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Інструменти сприяння молодіжному підприємництву

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: 

- Розробка навчальної діяльності повинна бути адаптована до місцевого контексту, 

щоб включати інформацію, поради та практики, що стосуються географічного регіону, 

де живуть молоді учасники.

– Головна мета воркшопів – відкрити молодь світу підприємництва, підвищити їх 

обізнаність з цієї теми. Загалом, семінари мають бути адаптовані до рівня розуміння 

молодими учасниками. Якщо молодь може отримати більш детальні знання з 

предмету, фасилітатори можуть заглибитися в тему та надати додатковий матеріал.

– Не всі учасники семінару стануть самозайнятими. Однак, беручи участь у цьому 

виді діяльності, більшість молодих людей отримають базові знання, які можуть 

допомогти їм вирішити, чи є самозайнятість можливим кар’єрним шляхом.

ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ТА ПІДКАЗКИ ТРЕНЕРА

Зацікавлена тема:  

Знання Будьте компетентною особою, яка має відношення теми

Час Будьте хорошим менеджером часу та вказуйте точний час для 
кожного завдання.

Говоріння Хороший оратор, який вміє правильно пояснювати тему, 
виконувати завдання

Зовнішній вигляд Будьте чистим і акуратним

Увага Будьте здатні привертати й утримувати увагу аудиторії 
зоровим контактом, голосом, жестами.

Технологія Як створити презентацію, використовувати ІТ під час 
навчання.

Технічний персонал Технічні питання, пов’язані зі способом проведення навчання.

Творчість Намагайтеся використовувати різні техніки під час проведення 
тренінгу, імпровізувати.
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Методологія дослідження

РЕСУРСИ:

Що таке підприємництво і хто такий підприємець

Дизайн-мислення та як його використовувати в підприємництві

Від ідеї до бізнесу (методологія Lean Startup, MVP    
і перевірка) Я не знаю, у кого це є

Розробити бізнес-модель і вибрати стратегію 
(Полотно бізнес-моделі)

Збір коштів (краудфандинг) та місцеві гранти та 
стартап програми

How to choose your customer (Value Proposition Canvas)

Азбука фінансів та бюджетування

Як презентувати ідею та підготуватися до дня 
презентації

 Як реалізвати та оцінити ідею та дослідження ринку

ВОРКШОП - 1    

ВОРКШОП - 3 

ВОРКШОП - 4 

ВОРКШОП - 7 

ВОРКШОП - 5 

ВОРКШОП - 6    

ВОРКШОП - 8

ВОРКШОП - 2 

СПЕЦІАЛЬНА ПРИМІТКА ДЛЯ ТРЕНЕРІВ

Усі допоміжні матеріали та додатки можна знайти на сторінці 
http://youngentrepreneurs.eu/materials

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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Інструменти сприяння молодіжному підприємництву

ВОРКШОП 1

ЩО ТАКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО І ХТО 
ТАКИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ

До кінця сесії учасники:

ЦІЛІ НАВЧАННЯ:

ОСОБЛИВІ ПОРАДИ ДЛЯ ПЕРШОГО ВОРКШОПУ:

- Отримають знання про те, що таке підприємство, що таке 

підприємництво

- Будуть здатні розуміти, як використовувати дизайнерське мислення

• Оскільки ви вперше зустрічаєтеся з учасниками, особливу увагу слід приділити 

створенню гарної атмосфери між учасниками та побудові команди.

• Познайомтеся з командою тренерів, розкажіть трохи про себе та про те, як ви 

стали тренером цієї програми.

• З’ясуйте, що таке неформальна освіта та стратегія навчання, яка зосереджена 

на підході, орієнтованому на учня, що вимагає від учасників «вчитися, роблячи» як у 
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 КРОК ЗА КРОКОМ:

 ТРИВАЛІСТЬ: 2 ГОДИНИ

1. Ознайомлення з тренерами та концепцією неформальної освіти, 

вступ до проекту (можна створити коротку презентацію місцевою 

мовою), його основні цілі та наступні кроки

 2. Попросіть учасників представитися та створіть приємну атмосферу 

Ice breaking – energizer (кидання м’яча)

рамках навчального семінару, так і за його межами (за потреби уточнити 3 різні типи 

освіти: формальну, неофіційну та неформальну).

