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«Глобальна інноваційна програма еко-
логічно чистих технологій для малих та 
середніх підприємств України» (GCIP 
Ukraine) є частиною глобальної ініці-
ативи, спрямованої на просування ін-
новаційних технологій та створення 
екосистеми підтримки інноваційного 
підприємництва. 

Метою Проекту є сприяння розвитку низьковуглецевої економіки та підприєм-
ництва шляхом створення екосистеми для просування екологічно дружніх інно-
ваційних проектів.

Ігор Кирильчук
Національний 
координатор проекту

Катерина Пасічник
Асистент проекту

Тетяна Мазаєва
Національний   
експерт з комунікацій

Катерина Перната
Координатор 
тренінгових програм

Розбудова національного потенціалу 
> для підтримки та просування інновацій у сфері 
чистих технологій.

Посилення нормативно-правової бази 
> щодо інноваційних технологій та підприєм-
ницької екосистеми в Україні.

Створення національної плат-
форми чистих технологій 
> для просування інновацій за-
для забезпечення глобальних 
екологічних переваг і ство-
рення зелених робочих місць в 
Україні.

Компоненти проекту 

У січні 2019 року команда ЮНІДО за підтримки Гло-
бального екологічного фонду розпочала впроваджен-
ня Проекту в Україні. Партнери проекту – Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство 
екології та природних ресурсів України та Державна ін-
новаційна фінансово-кредитна установа, Національна 
академія наук України (Інститут відновлювальної енер-
гетики НАНУ). Міжнародний партнер Проекту – Мережа 
для глобальних інновацій (NGIN), США.

Микола Кобець
Експерт з питань підтримки національної 
політики для розробки та впровадження 
національної екосистеми інновацій та клінтех 
підприємництва 

Володимир Чернецький
Національний експерт по розробці бізнес планів
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Термінологічний словник

AR-ефект (анг. Augmented Reality, AR)

ефект доповнення реальності будь-якими віртуальними елементами.

Блог (скороч. від веб блог - анг. web blog)

це онлайн журнал чи інформаційний вебсайт, який показує інформацію у зворотному хро-
нологічному порядку, тобто найостанніші матеріали відображаються найпершими. Це 
платформа де автор, або група авторів діляться своїми думками щодо якоїсь певної теми.

Валідація (анг. validation)

перевірка або підтвердження дієвості або точності якоїсь ідеї, предмету, проєкту тощо.

Візія (анг. vision)

комплекс уявлення про щось, когось (особливо про майбутнє, наміри, плани тощо.); 
бачення.

Влог (скороч. від відео блог - анг. video blog)

це форма блогу, в якому засобом передачі інформації є відео підкріплене текстом, зобра-
женнями та іншою додатковою інформацією. Найпопулярнішим місцем розміщення віде-
офайлів є YouTube.

Девайс (англ. device)

означає пристрій. Використовується по відношенню до комп’ютерів, ноутбуків, мобільних 
пристроїв тощо.

Діджиталізація
переведення інформації у цифрову форму.

Івент (англ. event)

подія, захід.
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Імплементація (анг. implementation)

здійснення, виконання, реалізація.

Нотатки (одн. нотат́ка)

короткі записи, помітки для пам’яті.

Онлайн-тренінг (анг. online training)

це форма отримання потрібних знань та навичок, яка проходить віртуально за допомогою 
інтернет зв’язку.

Пітчинг (анг. pitch)

це коротке словесне або візуальне представлення ідеї проекту, фільму тощо.

Профайл (анг. profile)

це коротка інформація про чиєсь життя, проєкт, інтереси тощо.

Стейкхолдери (анг. stakeholder)

це фізичні та юридичні особи, які мають інтерес в розробці та втіленні ідеї, проекту, про-
дукту, заходу. Стейкхолдер може мати певні очікування та вимоги,  впливати на процес та 
реалізацію проекту.

Хакатон (анг. hackathon, від hack -ламати та marathon - марафон)

це захід, під час якого створюються команди, які мають вирішують певну проблему в об-
межений період часу. 

