
Розвиток підприємництва в Україні
програмна мета Анни Петрової

Створюй, щоб змінити 
країну



ПРО МЕНЕ
Привіт! 
Я Анна Петрова і я хочу розвивати Україну. І я 
вірю, що це можна зробити через розвиток 
підприємництва.
Саме для цього я почала створювати освітні 
програми, курси для людей, що мріють створити 
бізнес, але не знають як.
Саме для цього я привезла в Україну Всесвітню 
організацію Global Entrepreneurship Network.
Я вірю, що підприємці - рушійна сила країни, що 
здатні створити сильну державу.

Я засновниця першого освітнього центру для 
підприємців Startup Ukraine, єдиного в Україні 
бізнес-табору Made in Ukraine, привезла формат 
коворкінгу в Україну та заснувала першу 
спільноту для жінок Selfmade Woman Community. 
Всі проекти роблю для моєї України.



МОЯ МЕТА
Підвищити рівень економіки України через розвиток підприємництва.

1. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, завдяки чому 
можливе підвищення рівня ВВП, збільшення робочих місць, 
підвищення рівня само-зайнятості населення, підвищення рівня 
відповідальності.

2. Боротьба з безробіттям через підприємництво: кожний новий бізнес 
здатен забезпечити робочими місцями від 3 до 200 людей..

3. Формування культури підприємництва в Україні: пропагувати цінності 
ведення бізнесу в умовах win-win для кожного учасника процесів, 
чесне, екологічну роботу.

Вважаю, що саме підприємці малого та середнього 
бізнесу здатні сприяти економічному розвитку країни. 
Тож за свою мету я ставлю:
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Щоб досягти мети, у мене є три ресурси:
1. Перший освітній центр підприємництва Startup Ukraine, що буде навчати як 

створювати бізнес українців. 
Наша мета - це навчити мінімум 100 тисяч підприємців, з яких 50 тисяч створять 
свій бізнес, і візьме мінімум по три людини на роботу. Тобто, в результаті 
отримати 150 тисяч робочих місць. Ми хочемо, щоб відсоток ВВП України істотно 
виріс, щоб товари та послуги Made in Ukraine ставав більш впізнаваним і цінним за 
кордоном.
2. Global Entrepreneurship Network, що забезпечить підтримку міжнародної 

спільноти, буде проводити міжнародний тиждень підприємництва в Україні.
У 2016 році стала офіційним представником Global Entrepreneurship Week в 
Україні. Це означає, що тепер в 2017 в нашій країні пройде тиждень 
підприємництва за сприяння Global Entrepreneurship Network Ukraine і Startup 
Ukraine. Global Entrepreneurship Week проходить в 160 країнах світу. Вона 
об'єднує велика спільнота людей, які пов'язані ідеєю підприємництва і вірять в те, 
що саме малий і середній бізнес змінює економіку і розвиває світ.
3. Особистий приклад: я, як транслятор цінностей створення бізнесу.



ТЕСТУВАННЯ ІДЕЇ
Я розвиваю підприємництво в Україні вже більше ніж 5 років.
Startup Ukraine був створений у 2012 році. За цей час була створена 
методологія, що дозволяє швидко навчитися, як запустити свій проект. 
Цей алгоритм працює не тільки для українських реалій.

Сьогодні у Startup Ukraine більше 5000 випускників, які створили від 3 
до 70 робочих місць по всій країні. І ці цифри постійно зростають.

Декілька прикладів проектів, що запускають наші випускники можна 
подивитися тут.

http://startupukraine.kiev.ua/su-alumni


Мої контакти:
Анна Петрова
(apetrova@startupukraine.com
380977405245)
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