• Надайте огляд усіх семінарів, тем, які будуть розглянуті, послідовність навчання 

(кількість і зміст занять; очікувані результати навчання) та можливість взяти участь 

у молодіжному обміні, який відбудеться в Грузії. Навчальні цілі тренінгу мають 

бути чіткими: учасники не зобов’язані відкривати свій бізнес наприкінці семінару; 

очікується, що вони «знають, як» це робити, і розуміють, чи є підприємництво для них 

життєздатним кар’єрним шляхом.

• Презентуйте проект, в рамках якого відбуваються ці семінари. Ви можете 

використовувати презентацію під назвою «огляд проекту», однак для молодих людей 

він може бути занадто важким, тому адаптуйтеся та надайте їм трохи інформації, щоб 

вони дізналися про рамки, в яких відбуваються семінари.

• Підкресліть підтримку Європейської Комісії та програми Erasmus+ (це також 

корисно для того, щоб підвищити довіру молоді до вас і до програми, яку ви 

здійснюєте).

будь ласка, врахуйте також вступні аспекти, згадані вище

Фліпчарт, стікери, маркери, ручки та блокноти, папір, проектор, ноутбук, 
ножиці, скотч, кольоровий папір.

МАТЕРІАЛИ:
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Інструменти сприяння молодіжному підприємництву

Заздалегідь підготуйте листок-фліпчарт із таким запитанням: «Що 

таке підприємництво?» В іншому випадку ви можете просто написати 

«Підприємництво» та запитати учасників, що спадає їм на думку, коли 

вони бачать це слово. Поставте це запитання учасникам і запишіть 

ключові слова з їхніх відповідей. Про що свідчать їхні відповіді? Складіть 

підсумок з найпоширеніших ідей та концепцій, що лежать в основі 

їхнього розуміння «підприємництва».

Ця вправа також дасть вам підказку про те, як молодь сприймає 

підприємництво як загальну концепцію, і вона може бути корисною для 

формування наступних воркшопів, вашого підходу та виступу.

 Презентуйте «Що таке підприємництво і хто такий підприємець» (ви 

можете додати певний досвід і приклади у презентацію, які вам відомі). 

Додаток 1 

Крім того, ви також можете: Попросити учасників перелічити їхні 

підприємницькі якості. Попросіть їх запропонувати будь-які інші якості, 

які, на їхню думку, необхідні для підприємництва. Як ці якості допомагають 

підприємцю? Як вони функціонують у поєднанні? Попросіть молодих 

людей назвати місцевих підприємців та якості, якими вони, здається, 

володіють.

 Для наступного кроку виконайте вправу «Думай, як дитина» 

Додаток 2. Ви можете роздрукувати вправу для кожного підлітка, 

написати її на фліпчарті або показати на екрані за допомогою 

проектора. У будь-якому варіанті, який би ви не обрали, пам’ятайте: 

не показуйте їм відповідь раніше.

 Запропонуйте учасникам інформацію про дизайн-мислення за 

допомогою презентації Power Point «Дизайн мислення» Додаток 3

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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Необов’язково: розділіть учасників на групи (максимум 5 осіб і 5 

груп), дайте їм об’єкт (наприклад, ручку, папір тощо) і попросіть кожну 

групу створити нову ідею з цим предметом.

Короткі презентації всіх створених ідей. Дозвольте учасникам 

зробити презентацію будь-яким способом, який їм подобається

Відгук смайликами\висновок. Тренер малює кілька смайлів і по черзі 

запитує, в якому настрої кожен учасник. Запитайте, чи є якісь запитання, 

і дайте відповіді на всі запитання

Рекомендований енерджайзер і ice-breaker: Киньте м'яч: тренер починає з м'ячем 

у руках, і він/вона має назвати своє ім'я та 2 речення про себе. Потім тренер повинен 

кинути м'яч іншому учаснику, учасник, який ловить м'яч, повинен сказати також своє 

ім'я та 2 речення про себе та кинути м'яч іншому учаснику. Не дозволяється віддавати 

м'яч тому, хто вже отримав м'яч. Коли всі отримають м'яч, енерджайзер закінчиться.