VentureLab – (aнг. venture – підприємство, авантюра; lab- лабораторія) 
заходи під час яких надаються практичні та теоретичні знання щодо розвитку стартапів. 
Зазвичай проводяться для науковців та студентів, які зацікавленні у створення стартап 
компаній для комерціалізації своїх інноваційних проектів.
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COVID-19 або короновірусна криза стала 
вагомим викликом для людей по всьому світу, 
в тому числі і в Україні.

Разом з тим, ми всі стали свідками як за декіль-
ка місяців світ став більше діджиталізованим 
і багато ресурсів стали доступними в онлайн 
форматі. Так, кожен бажаючий міг відвідати ві-
денську оперу, швейцарський кінофестиваль чи 
пройти навчання у всесвітньовідомих навчаль-
них закладах онлайн. Представники бізнесу та-
кож замислитися про перехід або перейшли в 
онлайн режим, тим самим зменшивши негатив-
ний вплив економічної кризи на свій бізнес чи 
навіть збільшивши свої прибутки. 

Даний довідник 
проведення онлайн 
тренінгів описує 
важливі компоненти 
розробки та імпле-
ментації онлайн 
навчань.
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Почнемо з того для чого потрібне онлайн навчання.

Головною перевагою використання онлайн навчання є те, що ко-
жен учасник може взяти участь в онлайн заході з буть якої части-
ни світу, використовуючи комп’ютери, планшети, смартфони чи 
інші девайси з доступом до інтернету. Зараз у світі проводяться 
мільйони онлайн-івентів кожного дня.  

Методологія 
онлайн навчання
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Проведення онлайн-тренінгів потрібне при:

До недоліків онлайн навчання належать:

карантинних заходах, коли учасники не 
можуть фізично бути присутніми на тре-
нінгу;

географічній віддаленості учасників;

наявності серед слухачів людей з інвалід-
ністю, яким важко пересуватися;

технічні проблеми. Якщо в учасників від-
сутнє підключення до інтернету вони не 
зможуть взяти участь в онлайн навчанні 
(якщо тільки курс не записаний);

самодисципліна. Іноді слухачам важко себе 
мотивувати на проходження повного курсу 
навчання;

відсутність відчуття духу спільноти.

наявності серед слухачів мешканців тим-
часово окупованих територій;

не можливості приділити достатньо часу 
оффлайн тренінгам через високу зайня-
тість;

Крім цього, не варто забувати, що перевагами онлайн навчання є те, що в ньому може 
взяти участь більша кількість людей, а самі учасники мають більше часу нотувати отри-
ману інформацію.

Існує декілька методів проведення навчального заходу в режимі онлайн. Вибір пра-
вильного методу залежить від цільової аудиторії, фінансових та технічних можливо-
стей, періоду проведення та цілей курсу. 
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При асинхронному типі викладачі можуть встановити чіткі часові 
рамки для слухачів на проходження кожного етапу курсу, або ж 
надати можливість слухачам самим обирати темпи свого навчан-
ня чи поєднувати їх. Обидва типи онлайн курсів надають мож-
ливість використовувати різноманітні інструменти для залучення 
учасників та підтримувати процес їхнього навчання.

Онлайн навчання поділяється на активні та записані тренінги/
семінари/уроки:

Синхронний тип навчання
це активний прийом коли викладач працює 
з учасниками онлайн у попередньо визна-
чений час. Перевага синхронного режиму 
в тому, що учасники проходять курс разом 
та можуть підтримувати комунікацію. Цей 
формат можливо зробити найбільш набли-
женим до оффлайн варіанту.

Асинхронний тип навчання 
це пасивний прийом, коли навчання нада-
ється в заздалегідь записаному вигляді. По-
пулярними прикладами є курси на Coursera, 
edX, Lynda etc. На сьогодні ринок надає ба-
гато варіацій записаних програм. 

ПРИКЛАДИ ФОРМАТІВ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ

Синхронні Асинхронні

Онлайн-тренінг Онлайн-курси

Вебінар Відеолекції

Онлайн-трансляції Влоги

1
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Вибір онлайн-платформи для навчання є дуже важливим кро-
ком для його проведення. Обрана платформа має відповідати 
ряду вимог, які є важливими для втілення запланованої тренін-
гової програми. 

У зв’язку із швидким переходом багатьох заходів в онлайн фор-
мат у 2020 році, почали з’являтися нові онлайн платформи, а вже 
існуючі – оновлювати та розширювати свій фунціонал.

