
Для кого підійде цей тренінг?
 ; Ви працюєте у неприбутковій сфері? 

 ; Ви прагнете здійснювати соціальний  
  вплив, але не знаєте з чого розпочати? 

 ; У Вас/Вашої організації є ідея бізнесу  
  або концепція соціального впливу, але  
  вона ще досить сира?   

 ; Ви хочете дізнатися більше про те,  
  як можна використовувати бізнес задля  
  користі суспільства? 

 ; Якщо Ви відповіли «так» хоча б на  
  одне з наведених  запитань, то тренінг  
  з бізнес моделювання саме для Вас!  

Теми, які охоплює тренінг:
 ; Базові засади 
 ; Планування за методом   

  «бізнес-канва»
 ; Створення прототипу   

  товару/послуги та    
  вивчення потреб клієнта

 ; Основи фінансового    
  менеджменту 

 ; Фінансова стратегія та   
  інвестиції 

 ; Розробка ключових    
  показників ефективності 

 ; Менторська підтримка 

ЩО ТАКЕ  
СОЦІАЛЬНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО?
В Україні, як і у всьому світі, виникає та набирає 
популярності новий простір для здійснення ін-
новаційного та тривалого соціального впливу, 
який часто називають «четвертим сектором».  
Даний сектор пропонує нову модель ведення 
бізнесу – соціальне підприємство, яке поєднує 
здійснення позитивного соціального та еколо-
гічного впливу із  фінансовою ефективністю, 
використовуючи закони ринку для творення 
добрих справ. Використання моделі саме со-
ціального підприємства дає можливість макси-
мально збільшити  соціальний та фінансовий 
результати і це розуміють як неприбуткові ор-
ганізації, так і великі корпорації. 

Зважаючи на можливості, які з’являються 
із розвитком «четвертого сектору», органі-
зація Pact Ukraine в межах проекту USAID  
RESPOND розробила програму тренінгу з біз-
нес моделювання для організацій, які прагнуть 
розвинути власний бізнес з метою посилення 
соціального впливу. 

ХОЧЕТЕ ПРИЄДНАТИСЯ,  
АЛЕ НЕ ЗНАЄТЕ  
З ЧОГО РОЗПОЧАТИ? 
Тренінг з бізнес-моделювання роз-
роблений організацією Pact Ukraine 
для підприємців-початківців, яким 
потрібна допомога із розвитку стар-
тапу або ідеї соціального бізнесу.
Програма тренінгу базується на 
розвитку спеціальних навичок, мен-
торській підтримці досвідчених екс-
пертів та налагодженні зв’язків із 
соціальними інвесторами. Тренінг 
пропонує навички, необхідні для 
роботи в умовах ринку, забезпечує 
можливість протестувати концепції 
та припущення серед потенційних 
клієнтів шляхом прототипування,  а 
також озброює підприємців інстру-
ментами та практичними порадами 
для започаткування власного соці-
ального бізнесу.

ЯК ПЕРЕТВОРИТИ СОЦІАЛЬНУ ІДЕЮ  
НА УСПІШНУ БІЗНЕС МОДЕЛЬ?
Тренінг з бізнес моделювання від Pact Ukraine

Є можливість адаптації програми тренінгу до потреб групи,  
а також тривалості тренінгу  від 3 до 5 робочих днів.



Для отримання  
детальнішої інформації  
щодо умов проведення тренінгу 
телефонуйте за номером

044 3775464
або пишіть на  
info_respond@pact.org.ua