Якщо ви хочете дати додаткову роботу учасникам між першим і другим 

воркшопом (наприклад, невелике домашнє завдання): один із найпоширеніших 

міфів про відкриття бізнесу полягає в тому, що для успішного бізнесу потрібно 

винаходити щось нове. Навпаки, багато підприємств є успішними, оскільки вони 

покращили існуючі продукти чи послуги. Щоб підготувати ґрунт для воркшопу №2 

(генерування та визначення бізнес-ідей), попросіть учасників поспостерігати за 

предметами загального користування – вдома, на вулиці, у магазинах – і подумати про 

покращення, за які люди були б готові платити. Крім того, запропонуйте учасникам 

запитати себе: «Якби я тільки мав…». Існують потреби, які розвиваються з часом і 

виникають внаслідок зміни індивідуальних уподобань або технології. Щоб пояснити 

цю концепцію, наведіть приклади потреб, які виникли в недавньому минулому 

(наприклад, мобільні телефони, шкільні рюкзаки, ролики).
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Інструменти сприяння молодіжному підприємництву

ВОРКШОП 2

ЯК РЕАЛІЗУВАТИ ТА 
ОЦІНИТИ ІДЕЮ ТА 
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ 

ЦІЛІ НАВЧАННЯ:

До кінця сесії учасники:

Будуть знати, як генерувати ідею

Підвищать свої здібності до роботи як індивідуально, так і в команді

Отримають практичні знання про те, як створити новий продукт

 Отримають необхідні навички для проведення дослідження ринку

Оволодіють презентаційними навичками

Отримають компетенції, пов’язані з маркетингом

Отримають інструменти, необхідні для реалізації та оцінки ідеї

ТРИВАЛІСТЬ: 1 ГОДИНА 40 ХВИЛИН

Ручки, олівці, маркери, папір, ножиці, фліпчарт, проектор, матеріали для 
створення нового продукту

МАТЕРІАЛИ:
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КРОК ЗА КРОКОМ:

Вступ до 2-го воркшопу

Мозковий штурм: що потрібно для того, щоб почати бізнес? Як 

зібрати гроші?

Як створити ідею – інструменти – просто загугліть, знайдіть 

потенційних клієнтів і запитайте…

Презентація ідеї/продукту: кожна група має 2 хвилини, щоб 

представити свій новий продукт

Створіть продукт з використанням матеріалів і презентуйте його 

інвесторам

Тренер дає різні об’єкти вже розділеним групам на першому семінарі 

або може вирішити створити нові групи, а учасники групи повинні 

створити новий продукт, використовуючи ці матеріали.

 Енерджайзер Blue ocean (Блакитний океан)

Поставте стільці по колу. Увімкніть музику. Коли починається музика, 

всі починають танцювати навколо різних стільців, і як тільки музика 

припиняється, 2 людини повинні сісти на стілець. Після гри тренеру 

необхідно пояснити теорію блакитного океану (коли залишається кілька 

стільців і ніхто цього не помічає) разом із червоним океаном (коли в 

одному кріслі сидять 3 учні) і пов’язати це з темою. Блакитний океан 

представляє інші можливості у діловому світі, тоді як червоний океан 

— це ситуація, коли кілька людей мають одну ідею і не розглядають її 

нестандартно.
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Обговорення з інвесторами: кожна група повинна продемонструвати 

продукт для тренера громадськості, а тренер буде інвестором продукту 

з позитивною рефляцією

Переможці

Оцінка ідей за SWOT-аналізом

Реалізація ідеї, Метод мозкового штурму Уолта Діснея - Розділіть 

кілька груп, маючи 2 мрійників, 2 реалістів і 2 критиків у кожній групі та 

проведіть мозковий штурм

Висновок і зворотній зв'язок: Поставте учасникам такі запитання: 

Чого ви сьогодні навчилися? Чи корисно це? Вам сподобався тренінг/

тренер? Чи можемо ми щось зробити для покращення навчання? 