Поширені веб-ресурси 
для онлайн-навчання 
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Нижче, ми надаємо перелік поширених веб-ресурсів для онлайн-
заходів:

Skype

Skype (skype.com) – це одна з найбільш відомих онлайн платформ у світі. Для того, щоб провести 
захід в Skype потрібно створити посилання на зустріч, поділитися посиланням з учасниками та 
приєднатися до дзвінка. 

1

Функція запису двінків є важ-
ливим компонентом прове-
дення онлайн-тренінгів. Запис 
дзвінків в Skype здійснюється 
повністю в хмарі. Максимальна 
тривалість запису дзвінка - 24 
години. Більш тривалі дзвінки 
можуть бути розділені на кіль-
ка файлів. 

Переваги проведення заходу в Skype:

необов’язково мати підписку, щоб проводити захід (безкоштовна версія),

необо’язково завантажувати програму на ваші девайси,

для дзвінка надається до 24 години

11МОДУЛЬ #7
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WebEx (Cisco WebEx) 

Zoom 

WebEx (webex.com) - це хмарний сервіс 
(платформа) для проведення web-кон-
ференцій, що дозволяє учасникам обмі-
нюватися інформацією із глобального 
хмарного середовища, використову-
ючи комп'ютер або мобільні пристрої. 
Для проведення події в WebEx потріб-
но мати реєстрацію. 

Zoom – це одна з найбільш популярних платформ для відеоконференцій сьогодні. Для створення 
події потрібно зареєструватися на сайті. 

2

3

Переваги проведення заходу в Cisco WebEx 
Center:

наявність віртуальних кімнат для додаткових сесій

оцінка ефективності навчання за допомогою інте-
грованих тестів та опитувань

створення цифрової бібліотеки із записаних тре-
нінгів для подальшого використання

Zoom також надає можливість:

кілька учасників можуть одночасно ділитися своїми екранами та спільно коментувати 
інтерактивну зустріч.

створення електронної дошки для малювання та розміщення наочного матеріалу

можливості для паралельного перекладу.

наявність віртуальних кімнат для додаткових сесій

12
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Microsoft Teams 

«Microsoft Teams» - це центр командної роботи в Microsoft 365, який інтегрує користувачів, вміст і 
засоби, необхідні команді для ефективнішої роботи. Програма об'єднує все в спільному робочому 
середовищі, яке містить чат для нарад, файлообмінник та корпоративні програми. Підтримується 
платформи Windows, Mac, iOS і Android. Служба доступна 53 мовами на 181 ринку.

4

Додатково Microsoft Teams в залежності від версії Microsoft 365 надає 
наступні можливості:

запланувати зустрічі й заздалегідь запросити на них учасників;

організувати окремі онлайн-кімнати;

проводити онлайн-заходи до 300 або до 10 000 (Office 365 E3) учасників;

організовувати онлайн-дзвінки до 60 хвилин (безкоштовна версія) або до 24 години;

записувати заходи (опція відсутня в безкоштовній версії);

працювати з додатком OneNote notebook та розміщувати матеріали в онлайн-бібліотеці;

створити список відвідуваності.
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Facebook Messenger Rooms 

Facebook Messenger Rooms – це сервіс для відеодзвінків, який вміщує до 50 учасників і дозволяє 
додавати AR-ефекти і 360-градусні фони. Для організації онлайн-зустрічі потрібно створити лінк 
та розіслати його учасникам, або ж просто поділитися кімнатою для відеозустрічей з учасниками 
через новинну стрічку соціальної мережі.

Загальними перевагами всіх наве-
дених онлайн-платформ є те, що 
майже всі вони надають можливість 
проводити заходи для 100 учасників 
і більше, у всіх наявні функції запису 
дзвінка, демонстрації робочого сто-
лу та комунікації в текстовому чаті.

Відеоконференції також можна про-
водити за допомогою Google Meet, 
Google Classroom, Moodle тощо.

