
 

 

 

Резюме  
навчальної програми з розвитку навичок підприємництва на сході України 

 
Програма ООН із відновлення та розбудови миру, за фінансової підтримки Європейського Союзу, урядів Польщі 
та Японії проведе 40 бізнес-тренінгів з розвитку навичок підприємництва. 
 

Мета навчальної програми – зміцнення потенціалу і підвищення підприємницької активності ВПО та місцевого 
населення Донецької та Луганської областей.    

 

Навчальний план п’ятиденної програми включає опрацювання наступної тематики: 
 

День 1: Мотиви підприємництва та пошук бізнес-ідей для власної справи 
День 2: Аналіз ринку. З чого почати. Організація власної справи. Бізнес-планування (Частина 1) 
День 3: Організація власної справи. Бізнес-планування (Частина 2) 
День 4: Основи продажів та просування бізнесу 
День 5: Юридичні аспекти започаткування та ведення підприємницької діяльності 
 

Участь в навчальній програмі передбачає детальну розробку щонайменше одного бізнес-плану кожним слухачем 
тренінгів на основі обраних бізнес-ідей. Кожному слухачеві буде надана можливість представити та захистити свій 
бізнес-проєкт перед групою та отримати зворотний зв’язок від тренерів-експертів. 
 

Виконавцем навчальної програми є ТзОВ «АйКю Холдинг» та високопрофесійна команда сертифікованих 
тренерів-експертів у сфері економіки, маркетингу, фінансів, що поєднують у викладанні академічний потенціал із 
знаннями практики українського  бізнесу. 

 

Графік проведення тренінгів 

Дати 
Міста проведення 

у Донецькій області 
Міста проведення 

у Луганській області 

7-11 серпня  
м. Добропілля  
м. Маріуполь 

м. Білокуракине 

13-17 серпня  
м. Краматорськ  
м. Добропілля 

м. Новопсков 
м. Сєвєродонецьк 

19-23 серпня  
м. Дружівка 

м. Покровськ  
м. Велика Новосілка 

м. Старобільськ 
м. Лисичанськ 

м. Станиця Луганська 

26-30 серпня  

м. Слов’янськ  
м. Бахмут 

м. Вугледар 
м. Нікольське 

м. Новоайдар 

03-07 вересня  
м. Бахмут  

м. Волноваха 
м. Троїцьке  
м. Кремінна 

09-13 вересня  
м. Красногорівка 

м. Мангуш 

м. Сватове  
м. Рубіжне 
м. Попасна 

16-20 вересня  
м. Сіверськ  

м. Новгородське 
м. Селидове 

м. Біловодськ 
м. Золоте 

22-26 вересня 
м. Торецьк  

м. Мирноград 
м. Селидове 

м. Мілове 

28 вересня - 02 жовтня  

м. Лиман  
м. Констянтинівка 

м. Курахове 
 

м. Марківка 

Усім, кого зацікавив цей проєкт, необхідно зареєструватися за посиланням: 
ЗАРЕЄСТРУЙСЯ! 

 

Відбір учасників проводиться за результатами даних реєстраційної анкети та співбесіди. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fvv7l6MIk-_qmjd4Qf7E0osP8CHC2BSOOlWQKfzTdlO6aA/viewform