Рекомендований приклад: Monkeys and Banana’s example (перегляньте фільм 

раніше та опишіть учасникам експеримент)

Рекомендований енерджайзер і ce-breaker (Додаток 5):

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M
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ГРА «КОЛО ТА X
(2 АРКУШІ, НАПОВНЕНІ КОЛАМИ ТА ІКСАМИ, НАМАЛЮЙТЕ ОБ’ЄКТИ)
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Інструменти сприяння молодіжному підприємництву

ВОРКШОП 3

ПЕРЕТВОРІТЬ ІДЕЮ В 
БІЗНЕС

До кінця сесії учасники:

ЦІЛІ НАВЧАННЯ: 

Дізнаються, як розвинути свою ідею, покращити базу продуктів, які потребують 

клієнта, і вступити в бізнес.

Отримають базові знання, пов'язані з запуском, бережливий цикл стартапу та 

MVP (мінімальна життєздатна продукція)

ТРИВАЛІСТЬ: 1 ГОДИНА 30 ХВИЛИН

Блокноти, фліпчарти, стікери, кольорові маркери та ручки, кольоровий 
папір, ПК, проектор, колонка. Книги по темі.

МАТЕРІАЛИ:
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Energizer (за бажанням): учасники повинні зробити коло. Один з них виходить. 

Інші вибирають одного лідера, який вирішує деякі рухи, а інші повинні повторити 

його рух. Учасник, який вийшов, повертається в коло і намагається вгадати, хто 

ведучий. Лідер може змінювати свої рухи, коли захоче. Ви можете додати музику 

до вправи, а ведучий може запропонувати рухи під музику 

Запитайте учасників: чого ви навчилися з цього досвіду?

КРОК ЗА КРОКОМ:

Введення порядку денного: Поясніть заходи дня.

Визначення СТАРТАПІВ: запишіть у середині фліпчарта слово «стартап» за 

допомогою кольорового маркера. Роздайте учасникам кілька стікерів і попросіть їх 

написати їх власне визначення стартапів і приклеїти їх на фліпчарт. Тренер повинен 

прочитати всю інформацію, написану на стікерах, а потім дати чітке визначення 

СТАРТАПУ. використовувати презентацію (use PPT ( Додаток 6 ))

Покажіть наступну картинку на наступній сторінці 

фліпчарту та запитайте: як ви думаєте, як перетворити 

ідеї на гроші.

Методологія випадку (історія) (за бажанням): досвід Санто Міле: італійський 

геолог, який не міг знайти роботу у своїй галузі протягом 2 років. У його сім’ї було 

поле інжиру, і він думав розпочати бізнес з інжиру. Він ходив від дверей до дверей 

в різні гастрономії та продовольчі магазини з мішком, повним інжиру, і запитували 

їх, чи зацікавлені вони продавати його продукт у своїх магазинах. Відповідь клієнта 

була позитивною, і він мав багато запросів і замовлень. Тому спочатку він почав 

працювати над своїм продуктом у своєму гаражі, а потім, коли бізнес збільшився, 

орендував приміщення, і тепер у нього міжнародний бізнес.

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.santomiele.it/en/negozio/
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Інструменти сприяння молодіжному підприємництву

Поясніть бережливий цикл стартапу (Побудувати-відміряти-навчится) Ви можете 

скористатися методом розкриття паперів з-під фліпчарта: Напишіть слова на різних 

кольорових паперах «Побудувати», «Відміряти» та «Навчитися». Створіть три надрізи 

по колу на фліпчарті та сховайте три кольорові папери під фліпчартом, по одному в 

кожному розрізі. Покажіть наступну картку та поясніть бережливий цикл стартапу.

Поясніть MVP (Мінімальна життєздатна продукція)

Рефлексія – запитайте, чи є запитання чи щось незрозуміло.