5

Серед плюсів Messenger Rooms можна виділити:

необмежена тривалість дзвінка;

до заходів можливо підключати осіб без акаунту на Facebook та з інших соціальних мереж.
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Необхідність переходу на онлайн систему навчання для Бізнес Ака-
демії Проекту «Глобальна інноваційна програма чистих технологій 
для МСП в Україні» (GCIP Ukraine) постала під час запровадження в 
Україні карантинних заходів, як протидії пандемії COVID-19. Онлайн 
формат став новим для Проекту ЮНІДО/ГЕФ, оскільки попередні 
заходи проекту проводились виключно за фізичної присутності 
всіх учасників, однак, команда GCIP Ukraine разом із міжнародними 
тренерами швидко освоїли новий формат роботи.

В цьому дoвідковому матеріалі ми покроково 
розглянемо синхронний варіант онлайн занять, 
оскільки саме цей метод найбільш підходить 
для проведення онлайн-тренінгів в рамках GCIP 
Ukraine.

Онлайн-тренінги 
GCIP Ukraine 

15МОДУЛЬ #7

Методологія проведення онлайн тренінгів



Кожна сесія онлайн-навчання має тривати не більше чоти-
рьох годин з перервами. Це саме той час, за який можливо 
зберігати увагу та працездатність учасників тренінгу пе-
ред екранами. 

Тренінгова програма повинна комбінувати в собі близько двох годин презентації трене-
рами нового матеріалу та двох годин самостійної роботи в групах та з менторами. Модулі 
онлайн-тренінгу мають покривати всі 20 бізнес-елементів GCIP (див. Додаток), з особливою 
увагою на такі теми:

Бізнес-модель;

Продукт/Відповідність потребам ринку/
Виявлення клієнтів;

Ринки та вихід на них;

Продукт/ Валідація технології;

Фінансування;

Керування командою;

Інтелектуальна власність;

Маркетингова стратегія;

Сталість;

Презентація інвесторам.

1

2

Тренінгова програма «Бізнес академія GCIP Ukraine” проводиться двічі на рік. Учасниками Біз-
нес академії є півфіналісти конкурсу стартап-проектів у сфері чистих технологій та сферах, що 
відповідають цілям сталого розвитку ООН. Курс навчання складається з трьох чотириденних 
сесії, які проходять на платформі для веб-семінарів (наприклад Zoom). 

Структура онлайн-тренінгів GCIP Ukraine

Час

Програма
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Півфіналісти конкурсу стартапів та інноваційних проектів GCIP Ukraine.

Міжнародні та національні тренери.  Завданням міжнародних тренерів є ознайом-
лення півфіналістів з головними світовими тенденціями розвитку стартапів, а також 
безпосередньо підготовка стартап команд до презентації своїх проектів інвесторам. 
Фокусом національних тренерів є теми, які стосуються внутрішніх українських аспектів 
ведення бізнесу.

Ментори проекту. Протягом усього процесу навчання в Бізнес академії GCIP Ukraine, 
кожну стартап-команду супроводжує ментор. Якщо у команд виникають додаткові пи-
тання, для консультацій залучаються експерти з конкретної галузі.

Представники Головного Офісу ЮНІДО та Проекту ЮНІДО/ГЕФ «Глобальна Ін-
новаційна Програма чистих технологій» (Project Management Unit), що є організатора-
ми та модераторами заходу.

a

b

c

d

Учасники онлайн-сесії тренінгу для підприємців GCIP Україна

До проведення онлайн-тренінгу залучаються:

Загальна кількість 
учасників до 90 осіб

до 3-х представників 
від кожної групи 

(приблизно 60 учасників) 

1 ментор із загальних 
питань на дві команди 

(загалом до 10 менторів)
до 5 менторів 

із спеціальних питань

5 представників офісу 
GCIP Україна   

до 10 національних 
та міжнародних 

тренерів   

3

Якісною відмінністю онлайн-тренінгу GCIP Ukraine від оффлайн версії є можливість залучити до 
навчання більшу кількість представників команд. Під час онлайн-вебінару участь можуть брати до 
трьох учасників від кожної  команди, в той час коли в оффлайн версії – тільки один представник 
команди.

Учасники
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Півфіналісти конкурсу стартапів та інноваційних проектів GCIP Ukraine мають бути пові-
домлені про початок навчання в Бізнес академії GCIP щонайменше за три тижні до його 
початку. 

