
БІЗНЕС-ІНКУБАТОР

Блок 1

Тренінг 1

Що таке бізнес і з чим «його їдять». Введення для самих просунутих.

Тренінг 2

9 звичок, які розвивають потужну мотивацію на успіх.

(покрокова інструкція)(покрокова інструкція)

12-16 років

Бізнес - як міжнародне поняття. Що таке бізнес-модель і як створити її під 
конкретну ідею.
Основи бізнес-планування.
Стратегічне планування. Як створити бізнес-бачення.
Практичне завдання на створення бізнес-плану.

Розберемо поняття - мотивація.
Обговоримо 9 позитивних звичок.
Навчимося формувати нові звички і закріплювати їх на практиці.
Практичне завдання. Складання списоку власних позитивних 
звичок для формування СЬОГОДНІ.

Ми відкинемо банальні речі.
Тут буде тільки цінна інформаціа, а не цитати з підручників 

з економіки. Пропонуємо розібратися з практичною
складовою основних питань.

БІЗНЕС-ІНКУБАТОР

Кількість учасників в групі: 15-20 чоловік
Кількість занять: 3 години/день (10 днів)

12-16 років



Блок 3

Тренінг 1

Фінансові основи бізнес-планування.

Тренінг 2

Створення власної майбутньої бізнес-моделі. Як знайти свою 
пристрасть і перетворити її на бізнес-ідею.

Блок 2

Основні принципи фінансового планування.
Як правильно розрахувати необхідні ресурси.
Варіанти монетизації бізнес-проекту.
Приклади найприбутковіших і швидких Start up проектів.

Як знайти свою унікальність і трансформувати в бізнес-ідею.
Які ідеї приречені на успіх. Приклади найбільш інноваційних проектів.
Як знайти те, що стане затребуваним і популярним на ринку.
Практичне заняття - визначити 10 унікальних якостей, які у тебе вже є.

Тренінг 1

Маркетинг для новачків.

Тренінг 2

Практичний тренінг. 6 бар'єрів на шляху до мрії.

Поняття маркетинг. Основні характеристики і види.
Маркетингові дослідження. Як і навіщо.
Структура маркетингового плану в контексті реалізації вашого Start up проекту.
Практичні навички створення маркетингового плану.

Тут ми поговоримо про те, як утримати мотивацію і як ідентифікувати наші 
обмежуючі переконання.



Блок 5

Тренінг 1

9 способів отримати фінансування для стартапу.

Тренінг 2

Діти-підприємці. The most innovative business idea of   2020.
Приклади і реальні кейси.

Блок 4

Які бувають види фінансування.
Як подати заявку на фінансування Start up проекту.
Навички успішної презентації проекту.
Практичні поради з пошуку інвестора або фінансування.

Ми дізнаємося про досвід найуспішніших проектів дітей-підприємців. 
Найкреативніші бізнес-ідеї 2020. Що в них унікального і як це змінює життя людей.

Тренінг 1

Як підготуватися до майбутньої кар’єри підприємця. 
Обговорення вашої бізнес-ідеї

Тренінг 2

Персональна презентація. Частина 1.

Тренінг 3

Персональна презентація. Частина 2.

Як отримувати бізнес-знання в сучасному світі.
З чого почати. Покроковий алгоритм.
Обговорення реальних бізнес-ідей учасників тренінгу.
Приклади презентації Start up проекту.

Презентація та обговорення бізнес-ідей учасників тренінгу. 
Визначення найкреативніших та інноваційних.

Презентація та обговорення бізнес-ідей учасників тренінгу. 
Подаємо відкриті заявки на презентацію проекту.
Переможці обираються шляхом відкритого голосування.



Тренінг 1

Найкраща бізнес-ідея. Презентація переможця.

Тренінг 2

Створення власної майбутньої бізнес-моделі. Як знайти свою 
пристрасть і перетворити її на бізнес-ідею.

Блок 6

Презентація та обговорення 3 найунікальніших бізнес-проектів.
Вибираємо проекти для презентації шляхом закритого голосування.

Підводимо підсумки. 

Бізнес-коуч - Кобець Ірина

Успішний підприємець з більш ніж 30 річним досвідом створення та управління 
бізнесом різного профілю. Сертифікований бізнес-коуч, творець кількох програм 
зареєстрованих, як міжнародна інтелектуальна власність, бізнес-спікер і ментор.
CEO and co-founder B2Y Inc and Your B2B world Inc. (Canada)
СЕО IVI Furniture (Canada)
CEO and co-founder GO2Goal Inc (Canada)
CEO ICEA International (Ukraine)
CEO and co-founder "Buildtec - Service" ltd. (Ukraine)
Member of The Rotary International
In October 2016 was nominated in the top 500 WOMAN list as the 
'inuential woman of Ukraine' in KIDS industry (TOP 10).
Gold winner in category "Education Agency of 2014", 
announced by The Premier Agency Business Awards, Canada
Graduated from YEDI start-up program, York University, Toronto, 
Canada

Сертифікат про участь в програмі.
Сертифікат на 100$ для реєстрації в канадський державний коледж St. Lawrence 

По закінченню програми учасник отримує:
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