Підведіть підсумки тренінгу.

Оцінка: методологія точкового голосування.

Методологія упаковки валізи: помістіть фліпчарт на середину підлоги, що 

символізує валізу. Учасники мають написати, що вони хочуть принести додому з цієї 

лекції.
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Методологія дослідження

ВОРКШОП 4

ЯК РЕАЛІЗУВАТИ ПОЛОТНО 
БІЗНЕС-МОДЕЛІ 

До кінця сесії учасники:

ЦІЛІ НАВЧАННЯ: 

Отримають знання щодо полотна бізнес-моделі, чому використовується цей 

метод і наскільки він актуальний

ТРИВАЛІСТЬ: 2 ГОДИНИ 30 ХВИЛИН
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Інструменти сприяння молодіжному підприємництву

Ноутбук, маркери, фліпчарти, папір, ручки, стікери, коробки для презентації 
– необхідні для створення піраміди полотна бізнес-моделі, кольоровий
папір, проектор

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ:

КРОК ЗА КРОКОМ:

Вступ до дня та тем із запитанням: що, на вашу думку, є важливими для відкриття 

бізнесу?

Використовуйте презентацію Додаток 7 (ви можете знайти формат PDF, який 

використовувався у вашій презентації, презентація рекомендована для вашого 

використання і якщо потрібно, текстовий формат тієї ж презентації) ТА ПОКАЖІТЬ ЇМ 

9 БУДІВНИХ БЛОКІВ

Поверніться до 9 будівельних блоків і почніть говорити про кожен окремо

Розкажіть про полотно бізнес-модель, показавши саморобну піраміду 

Енерджайзер

A) Клієнти (якіх клієнтів і користувачів ви обслуговуєте? яку роботу вони дійсно

хочуть бачити виконаною?)

B) Ціннісна пропозиція (що ви їм пропонуєте? що це для них робить? їх це

цікавить?)

C) Канали (як кожен сегмент клієнтів хоче бути охопленим)

d) Відносини з клієнтами (які відносини ви встановлюєте з кожним сегментом?

персональні? автоматизовані? прибуткові? Вони зберігаються?)

e) Потік доходів (за що клієнти дійсно готові платити?)

f) Ключові ресурси (які ресурси лежать в основі вашої бізнес-моделі?)

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
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Методологія дослідження

Наведіть реальні приклади (Gillette, lemonade stand from the PPT Додаток 7)

Сфотографуйтеся на прощання

В якості останнього завдання попросіть молодих людей написати свою бізнес-

ідею на папері, зробити з цього паперу літак і дати йому полетіти до людини з 

пропозицією надихнутися, і одного дня вона втілить цю ідею в життя.

Проведіть сесію зворотного зв'язку (зробіть 2 лінії людей, а тренери проходять 

із закритими очима, і вони отримають від учасників одну хорошу і одну погану річ 

про день (якщо є)

Підсумок «Що я отримав від сьогодні»: Ведучий малює великий квадрант на 

діаграмі з такими чотирма словами: Знати, Кинути виклик, Змінити і Відчувати. 

Кожного учасника просять зробити те ж саме на аркуші звичайного розміру та 

заповнити квадранти, відповівши на ці чотири (або подібні варіанти цих чотирьох) 

запитання:

G) Ключові види діяльності (яка діяльність вам потрібна для ефективного

виконання у вашій бізнес-моделі?)

H) Ключові партнери (які партнери та постачальники використовують вашу

модель? на кого вам потрібно покладатися?)

I) Структура витрат (яка кінцева структура витрат? які ключові елементи

визначають ваші витрати?)
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Інструменти сприяння молодіжному підприємництву

ВОРКШОП 5

ЯК ОБРАТИ СВОГО 
КЛІЄНТА?