Детальна програма надсилається всім учасникам, які підтвердили свою участь в онлайн-а-
кадемії, за тиждень до початку сесії. 

Всі учасники онлайн-сесії мають бути зареє-
стровані на конференцію організаторами за-
ходу щонайменше за 2 доби. Крім цього, всім 
учасникам також відправляється посилання для 
самостійної реєстрації.

Всі учасники мають бути підписані своїми іме-
нами та прізвищами, а також по можливості, із 
зазначеною назвою свого проекту. У разі залу-
чення іноземних тренерів/менторів/експертів 
інформація має бути вказана латиницею.

В залежності від  програми тренінгу, презента-
ція тренерів має бути надіслана учасникам за 
день до тренінгу або відразу після проведен-
ня такого заходу. У випадку, якщо презентація 
надсилається після тренінгу, в листі також вка-
зується завдання, яке учасники мають підготу-
вати до наступного тренінгу.

Під час виконання домашніх завдань, коман-
ди отримують консультації від свої менторів. У 
разі, якщо ментор не може надати консультацію 
з тієї або іншої причини,  національний коорди-
натор тренінгової програми GCIP Ukraine надає 

Робота з півфіналістами

роз’яснення щодо завдань та допомагає коман-
дам зконтактувати з експертами з конкретних 
напрямків.

Після завершення Бізнес академії учасники ма-
ють заповнити анонімну анкету з ефективності 
проведення тренінгу, яка надсилається під час 
останнього дня сесії. 

!!
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Щонайменше за тиждень до початку нав-
чання нової групи півфіналістів у Бізнес ака-
демії, запрошені ментори проекту проходять 
підготовчу сесію, метою якої є ознайомлення з 
типами, роллю, завданнями, умовами, часови-
ми рамками, принципами та правилами роботи 
менторів в Проекті GCIP Ukraine. Ментори та-
кож мають можливість переглянути профайли 
команд та попередньо визначитись з якими ко-
мандами вони хотіли б працювати під час тре-
нінгу GCIP Ukraine.

Для організації спільної роботи команд та менторів, починаючи 
із День №2 Бізнес академії, на платформі онлайн-конференцій 
(e.g. Zoom) створюються окремі «кімнати». Учасникам оголошу-
ється список менторів та закріплені за ними «кімнати». Таким чи-
ном, всі представники команди можуть знайти та приєднатися 
до кімнати свого ментора. 

В кінці тренінгової програми, перед фінальним оцінюванням, всі 
учасники Бізнес академії мають заповнити онлайн-анкету щодо 
ефективності роботи зі своїми менторами. Ментори в свою чер-
гу,  для звітування, мають фіксувати час своєї залученості до ро-
боти з командами.

Важливим елементом онлайн-навчання в Бізнес Академії GCIP Ukraine є практична 
робота учасників разом з менторами над розвитком своїх проектів. Це дає можливість 
стартап командам отримати необхідну експертизу, яка допоможе їм більш ефективно 
побудувати бізнес-процеси, зрозуміти як краще виходити на ринки та як презентува-
ти свій продукт потенційному інвестору.

Робота з менторами та експертами

В День №1 Бізнес академії, після коротких пітчів 
стартап проектів, ментори роблять остаточний 
вибір команд та надсилають інформацію наці-
ональному експерту із тренінгової програми 
GCIP Ukraine. Зазвичай кожен ментор має об-
рати для майбутнього наставництва не більше 
двох команд. Того ж дня, національний експерт 
із тренінгової програми розсилає командам ін-
формацію, щодо менторів з якими вони будуть 
працювати. 
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це захід, під час якого учасники Бізнес академії консультуються персонально або разом з 
іншими учасниками щодо конкретних питань стосовно розвитку своїх стартап-проектів з 
експертом або з групою експертів.

Для організації онлайн, як і оффлайн бізнес-клінік, спочатку потрібно визначитися щодо того, 
якої експертизи не вистачає командам. На основі цього, залучаються ментори та експерти, які 
є фахівцями у тих сферах, які є найбільш необхідними.

