсів, пітч сесій, фестивалів стартап проектів, 

тощо. 

 

 

3. ФУНКЦІЇ СТАРТАП-ШКОЛИ 

3.1 Організація та забезпечення консультацій для бізнес-тренерів 

cтартап школи та її учасників. 

3.2 Забезпечення слухачів стартап-школи локацією, укомплектованою 

сучасним обладнанням, зокрема персональними комп'ютерами з 

підключенням до локальної мережі Університету та мережі Інтернет, 

мультимедійними проекторами, електронними методичними матеріалами, на 

базі Факультету економіки. 

3.3 Створення на робочих місцях безпечних умов праці. 

3.4 Проведення бізнес-тренерами стартап-школи на високому рівні 

навчальних тренінгів. 



3.5 Вдосконалення якості тренінгів та активна участь бізнес-тренерів і 

учасників стартап-школи у інноваційній системі  Університету. 

3.6 Створення всім учасникам стартап-школи належних умов 

діяльності. 

3.7 Організація та проведення конкурсів бізнес проектів і стартапів 

серед студентської молоді. 

3.8 Формування та підтримка іміджу Факультету у межах спільних 

заходів. 

3.9 Створення умов для гармонійного поєднання освітнього процесу і 

інтересів бізнесу. 

 

 

4. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СТАРТАП-ШКОЛИ 

4.1 Стартап-школу  очолює керівник, який призначається деканом 

Факультету економіки. Керівник несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на стартап-школу  завдань і своїх функцій та 

координує діяльність бізнес-тренерів та учасників стартап-школи. 

4.2 Структура стартап-школи обумовлюється обсягом та 

особливостями організації і реалізації покладених на нею завдань.  

Стартап-школа має таку структуру: 

- керівник; 

- секретар; 

- бізнес-тренери;  

- учасники школи. 

4.3 Секретар здійснює поточне інформаційно-аналітичне та 

організаційне забезпечення діяльності стартап-школи. 

4.4 На всіх рівнях, де вирішуються організаційні питання діяльності 

стартап-школи, керівник стартап-школи бере безпосередню участь. 

4.5 Стартап-школа працює у тісній взаємодії зі всіма підрозділами та 

службами Університету, регіональними та місцевими органами управління 

стосовно питань, пов’язаних з підтримкою своєї діяльності та виконанням 

покладених на нього завдань та функцій. 

 

 

5. ПРАВА СТАРТАП-ШКОЛИ 

5.1 Стартап-школа має право: 

- визначати  зміст своєї діяльності, спрямованої на виконання завдань і 

функцій, з урахуванням державних норм і стандартів; 

- розробляти, здійснювати та рекомендувати для роботи власні бізнес-

проекти, методи та методики з розвитку підприємництва; 

- проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову 

роботу; 



- одержувати у встановленому порядку від районних, міських, обласних 

органів управління необхідні матеріали для виконання своїх завдань і 

функцій; 

- брати участь у конкурсах на виконання наукових досліджень, які 

фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших 

джерел відповідно до законодавства України; 

- здобувати визнання авторства на наукові результати своєї діяльності; 

- публікувати результати власних досліджень або оприлюднювати їх 

іншим способом, у порядку, встановленому законодавством України; 

- отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію; 

- залучати до роботи за напрямами своєї діяльності фахівців з інших 

вищих навчальних закладів, наукових установ, громадських організацій; 

- надавати консультації з питань наукових досліджень, їхньої 

організації та наукового обслуговування; 

- готувати до видання та видавати наукову, навчальну та інструктивно-

методичну літературу, науковий інструментарій, періодичні видання з 

напрямів своєї основної діяльності. 

 

 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ 

6.1 Стартап-школа у своїй роботі взаємодіє: 

- з факультетом економіки, до складу якої вона входить, - з метою 

реалізації завдань стартап-школи та участі у інноваційній системі 

Університету. 

- з деканатами факультетів та проректорами Університету з метою 

реалізації вимог щодо підготовки стартап-проектів відповідного напряму, їх 

експертизи. 

- -з іншими підрозділами Університету - з метою забезпечення єдиного 

підходу до реалізації завдань освітнього процесу, обміну досвідом, спільного 

використання навчальної бази, а також покращення організації та 

забезпечення діяльності стартап-школи. 

 

 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

7.1 Відповідальність Стартап-школи реалізується через персональну 

відповідальність її керівника та бізнес-тренерів, у реалізації відповідних 

проектів. 

7.2 Стартап-школа несе відповідальність за: 

- несвоєчасне виконання взятих на себе обов’язків у межах окремих 

проектів; 

- організацію безпечної праці та стан трудової дисципліни учасників 

Стартап-школи; 



 


