
Шлях вперед
День 1



Програма
(тиждень навчання з підприємництва, планування та ознайомлення

із Європейським Зеленим Курсом) 

´ День 1: Хто ми? Що таке підприємництво, ціннісна пропозиція, маркетинг і 
планування?

´ День 2: Пітчинг. Elevator pitch. Кар’єрний сторітелінг. Презентація командного 
домашнього завдання та фідбек

´ День 3: Фінансування. Що ви отримуєте і що віддаєте, коли обираєте різні
моделі фінансування?

´ День 4: Цифрові можливості. SaaS, GMB, соціальні мережі та інше

´ День 5: Європейський Зелений Курс

´ День 6: Applications в сільському господарстві, сільському туризмі та 
енергетиці



Програма (День 1)

´ Хто ми? (1 година сесії)
´ Проективні тести

´ Mentimeter.com

´ Е. Де Боно «Шість капелюхів мислення»

´ Що таке підприємництво і ціннісна пропозиція? (30 хв)

´ Спід дейтінг (speed dating)(30 хв) в gather.town

´ Що таке маркетинг і бізнес-планування за «моделлю п’яти сил»? (2 
години)
´ Кейси з диверсифікації продукту

https://www.mentimeter.com/


Час саморефлексії

´ У вас є 5 хвилин, щоб подумати над такими трьома запитаннями:
´ Якби ви були деревом, ким би ви були? 
´ Якби ви були автомобілем, ким би ви були? 

´ Якби ви були кольором, ким би ви були?

´ Тепер перейдіть на Menti.com і введіть код.
´ Чи є хтось, хто б відповів нестандартно, або іншим способом, якби ми 
працювали не онлайн, а на офлайновому занятті? Можливо, хтось би додав 
інші ідеї, або дав абсолютно іншу відповідь? 

´ «Шість капелюхів мислення» Де Боно (якщо бракує часу – на домашнє
завдання)

´ Додатково: 16personalities.com



Підприємництво і ціннісні пропозиції

´ Ціннісна пропозиція - це:
´ обіцянка фірми чи підприємця

´ споживачам та інвесторам (й усім стейкхолдерам)

´ надати цінність, створену

´ за певною бізнес-моделлю (зазвичай передбачається).

´ Підприємництво це ... багатогранна, внутрішня, зовнішня (за необхідністю), 
новаторська, трансформаційна... але в цілому …
´ інноваційна здатність (Й.Шумпетер) і підхід до використання (старих) ресурсів по-
новому для задоволення потреб і (або) надання цінності споживачам. 



Підприємництво …

´ ... передбачає ризик

´ ... вимагає певного характеру

´ ... це як апетит ... 

´ ... вимагає експериментів ... 

´ ... це спосіб життя

´ ... але навчання та коучинг можуть допомогти ... 

´ ... передбачає конкуренцію не тільки за продукти та послуги, а й за 
бізнес-моделі ...



Partners – партнери
Ativities – види діяльності
Resources – ресурси
Сosts – витрати

Value proposition –
ціннісна пропозиція

Customer relationships –
відносини з клієнтами
Customer sigments - cегменти клієнтів
Channels – канали
Revenue streams - потоки доходів

Канва бізнес моделі



Давайте швидко вип’ємо кави в www.gather.town

´Впевнені, що ви знайомі з терміном спід дейтінг (швидкі побачення). 

Окрім пошуку партнера для романтичних стосунків, він використовується
найбільшою в Європі мережею для передачі технологій – Enterprise Europe Network 
(EEN).

´На кожному занятті у кожної пари (визначається за таблицями в gather.town)
буде 5 хвилин, щоб представити свою бізнес-ідею чи плани кар’єри з метою 
«продати» себе.

´Тепер у вас є 5 хвилин, щоб подумати над власними сценаріями, як 
представити себе. Поки ви над цим думаєте, приготуйте собі каву.



Gather.town



Вибір ринків /та продуктів (у 
двох контекстах)

Model 5П 



Хто, коли і як обирає (працювати над 
новим цифровим активом)? 

´ Підприємець-початківець, який хоче створити сайт електронної комерції.
´ Підприємець-початківець, для якого магазин електронної комерції лише
один із каналів продажу, а основне призначення бізнесу - це торгівля.

