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З метою підготовки молоді до діяльності в ринкових умовах, організаційної та фінансової
підтримки творчих ініціатив студентів в НТУ „ХПІ” проходив університетський конкурс бізнес-
планів. Він проводився за двома номінаціями: „Студентські ініціативи” та „Молодий
підприємець”. Експертна комісія у складі декана ФУБу, професора В.Я. Заруби, завідувачів
кафедр, професорів І.В. Кононенка, В.М. Тимофєєва проаналізувала понад 40 робіт. При
визначенні переможців конкурсу приймались до уваги: соціально-культурне значення
проекту для міста, області, України в цілому; соціально-економічне значення з точки зору
розвитку виробництв товарів та послуг; інвестиційна привабливість проекту, рівень
професійної майстерності при виконанні бізнес-планів.
За результатами конкурсу були визнані переможці.
У номінації „Студентська ініціатива”: 
1 місце - Олександр Іванов (гр. ІФ-28) ”Бізнес-план розвитку підприємства з виробництва
нафтопродуктів”, 
2 місце - Ольга Коваленко (гр. ІФ–48б) ”Бізнес-план створення комплексів БШК-2ДМ для
розвитку бурошнекової технології здобичі вугілля”, 
3 місце - Ольга П’ятикоп (гр. ІФ-29) ”Бізнес-план створення рекламного агентства”. 
У номінації “Молодий підприємець”: 
1 місце - Максим Кур’янов (гр. ІФ-28) “Організація бази-сховища плодоовочевої продукції” та
Олег Бабикін (гр. ІФ-28) „Розробка проекту відкриття кафе швидкого харчування”, 
2 місце - Ігор Рубінштейн (гр. ІФ-28) ”Організація перевезення пасажирів на маршрутах
Харків - Шебекіно та Харків - Вовчанськ”, 
3 місце - Олег Мороз (гр. ІФ-48б) ”Розробка бізнес-плана рекламного агентства”.
Найкращі роботи студентів університету брали участь в обласному турі V1 Всеукраїнського
конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, фінал якого проводився у
нашому університеті. Тут же відбулася презентація найкращих бізнес-планів, створених
молоддю Харківської області. За результатами презентації експертна комісія визначила
володарів І, ІІ і ІІІ місць у кожній номінації.
Другі місця в обох номінаціях зайняли роботи Олександра Іванова та Ігоря Рубінштейна.
Конкурс цього року відзначився новим явищем: сильну роботу було знято автором з
розгляду у зв’язку з появою реальних інвесторів для її реалізації. Таким чином, головна мета
конкурсу була досягнута.
З кожним роком роботи студентів становляться все більш зрілими, наближеними до життя,
зростає професійна майстерність студентів. Побажаємо їм успіхів і надалі.
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