До кінця сесії учасники:

ЦІЛІ НАВЧАННЯ:

Отримають знання про те, як вибрати клієнтів для бізнесу

Зрозуміють зв’язок між потребами клієнтів і пропозиціями компаній

Відкриють для себе та ознайомляться з тим, що таке полотно ціннісної 

пропозиції

Навчаться розуміти потреби клієнтів

ТРИВАЛІСТЬ: 1 ГОДИНА 30 ХВИЛИН

Презентація Power Point (комп’ютер з проектором), аркуш схеми полотна 
ціннісної пропозиції, біла дошка/фліпчарт (з маркерами) та блок-нотатки (з 
ручками).

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ:
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КРОК ЗА КРОКОМ:

Вступ: пояснити структуру сесії та головну мету сесії:

«Сьогодні ми поговоримо про ціннісну пропозиці. Полотно як інструмент для 

розуміння клієнта.

У нас буде теоретична частина і практична частина, і в кінці ми поміркуємо над 

цим. “

Учасникам також буде повідомлено, що вони будуть поділені на 

групи.

Енерджайзер

ОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

ПРАКТИЧНИЙ ЧАСТИНА | ВЕРСІЯ 1

1. Презентуйте полотно ціннісної пропозиції у файлі Power Point Додаток 8, 

Value Proposition Canvas

2. Аркуші з полотном ціннісної пропозиції видаються учаснику 

(роздрукувати файл  Додаток 9, Value Proposition Canvas)

3. Уточніть інформацію по полотну ціннісної пропозиції на фліпчарті 

(Додаток 10)

4а. Робота над продуктом Coca Cola: вони повинні написати полотно ціннісної 

пропозиції та зробити презентацію.

5а. Тренер наводить конкретні приклади (див. Додаток 8, Полотно ціннісної 

пропозиції).

Якщо учасники не розуміють, тренер повинен змінити стратегію:

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://youngentrepreneurs.eu/materials/


22

Інструменти сприяння молодіжному підприємництву

ПРАКТИЧНИЙ ЧАСТИНА | ВЕРСІЯ 2

4б. Тренер наводить конкретні приклади (див. Додаток 8, Полотно пропозицій 

цінностей).

5б. Робота над продуктом Coca Cola: вони повинні написати полотно ціннісної 

пропозиції та зробити презентацію.

РЕФЛЕКСІЯ ТА ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК 

Запитайте учасників, що вони пам’ятають про сесію.

Домашнє завдання: вдома вони повинні знайти продукт і самостійно виготовити 

полотно ціннісної пропозиції.

Рекомендований енерджайзер: перед початком сеансу ми пропонуємо 

подивитися на YouTube смішне відео про кока-колу, про, наприклад 7 

найкращих смішних оголошень Coca Cola vs Pepsi

Ігри на стільці з перешкодами, щоб дістатися до коробки з важливим предметом: 

Поставте стільці з перешкодами між учасником і його предметом (наприклад, його 

мобільним телефоном) і попросіть групу запропонувати йому, як дістатися до свого 

предмета, просто послухавши підказки груп.

Рекомендована література:

Пояснення ціннісної пропозиції Strategyzer 

Втілення бізнес-моделі (288 сторінок)

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
https://www.youtube.com/watch?v=N0NpZKaSerg
https://www.youtube.com/watch?v=ReM1uqmVfP0
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ВОРККШОП 6

АЗБУКА ФІНАНСІВ ТА 
БЮДЖЕТУВАННЯ

До кінця сесії учасники:

ЦІЛІ НАВЧАННЯ: 

Зрозуміють, що таке бюджетування?

Дізнаються, як почати бізнес, коли грошей не вистачає

Дізнаються які витрати потрібні бізнесу?

Зрозуміють, як і де отримати бюджет для проекту

Як розпоряджатися грошима, щоб створити успішний бізнес

Вивчать основні кроки створення бізнесу

Отримають базові знання про бізнес-модель

Усвідомлять важливість спілкування в ділових відносинах

ТРИВАЛІСТЬ: 1 ГОДИНА 40 ХВИЛИН
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Фліп-чарт, ноутбук (деякі презентації, приклади з Інтернету: веб-сайти, 
реклама тощо), папір, стікери, маркери

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ:

КРОК ЗА КРОКОМ:

Вітання. Презентація дня

Павук» – енерджайзер (впровадити енерджайзер у бізнес) – ця гра 

допомагає пояснити важливість тімбілдингу, партнерства, співпраці в 

бізнесі)

Мозковий штурм зі стікерами (Що таке бюджетування? Де його 

взяти? Для чого ми його використовуємо?) - розділіть фліпчарт для 

кожного питання та розклейте стікери з відповідями та обговоріть.

