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Загальнонаціональні курси з 

перекваліфікації найманих 

працівників на мікропідприємців, 

підприємців малого бізнесу та 

самозайнятих громадян



Як все починалося
У 2014 році я переїхала з Луганська 
внаслідок АТО з 1000 гривень у кишені. 
Вивчилася у Києво-Могилянській академії 
на магістратурі з журналістики та вже під 
час навчання влаштувалася на 3 
дистанційні проекті роботи, аби 
утримувати родину та накопичити 
стартовий капітал для створення власної 
справи. 

У 2015 році я вперше зареєструвалася як 
ФОП та відкрила першу філії школи 
східних танців «Гюррем» для дітей в Ірпені 
Київської області. 

Через 10 місяців в мене з’явилася друга 
філія для дорослих. А до кінця 2017 року 
мережа «Гюррем» нараховувала вже 17 
філій у 5 містах України. 

У 2018 році я доєднала до  цього бізнесу 
нововідкриту мною кав’ярню східних 
солодощів «Гюррем» в Ірпені, а з 2019 
року розпочала власне кавове 
виробництво: обсмаження та продаж в 
Україні зелених кавових зерен з 
Центральної Америки, Ефіопії, Гватемали 
та Індії разом із двома бізнес-партнерами.   



Як я заснувала Центр 
маркетингових досліджень і 
мікробізнесу CRYSTAL

У 2017 році, коли я вже отримувала хороший 

прибуток з власного бізнесу, до мене почали 

звертатися такі ж переселенці як і я за порадою, як 

розпочати власну справу.

Я допомагала їх безкоштовно, ми збиралися в Ірпені 

в міській раді та проводили навчання. Я вчила їх 

формувати ідею, складати бізнес-план, привабливий 

для інвесторів, писати грантові проекти, залучати 

інвестиції та організовувати структуру бізнесу, від 

ведення бухгалтерії і сплати податків, до розробки та 

втілення довгострокових маркетингових стратегій. 

Так народився мій CRYSTAL.

Подробиці про саму ідею тут: 

https://biggggidea.com/project/bezkoshtovni-treningi-

dlya-pereselentsiv-pidpriemtsiv-crystal/

Не зібравши відповідну суму, я залучила двох 

інвесторів-забудовників та організувала два 

масштабних дводенних інтенсиви в Києві та Ірпені для 

молодих підприємців, тих, хто бажали ними стати та 

переселенців, які розпочали нове життя в Україні, як і я. 

Усього обидва заходи зібрали 967 людей. 

https://biggggidea.com/project/bezkoshtovni-treningi-dlya-pereselentsiv-pidpriemtsiv-crystal/


Загальнонаціональні курси з 
перекваліфікації найманих 
працівників на мікропідприємців, 
підприємців малого бізнесу та 
самозайнятих громадян

Поетапна реалізація ідеї

За статистикою, понад 25% працездатних українців втратять свої робочі
місця до 2030 року.

Терміни реалізації ідеї: 2020-2025 рр.

Який вплив матиме ідея у національному масштабі: 

1. Попередимо масове безробіття до 2030 року 

2. Підвищимо ВВП України за рахунок розвитку малого та мікробізнесу 
та підвищення експорту готового національного продукту

3. Підвищимо культурно-освітній рівень громадян та їхню національну 
свідомість й відповідальність 

4. Частково позбавимося таких негативних явищ як субсидування 
малозабезпечених, спрощеної податкової системи, знизимо рівень 
тіньової економіки,  зменшимо кількість пенсіонерів на 1 
працюючого громадянина, частково повернемо трудових емігрантів 
в Україну, запустимо нові грантові проекти для соціальних 
підприємців спільно з міжнародними організаціями та фондами 
кредитування малого та мікробізнесу.  

Моя роль: ідеолог, співкоординатор, член команди, переговорник, 
частково – спікер  

Ресурси: 

1. Пряма оплата за курс 

2. Включення CRYSTAL до державної бюджетної програми на 2020 рік

3. Кошти внутрішніх та зовнішніх інвесторів 

4. Краудфандинг 

5. Грантові кошти 

Опис ідеї

Щороку внаслідок глобалізації та технічного прогресу 

в суспільстві зникають традиційні фахи, такі як 

диспетчери таксі, листоноші, водії, кондуктори, 

контролери, банківські клерки, перекладачі, 

новинарі та інші. Їх замінюють інформаційні 

технології та машини.