´ Підприємець, якому потрібні зміни – диверсифікація продукту, що дасть
змогу позбутися залежності від одного великого клієнта та страху, що
ринок скоротиться і він не зможе замінити цього великого клієнта.

´ Підприємець, який хоче вивести свої поточні та потенційні продажі на нові
ринки. 

´ Хобі-активіст, для якого продажі – це лише засіб спілкування та 
знайомства з новими людьми. 



Продукт

Ринок

ПокупецьКлієнт/замовник

Потреба



Продукти

Ринок

ПокупецьКлієнт/замовник

Потреби

Багато покупців - один 
споживач (весільні

списки?) Гр
уп
ов
а

ку
пі
вл
я



Характеристики продукту (дропшиппінг)

´ Ціна
´Маржа
´ Ціна, термін доставки та місце доставки
´Супутні товари (комплектуючі, аксесуари …)
´ Комплексний продукт, який може створити попит на 
додаткові послуги (продаж відео-посібників або інше), 
пов'язані з його установкою (монтажем, інсталяцією …)

´Орієнтація на нішу, де немає частої зміни товарів або їх
характеристик (щоб мінімізувати витрати на лістинг)



Увага!

´ Усі інші це роблять, тож я теж можу це зробити.
´Мерчендайзинг провідних брендів без сплати роялті

(Зоряні війни, Angry Birds, Minecraft)
´ Якщо ви платите за авторські права, норма прибутку буде 
дуже низькою. 

´ Якщо ви працюєте з китайськими постачальниками, 
зверніть увагу на умови доставки - у вас можуть виникнути
затримки, які можуть призвести до проблем з PayPal



Диверсифікація
продукту

Давайте пограємо в Irely



Але перед цим:

´ Дослідження ринку та вибір ринків і ніш:
´ Бестселери Amazon

´ Опція автозаповнення Google

´ Google Trends

´ Ключові слова Google

´ Сегментація та таргетинг

´ Любителі (віддані та постійні клієнти)

´ Веб-сайти з відгуками споживачів



Бестселери Amazon



Опція автодоповнення









Irely: Поточні переваги

´Масове виробництво/великі серії невеликої кількості
виробів

´ Висока якість і стандарти
´ Відомі та надійні клієнти й партнери (міжнародні)
´ Зміна стратегії Ikea призводить до диверсифікації
продукції та переорієнтовує з B2B на збалансований
портфель між B2B та B2C. 



Груповий брейнстормінг (мозковий штурм):

Які ваші ідеї/пропозиції? 



Диверсифікація та зростання на 
основі конкурентних переваг Irely

´ Виготовлення великих серій модулів (кубиків), які використовуються
споживачами для створення іграшок - певною мірою за аналогом моделі
Lego.

´ Стратегія Блакитного океану Кіма та Моборна може запропонувати
скоротити або прибрати деталі кріплення блоків і додати клей.

´ Продукти: Кубики сома, Пентаміно (поліміно) - для розважальної
математики, описаної Соломоном Голомбом і Мартіном Гарднером

´ Стандартна диверсифікація - танграми і головоломки. 



Кубики сома

´Продаж не готового 
пазлу, а набору, з 
якого дитина може
скласти пазл за 
допомогою
посібника.



І багато інших можливостей
використання розважальної
математики.

´Нові продукти не вимагають
(масштабних) змін обладнання, а 
лише нової упаковки та оновлених
посібників.

´Через електронний магазин 
споживачі могли вибрати різні форми 
та кількість кубиків



Історія сегментації

´ Роздробленість (до 1880 р.) – малі, регіональні ринки та постачальники

´ Перший бум масового маркетингу, уніфікації виробництва, 
стандартизації, логістики (до 1920 р.). Типовий кейс - Ford T, виробничі
лінії, відсутність варіантів.

´ Сегментація (до 80-х) - зростання різних ринків, орієнтація на різні
демографічні, соціально-економічні фактори, моделі стилю життя

´ Гіперсегментація (кінець 80-х і початок 90-х) – поява супермаленьких
ніш, нових ринків (блакитні океани), персоналізація масових продуктів і 
послуг.