ТЕОРІЯ: 
Бюджет (презентація Power Point)

 Створення оригінальної ідеї для вашого бізнесу – запорука успішного 

бізнесу

Написання короткого бізнес-плану (наприклад, полотно) та власного    

графіка (план вашої роботи)

Поділіть учасників на кілька груп і дайте план (простий бізнес-

план для створення власних ідей)

ПЛАН

1. Ідея

2. Цілі
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Групи пишуть власні проекти та презентують їх інвесторам 

(інвестори – тренери)

. Картки (Підсумок дня, Висновок) – свого роду зворотний зв'язок

3. Переваги на ринку

4. Замовники

5. Конкуренти та партнери

6. Час реалізації

7. Витрати:

- Ваші витрати (заробітна плата, маркетинг, реклама, транспорт, витрати на 

зростаючу та непередбачувану ситуацію тощо)

- Ціна товару

– Скільки грошей потрібно для початку?
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ВОРКШОП 7

КРАУДФАНДИНГ, МІСЦЕВІ ГРАНТИ 
ТА ПРОГРАМИ СТАРТАПІВ

До кінця сесії учасники:

ЦІЛІ НАВЧАННЯ:

Отримають знання про те, що відбувається з збільшенням коштів? 

Фандрайзинг як вид пошукової інвестиції?

Дізнаються, які місцеві гранти та стартапи існують у їхній країні/регіоні?

Дізнаються, як вони можуть представити свою бізнес-ідею потенційним 

інвесторам?

Отримають чітке розуміння поняття FundRising: масове фінансування, стартап 

та місцеві гранти.

Відкриють для себе творчий підхід до збору коштів.

Вивчать інструменти та методи отримання фінансування.
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ТРИВАЛІСТЬ: 2 ГОДИНИ

Отримають знання про існуючі успішні пошуки натовпу, місцеві гранти та 

стартапи.

Розвинуть уявлення про себе як підприємця.

Дізнаються, як привернути увагу інвесторів у регіони.

Ноутбук, проектор, канцтовари

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ:

КРОК ЗА КРОКОМ:

Енерджайзер. Вскочити і вискочити.

Загальний опис щодо залучення коштів, грантів та стартапів 

(теоретична частина).

Researchgate.net

Crowdfunding.com

Наведіть успішні приклади фандрайзингу, грантів та стартапів 

(загальні).

- Forbs.com

- Quora.com

- Zapier.com

- Kickstarter.com

- Indiegogo.com

http://youngentrepreneurs.eu/materials/
http://researchgate.net/
http://crowdfunding.com/
http://forbs.com/
http://quora.com/
http://zapier.com/
http://kickstarter.com/
http://indiegogo.com/
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Об’єднайте учасників в групи, дайте їм 10 листів, і завдання – 

побудувати вежу. І перемагає група, яка побудує найвищу вежу. (Мета 

– популяризувати колективний метод та ефективно використовувати 

ваші ресурси). 

Перерва.

Дайте їм 5 хвилин для індивідуального розвитку власних ідей.

Заповніть форму, виберіть 5 кращих ідей (голосуванням 

учасників), сформуйте групи для подальшого розвитку ідей та 

створіть зв'язок із збором коштів.

Моделювання ідей. /Вибір методу/ як Світове кафе

https://be.course-planner-app.com/pdfs/44.pdf

Розкажіть про поточні регіональні стартапи та гранти.

Загальний процес зворотного зв'язку.

Ідея

Чи потрібне фінансування для реалізації вашої ідеї?