А більшість інших фахів видозмінюються, оскільки 

понад 50% рутинних процесів у світі автоматизовані.  

«Виживуть» лише ті, хто створює додану вартість, 

креативну та емоційну цінність, чого не в змозі дати 

машини – підприємці-новатори, зокрема 

представники малого, мікробізнесу та самозайняті 

особи. 

У зв'язку з цим більшості людей доведеться 

переглянути власні компетенції, перекваліфікуватися 

та знайти себе на цьому поприщі. 



ОБСТАВИНИ ЗАДУМУ

 Місцезнаходження: обласні центри та міста України (при державних закладах середньої та
вищої освіти, бібліотеках, будинках культури, куворкінгах, приміщеннях ГО)

 Дата створення: Центр CTYSTAL був створений у 2017 році. Курси – у 2020 році будуть запущені

 Часові межі втілення: 2020-2025 роки

 На якому етапі розвитку: готовий бізнес-план, є зацікавлені інвестори, двоє інвесторів, з якими
ми вже мали вправу, впізнаваність проекту в медіа: «Громадське», «Суспільне радіо», «Радіо
Свобода», газета «Факти», Клуб Сталого Бізнесу (КСБ), журнал «Вusiness-woman», проект
«Успішна жінка», СТБ, ICTV тощо

 Команда: В команді 12 людей: 10 спікерів, я – координатор і один ассистент координатора

 Концепція: Загальнонаціональні курси з перекваліфікації найманих працівників на
мікропідприємців, підприємців малого бізнесу та самозайнятих громадян

 Фінансування: Пряма оплата за курс, включення CRYSTAL до державної бюджетної програми на
2020 рік, кошти внутрішніх та зовнішніх інвесторів, краудфандинг, грантові кошти

 План запуску: З 2020 року CRYSTAL має одночасно стартувати в усіх обласних центрах і
протягом року бути впровадженим в усі міста України (за винятком малих смт. та сіл)



Маркетингова основа громадської зацікавленості

 Безкоштовні тренінги для переселенців-підприємців 
CRYSTAL https://is.gd/MXmx3E

 Проект безкоштовних тренінгів для переселенців-
підприємців CryStal чекає на підтримку
https://is.gd/7wbxQJ

 Чи зможуть переселенці безкоштовно вивчати

основи підприємництва? https://is.gd/tl4DXU

 Три успішні бізнес-проекти студентки, яка виїхала з 
Луганська з тисячею гривень https://is.gd/tJaD1s

 15 воодушевляющих историй переселенцев от 
Радио Донбасс.Реалии https://is.gd/PLddGW

 Від переселенки до business-woman: історія «дівчини 
з вогню» https://is.gd/s2wjis

 Переселенка создала бизнес и делится опытом с 
другими предпринимателями из Донбасса 

https://dnews.dn.ua/news/644503

https://is.gd/MXmx3E
https://is.gd/7wbxQJ
https://is.gd/tl4DXU
https://is.gd/tJaD1s
https://is.gd/PLddGW
https://is.gd/s2wjis
https://dnews.dn.ua/news/644503


Перспективність ідеї як пропозиція для інвесторів

1. Очікуване покращення: Попередимо масове безробіття до 2030 року

 Підвищимо ВВП України за рахунок розвитку малого та мікробізнесу та підвищення
експорту готового національного продукту

 Підвищимо культурно-освітній рівень громадян та їхню національну свідомість й
відповідальність

 Частково позбавимося таких негативних явищ як субсидування малозабезпечених,
спрощеної податкової системи, знизимо рівень тіньової економіки, зменшимо кількість
пенсіонерів на 1 працюючого громадянина, частково повернемо трудових емігрантів в
Україну, запустимо нові грантові проекти для соціальних підприємців спільно з
міжнародними організаціями та фондами кредитування малого та мікробізнесу

2. Результати тестування проекту (практичне впровадження):

967 громадян відвідало 2 дводенні інтенсиви в Ірпені та Києві, з них 80% створили власний
бізнес, 60% успішно тримаються на ринку

3. Кінцева мета:

Провести курси з перекваліфікації для в середньому 5 млн. громадян України за 5 років;
показник ефективності: 80% з учасників проекту започаткують власну справу та успішно
реалізуються як мікропідприємці, власники малого бізнесу та самозайняті громадяни



Дякую за увагу!

ДО ЗУСТРІЧІ! 


