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Конкурс з такою назвою спрямований на підтримку ініціатив студентів Харкова щодо
розробки та реалізації соціальних, дослідницьких, інформаційних, творчих, волонтерських,
прикладних проектів. Конкурс проходив у два етапи – відбірковий та презентація-захист
проектів. Його учасники змагалися у чотирьох номінаціях: «Харків – територія успішної
кар’єри», «Розумному місту – креативна молодь», «Рідному Харкову – сталий розвиток» та
«Харків – місто відкрите, творче, толерантне». НТУ «ХПІ» представляли 10 студентів, які
успішно презентували свої бізнес-проекти, інформаційно-дослідні та інноваційні проекти,
стартапи та ін.
Переможцем конкурсу у номінації «Харків – територія успішної кар’єри» був визнаний проект
«Створення власного бізнесу, як спроба самореалізації», який підготувала студентка 2 курсу
навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу ХПІ
Олександра Літвиненко. Вона отримала грошову премію у розмірі 20 тисяч гривень.
Олександра Літвиненко:
«Про конкурс я дізналася на своїй кафедрі і відразу ж вирішила спробувати в ньому свої
сили. Ідея створити свій бізнес давно була мені цікава. Уже на першому курсі я відкрила свій
інтернет-магазин, де продаються різні аксесуари. А у минулому році мені пощастило поїхати
від економічного факультету на практику в Угорщину до міста Мішкольц. Там у вільний від
навчання час в одному з текстильних магазинів я побачила ковдру, виконану за технікою
«бомбон»! Вона дуже мені сподобалася, раніше мені не зустрічалися такі вироби!
Кожен бізнес, нехай і маленький, має розвиватися. Це і є головною ідеєю мого проекту, у
якому я презентую виробництво і реалізацію дитячих ковдр, виконаних за технікою
«бомбон». Завдяки вдалому бізнес-плану мені вдалося організувати виробництво першої
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пробної партії ковдр, а потім успішно її реалізувати! Використовуючи ці результати, я і
підготувала проект на конкурс. Спочатку він пройшов відбірковий тур за змістом, концепцією
і структурою. Наступним етапом стала презентація і захист проекту, яка відбулася в
Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця. Зараз мій
проект реалізується і вже приносить результати!»
Підготувала Світлана Марценюк, провідний інженер НДЧ НТУ «ХПІ»