НІ ТАК

Фандрайзинг

Фандрайзинг

Грант

Стартап програми
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Рекомендована література: 

www.crowdfunding.com

Енерджайзер: Мисливець, Вовк і Старенька
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ВОРКШОП 8

ІДЕЯ: 
ЯК ЇЇ ПРЕЗЕНТУВАТИ 

До кінця сесії учасники:

ЦІЛІ НАВЧАННЯ:: 

Будуть здатні представляти та презентувати свої ідеї

ТРИВАЛІСТЬ: 2,5 ГОДИНИ 

Ноутбук, проектор, фліпчарти, маркери, папка, шоколад як гроші

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ:
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КРОК ЗА КРОКОМ:

Energizer/гра: Дєтка, я знаю, що ти мене любиш…

Опишіть, чому ми грали в цю гру (Ви повинні представити ідею 

так, щоб людина хотіла посміхнутися і замінити вас. Це також 

презентація)

. Що таке виступ (презентація)

ви можете знайти презентацію тут

Важливість виступу (обговорення) поставте учасникам такі 

запитання:

- Як ви думаєте: чому виступ важливий?

- Які навички потрібні стартаперам для успішної презентації?

Методи виступу (теорія та показати різні методи) – покажіть 

відео, а потім опишіть/ Зосередьтеся на методі промови для ліфту та 

коротко розгляньте інші методи

- метод промову для ліфту (інструкція, відео 1:55-2:55 хв.)

- (див. інші методи, метод BMW) 15 хвилин 

Імітаційна гра (інвестори - ідеї):

Для цієї симуляційної гри нам потрібні 3-4 волонтери як інвестори, інших учасників 

слід розділити на 3-4 групи як стартаперів. Стартапери повинні створити бізнес-ідею, 

продукт і представити його, переконавши інвесторів у тому, що вони та їхній стартап 

варті інвестування — важке завдання в умовах високого тиску та високої конкуренції 

на арені венчурного капіталу.

Зрештою, інвестори мають вибрати, скільки грошей дати кожній групі та чому.

- Опис гри (3 хв)

https://www.youtube.com/watch?v=ePuYr52b6yY
https://pitchdeck.improvepresentation.com/what-is-a-pitch-deck
https://www.youtube.com/watch?v=P9t2I-rSpNg
https://techcrunch.com/sponsor/unlisted/how-to-pitch-your-startup-in-60-seconds-flat-and-why-you-need-to/
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- Підготовка ідей (20 хв.)

- Презентація ідей інвесторам (3 хв для кожної групи*4 групи) 

(12 хв)

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЕНЕРДЖАЙЗЕР

Дєтка, я знаю, що ти мене любиш...

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

https://bit.ly/2Xv7gqP

https://bit.ly/1sCA4Yw

Необов’язково: Поясніть про підготовку до демонстраційного дня (попросіть їх 

представити свою ідею іншим людям (вчителям чи комусь іншому) наступного 

дня)

Зворотній зв'язок за цілий день

Учасники повинні написати на невеликих листочках, що 

для них було найважливішим, що вони запам’ятали та що вони 

використовуватимуть у майбутньому
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Cilento Youth Union
www.facebook.com/youcilento/
cilentoyu@gmail.com 
+393883092055
Rofrano, Campania, Italy

Adefis Youth International  
www.facebook.com/adefisjuventud/
Adefis.juventud.internacional@gmail.com
+34655179805
Las Rozas De Madrid, Spain

Armenian Progressive Youth (APY)
www.apy.am
apy@apy.am
+ 37491596235
Yerevan, Armenia

Youth Alliance AISI
www.aisigeorgia.com
info@aisigeorgia.com
+995 599 41 41 81
Telavi, Georgia

www.youngentrepreneurs.eu

YOUNG ENTREPRENEURS
FOR COMMUNITY GROWTH

GEORGIA ITAlY UKRAINE

MOLDOVA SPAIN ARMENIA 

“PORUCH” NGO
www.poruch.ua
info@poruch.ua
+380442767197
Kyiv, Ukraine

CREATORII
www.creatorii.md
mail.creatorii@gmail.com
+37360005004
Ungheni, Moldova