Робота в бізнес-клініках 

Бізнес-клініка 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фінанси та маркетинг

Інтелектуальне право

Розвиток та розширення

Фінанси

Робота з командами

Біоенергетика, енергоефективність

Маркетинг та комунікації

Залучення інвестицій

Організація виробництва та технології

Робота над оформленням презентацій

Наприклад:
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Перед сесією бізнес-клінік, на онлайн платформі (напр. Zoom) створю-
ються додаткові сесійні кімнати (breakout rooms). 

Графік сесій бізнес-клінік складається на основі потреб кожної коман-
ди-учасниці  визначених тренерами, менторами або ж самими команда-
ми. В графіку вказується  час, імена експертів, перелік сфер щодо яких 
вони можуть надати консультацію,  № віртуальної кімнати та черговість 
команд до кожного ментора. Таким чином, кожна команда матиме змогу 
отримати консультації від потрібних їй експертів.

На кожне коло бізнес-клініки виділяється від 
25 до 45хв. в залежності від загального часу 
сесії та кількості учасників та експертів. На 
онлайн бізнес-клініки рекомендується виді-
ляти не більше 45 хвилин. 

Отримані коментарі та зауваження під час 
бізнес-клінік, команди опрацьовують із свої-
ми менторами в окремих віртуальних сесійних 
залах або/та між сесіями Бізнес академії. 

В залежності від кількості учасників та експертів, найбільш дієвими варіанта-
ми проведення бізнес-клінік є:

В кожній віртуальній сесійній залі зна-
ходиться один експерт, який є фахівцем 
в певній сфері. Одна команда-учасниця 
приєднується до кімнати у зазначений час.

Змішаний тип. Створюються віртуальні зали на одного експерта, якщо його сфера експертизи 
кардинально відрізняться від інших експертів, а також групові, де експерти консультують із 
дотичних тем.

В кожній віртуальній сесійній залі знаходить-
ся група експертів, які є фахівцями з набли-
жених сфер. До зали приєднується декілька 
команд, з подібними питаннями щодо їхній 
проектів.

Варіант  №1

Варіант  №3

Варіант  №2
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це завершальний етап Бізнес академії, коли команди мають змогу представити свої проек-
ти суддям та отримати фінальні оцінки.

Для підготовки до фінального оцінювання, спочатку потрібно визначитися із суддями, які ма-
ють необхідні знання та кваліфікації та можуть професійно оцінити проекти. Зазвичай це пред-
ставники бізнесу, науковці та представники профільних державних установ. Суддям надсила-
ється інформація щодо суддівського процесу та excel документи із критеріями оцінювання.

Фінальне оцінювання починається із короткої сесії для 
суддів під час якої узгоджуються всі технічні питання. 

В цей час всі команди реєструються та чекають свого 
підключення. 

Коли всі команди підключені до сесії, розпочинається 
представлення суддів, їхнього досвіду та спеціалізації. 

Наступним кроком є уточнення всіх технічних питань 
та відповіді на питання команд щодо процесу оціню-
вання.

Черговість презентацій команд на фінальному оцінюван-
ні визначається під час останнього дня тренінгової сесії за 
допомогою спеціальної онлайн програми для випадково-
го вибору (напр. random.org).

Фото: 
Бізнес академія GCIP Ukraine 2020

Фінальне оцінювання 

Фінальне оцінювання 

Після цього, в сесійній залі залишаються 
судді, ментори (по бажанню), експерти 
Проекту ЮНІДО/ГЕФ та перша по списку 
команда, яка презентує.

Під час фінального оцінювання кожна ко-
манда має 10 хвилин на пітч свого проек-
ту та 10 хвилин на запитання та відповіді. 
Додатково надається 3 хвилини на зміну 
команд. В залежності від кількості учас-
ників, часові рамки можуть змінюватися.
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Судді заповнюють excel аркуші для оцінювання під час виступу та 
під час зміни команд.

Фінальне оцінювання в режимі онлайн проводиться один повний 
день, або протягом послідовних коротких дводенних сесій.

По закінченню оцінювання всіх команд, судді надсилають 
всі файли з оцінками на e-mail Національного координатора 
GCIP Ukraine.

Оголошується перерва. Під час перерви, зводяться оцінки 
всіх суддів стосовно кожної команди. Підбивається рейтинг. 

