
Business-Leader School KNU
Школа лідерства та підприємництва КНУ



Науковий парк створено з метою поєднання можливостей 
освіти, науки, виробництва і бізнесу шляхом координації 
виконання інноваційних проектів Наукового парку його 

Учасниками та Партнерами. 





BLS KNU – молодіжна бізнес-платформа Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ),
спрямована на розвиток лідерського потенціалу студентів
та молодих науковців КНУ, підтримку впровадження
інноваційних ідей, розбудову спільноти талановитої
молоді університету.



Участь у школі лідерства та підприємництва – перша
сходинка на шляху власного професійного зростання,
формування команди, розвитку ідеї та втілення проекту.

BLS працює за підтримки Наукового парку КНУ.



Долучившись до BLS, учасники отримали можливість:

1. Пройти базовий курс проектного менеджменту та підприємництва.

2. Взяти участь у тренінгах: особистісна ефективність, власне
позиціонування, базові техніки публічного виступу, проведення
переговорів, управління проектами, формування команди, і це лише
початок))

3. Долучитись до школи лідерства, знайти нових друзів, потрапити до
спільноти однодумців – майбутніх колег та партнерів, разом
працювати над розробкою власних ідей та розвитку проектів.

4. Відвідати майстер-класи, конференції, зустрічі із цікавими людьми.



Долучившись до BLS, учасники отримали можливість:

5. Одержати підтримку менторів, консультації випускників університету
(і не тільки), які вже стали успішними підприємцями, управлінцями,
громадськими діячами.

6. Здобути перемогу у змаганнях, хакатонах, конкурсах стартапів.

7. Знайти інвесторів для розвитку проекту та започаткування власного
бізнесу.



Школа зібрала більше 100 учасників із різних факультетів
та інститутів Київського університету, майбутніх студентів
університету та молодих лідерів із різних ВУЗів Києва.



Виступи VIP-спікерів:
- Ігор Шойфот – інвестор із Силіконової долини,
акціонер в більш ніж 50-ти стартапах із загальною
оцінкою вартості в 1 млрд. доларів.



- Тимофій Милованов – почесний президент Київської
школи економіки, співзасновник VoxUkraine, професор
економіки Піттсбурзького університету (США), член
Наглядової Ради НБУ



- Павло Шеремета – керівник Школи управління
Українського католицького університету, Міністр
економічного розвитку та торгівлі України (2014 р.),
засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS).



Загалом своїм досвідом із учасниками поділилося 
більше 40 спікерів – підприємців, громадських діячів, 
керівників успішних проектів.



Основні тематики майстер-класів, тренінгів та
практичних занять

1. Success stories & Failing stories
2. Побудова команди та проекту
3. Основи менеджменту та маркетингу
4. Проектний менеджмент
5. Основи фінансової грамотності
6. Розвиток особистісних компетенцій
7. Базові юридичні знання
8. Техніки презентації проектів
9. Розробка стартапів, проектів, втілення ідей
10. Презентація проектів потенційним інвесторам







Репетиторська компанія “Букі”
На даний момент ми маємо:
- близько 1500 замовлень в місяць; 
- 5000 репетиторів по більше ніж 120 містах України;
- понад 50.000 унікальних користувачів ресурсу в місяць.

Найкращі стартапи КНУ



Віртуальна реальність для 
підвищення продаж забудовників



www.scp.knu.ua/ua/innovations-festival







goo.gl/xm1ctW



fb.com/groups/BLS.KNU/
fb.com/volodymyr.zubchenko
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