Сегментація

´Сегментація ринку — це процес, у якому
ринок поділяється на різні підгрупи клієнтів зі
схожими потребами та характеристиками, 
що призводять до схожих поведінкових
реакцій на пропозицію певного
продукту/послуги або стратегічної
маркетингової програми.



Масовий маркетинг
Однаковий продукт усім споживачам

(відсутність сегментації)

Сегментований маркетинг
Різноманітні продукти для одного або 

більше сегментів
(часткова сегментація)

Нішевий маркетинг
Різні продукти орієнтовані на підгрупи 

в рамках сегменту
(більш виражена сегментація)

Мікромаркетинг
Продукти, які відповідають смакам 

окремих споживачів або місцевостей
(повна сегментація)





Процес сегментації, таргетування та позиціонування

Сегментація (segmentation) – визначте важливі групи клієнтів.
Таргетування (targeting) – оберіть, на який сегмент орієнтуватись.
Позиціонування (positioning) – побудуйте та розвивайте цінність бренду відповідно до 
обраної мети.
Product (продукт)
Price (ціна)
Place (місце)
Promotion (просування продукту)



Дифузія інноваційної моделі
КРИВА ДИФУЗІЇ ПРОДУКТУ

Innovators – інноватори
Early adopters – ранні 
послідовники/першопрохідці
Early Majority – рання більшість
Late Majority – пізня більшість
Laggards - відстаючі



Онлайн сегментація

´ Спрощувачі (оптимізатори, які шукають просте рішення) – половина електронної
комерції пов’язана з ними.

´ Серфери – споживачі, які переглядають дуже різні сайти.

´ Баргінери (від англ bargain – вигідна покупка) - споживачі, які шукають найкращу ціну, 
пропозиції та знижки.

´ Конектори (від англ connect – зв’язувати) – споживачі, які мають потребу бути 
пов’язаними з іншими, стежити за тим, що вони купують, ділитися тим, що вони купують
- купівля як соціальний досвід. 

´ Рутинери - шукають контент, детальну інформацію та роблять усвідомлений вибір.

´ Спортсмени – ведуть здоровий спосіб життя.
´ Сегментація базується на часі, проведеному в мережі, типах відвідуваних сайтів, 

поведінці тощо. 



За межами сегментації?

´ Масова персоналізація.

´ Перенесення виробництва на місце доставки.

´ Все як послуга.

´ Штучний інтелект (сегментує та націлює).

´ Створення нових ринків, потреб і продуктів (стратегія блакитного океану).

´ Трансформація цінності існуючого продукту.

´ Формування нових ринків (перетворення червоного океану на синій).



Крива цінності



Стратегії «Червоного» та «Блакитного» 
океанів

Стратегія «Червоного» океану
Фокус на існуючих клієнтів

Стратегія «Блакитного» океану
Фокус на «неклієнтів»

Перемога над конкурентами Можливість не боятися конкуренціі ̈

Перемагати конкурентів Робити конкуренцію неактуальною

Експлуатування існуючого попиту Створення нового попиту и ̆ оволодіння ним 

Компроміс «цінність – витрати» Руи ̆нування компромісу «цінність – витрати» 

Побудова всієі ̈ системи діяльності компаніі ̈
залежно від стратегічного вибору, орієнтованого
або на диференціацію, або на низькі витрати

Побудова всієі ̈ системи діяльності компаніі ̈
відповідно до завдання одночасного
досягнення диференціаціі ̈ та зниження
витрат

Джерело: Соловйова Т. В. Стратегія «БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ» як нова форма ринкових відносин. 
Available at: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3280/Soloviova_Stratehiia_blakytnoho_okeanu.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Завдання на наступне заняття:

´ Створити команду з 4-5 осіб , яка повинна підготувати і завтра 
презентувати бізнес-ідею для реалізації.

´ Ви можете залишитися в gather.town, щоб сформувати команди або
обговорити, як самоорганізуватися. Заняття закінчиться за 7 хв. 

´ Кожна команда матиме 3-4 хв. представити свою бізнес-ідею. 

´ Презентація може бути будь-якого виду та формату, але обов’язкова
наявність «ціннісної пропозиції», елементів «канви бізнес-моделі» та 
моделі 5П. 

´ Таймер зараз працює. У вас є 7 хв. До зустрічі завтра. 



Дякуємо!


