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ЛІТНЯ СТАРТАП ШКОЛА 4.5.0.  
ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ АТО  

 
У червні 2019 року в рамках прое-

кту Creative Spark Higher Education 
Programme за підтримки British Council 
Центром підприємництва КНЕУ спі-
льно з командою Енактус КНЕУ було 
організована та успішно проведено 
Літню стартап-школу 4.5.0. для ве-
теранів АТО та їх родин. Слухачі 
отримали знання щодо започаткуван-
ня власного бізнесу та здобули презе-
нтаційні навички. 
Цього року студенти ДВНЗ «Київ-

ський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана» взяли 
участь у Creative Spark, проекті Бри-
танської Ради, з набуття практичних 
підприємницьких навичок для реаліза-
ції власних бізнес-ідей під керівницт-
вом досвідчених менторів та представ-
лення їх перед почесним журі з 
Великобританії, Сполучених Штатів та 
Ірландії під час фіналу конкурсу 
IDEAFEST. В рамках проекту Creative 

Spark студенти пройшли навчання у 
весняній бізнес-школі KNEU Spring 
Start Up Boot Camp, де впродовж ти-
жня вони мали змогу опанувати різ-
номанітні підприємницькі навички за 
допомогою експертів в різних сферах 
бізнесу. 
За роки роботи команда Енактус 

КНЕУ реалізувала низку соціальних та 
соціально-підприємницьких проектів, 
одним з яких є Veterans Hub 4.5.0, 
започаткований у 2017 році. Члени 
команди Енактус КНЕУ також долучи-
лися до ініціатив проекту Creative 
Spark, пройшовши навчання у весня-
ній стартап-школі та взявши участь у 
конкурсі бізнес-проектів IDEAFEST. 
Це стало передумовами започатку-

вання спільного освітнього заходу «Лі-
тня стартап-школа 4.5.0.» для ветера-
нів АТО та їх сімей. В ході реалізації 
проекту було започатковано унікальну 
модель вечірньої стартап-школи 4.5.0. 
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як центру навчання підприємництву 
для колишніх військових, ветеранів 
АТО. 

12 тренінгів проводилися за прин-
ципом «рівний-рівному», 6 занять бу-
ло проведено експертами з різних 
сфер бізнесу, які надавали слухачам 
фундаментальні підприємницькі нави-
чки в різних сферах діяльності, 6 ін-
ших занять були проведені ветеранами 
АТО, які вже успішно реалізували вла-
сні підприємницькі проекти та ділили-
ся власними історіями успіху. Після 
кожного заняття під час нетворкінгу 
учасники мали можливість обмінюва-
тися власними враженими. 6 ветеранів 
АТО відвідували вечірні заняття в 
КНЕУ, інші 29 ветеранів та учасників 
бойових дій мали доступ до дистан-
ційних занять, оскільки усі навчальні 
матеріали та тренінги було записано 
на відео, розіслано на пошту та викла-
дено у вільний доступ на сайті Центру 
підприємництва КНЕУ. 
Завершальним етапом Літньої шко-

ли була презентація шістьма ветера-
нами власних бізнес-проектів зі сфер 
фотоіндустрії, графічного дизайну, лег-
кої промисловості, металообробки та 
інформаційних технологій. Проекти 

оцінювало компетентне журі: предста-
вники Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства соціальної полі-
тики, Міністерства економічного роз-
витку та торгівлі, експерти Британсь-
кої Ради та ветерани АТО, які вже 
успішно відкрили власну справу. 
Перше місце посів Дмитро Крас-

лянський – ветеран АТО, який втра-
тив ногу, пережив 28 операцій та на-
вчився ходити на протезі. Не 
пропустивши жодного заняття, Дмит-
ро, який проживає у Борисполі, конк-
ретизував ідею відкрити разом з дру-
жиною сімейну піцерію. За фахом 
Дмитро кухар-кондитер та до військо-
вих подій кілька років працював у 
Криму, в одному з приморських пан-
сіонатів. Після повернення із зони 
АТО Дмитро не полишає свого захоп-
лення. В піцерії подружжя буде не 
лише подавати шість видів піци, а й 
давати майстер-класи для родин з при-
готування піці. 
Скласти та втілити бізнес-план под-

ружжю допомагає керівний партнер 
компанії Pro Capital Investment Анто-
ніна Кутова. На розвиток проекту за-
лучено 7000 гривень, що надані 
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Центром підприємництва КНЕУ. 
Окрім цього, випускники нашого уні-
верситету, які проживають у Півден-
ній Африці, та з якими наша команда 
налагодила тісні звязки під час світово-
го етапу кубка Енактус, мають успіш-
ний досвід організації піцерії, і тому 
вони погодились бути наставниками 
Дмитра в цьому висококонкурентному 
бізнесі. 
Друге місце посів Андрій Гераси-

мчук з проектом Robot Observer з мо-
ніторингу сайтів. Ідея отримала 5000 
гривень від Inventure Investment 
Group, а також юридичний супровід 
на захист інтелектуальної власності від 
агенції Kachura Lawyers. 
Різноманітну менторську підтримку 

альтернативною вартістю у 150 000 
гривень (5000 євро) отримали всі уча-

сники Літньої школи від компаній 
City profit, Veterano coffee, Kachura 
Lawyers, Procapital group, InVenture, 
Асоціації досконалості та якості. Пар-
тнером проекту є громадська органі-
зація Veterano Service. 
Інститут англомовних програм 

КНЕУ забезпечив фаховий англомов-
ний супровід бізнес-ідей для презента-
ції проектів у Центрі підприємництва 
Хенлі, який погодився надати консал-
тингові послуги з просування ідей на 
міжнародному рівні.  

 
 

Матеріал підготовлено 
Капітаном команди Енактус КНЕУ, 

студенткою 4 курсу факультету МЕіМ 
С.О. Парубець 
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