Окремо від переможців Бізнес академії, які відповідно до рейтингу зайняли 1, 2 та 3 місця, судді об-
говорюють та вирішують, які команди стали фіналістами в номінаціях відповідно до Цілей Сталого 
Розвитку ООН (напр. «Медицина для сталого розвитку», «Інновації для сталого розвитку сільсько-
го господарства», «Найкращий жіночий проект»).

Після консультацій, всі команди приєднуються до сесійної зали де оголошуються команди-пере-
можці та фіналісти. 

Підрахунок голосів та оголошення переможців

Документ з рейтингом команд розсилається на електро-
нні скриньки суддів. Після ознайомлення суддів з оцін-
ками починається обговорення, яке займає приблизно 
одну годину.
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До особливостей проведення Бізнес-академії GCIP Ukraine онлайн можна віднести:

Особливості проведення онлайн 
бізнес-академії GCIP Ukraine 

До участі в оффлайн Бізнес академіях GCIP запрошується по 1 учаснику від 
кожної команди. Це обґрунтовано логістичними витратами та витратами на 
проживання і харчування кожного учасника. До бізнес академії в онлайн фор-
маті запрошується до 3-х представників від команди, тобто Проект може охо-
пити більшу кількість учасників.

Онлайн бізнес академія проходить у вечірній час. Це дозволяє учасникам, які 
через роботу або інші обов’язки зазвичай би відмовилися від участі, долуча-
тися до тренінгової програми.

До мінусів можна віднести те, що під час онлайн-заходів важко добре позна-
йомити учасників один з одним та налагодити комунікацію між ними.

1

2

Більше представників команд

Доступніше для  більшої кількості учасників
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З однієї сторони онлайн формат знімає багато проблем-
них питань щодо логістики, оскільки учасники мають змогу 
підключатися із будь якої точки України або, навіть, світу. 
Але, з іншої сторони, через нестійкий інтернет зв’язок, дея-
кі учасники можуть мати проблеми із підключенням.

Під час проведення оффлайн-тренінгів GCIP Ukraine велика увага приділяється вибору опти-
мального приміщення. Оскільки тренінговою програмою передбачені 1:1 сесії з менторами 
та бізнес-клініки з експертами, для тренінгових сесій зазвичай потрібні декілька додаткових 
кімнат, де команди можуть працювати окремо із менторами та експертами. В онлайн-фор-
маті на платформі для онлайн-подій (напр. ZOOM), крім основної кімнати для конференцій, 
є можливість створення багатьох окремих віртуальних кімнат, для всіх додаткових консуль-
тацій. Однак, до недоліків можна віднести той факт, що через різні технічні проблеми, деякі 
учасники інколи не можуть самостійно переходити із кімнати в кімнату, що може ускладню-
вати робочі сесії.

3

4

Відсутність проблем з логістикою

Відсутність проблем з локацією
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2

3

Створення акселератора на базі університету є кропіткою, але надзвичайно важливою 
роботою. Мати на своїй базі платформу для розвитку стартап проектів є трендом серед 
університетів у світі.

Створення акселератора на засадах 
проекту ЮНІДО/ГЕФ «GCIP UKRAINE»

З чого почати створення бізнес-акселератора: 

Яким ви бачите акселератор? Хто будуть його користувачі (студенти, випускники, працівники 
ВУЗу та/чи люди, які проживають у вашому регіоні та не мають відношення до ВУЗу)? Яким 
чином інкубатор буде популяризуватися? Чому ним мають зацікавитися потенційні користу-
вачі?  Чи буде навчання в акселераторі входити в розклад предметів чи буде відноситися ви-
ключно до позакласного навчання. Які проекти потрібні вашому регіону? Кому належатиме 
право інтелектуальної власності? Як буде проходити патентування, ціна? Як будуть залуча-
тися інвестиції? Як ви будете залучати бізнес та державні органи (за необхідністю) і т.п.?

Опишіть візію, місію, цінності та принципи акселератора. 

Наукова база університету, обладнання, технологічний (технічний) парк, «spin-off» підприєм-
ства, дисципліни з підприємництва, розвитку бізнесу, маркетингу, інші дисципліни.

Розрахуйте бюджет, потрібний для запуску акселератора та для подальшої його діяльності 
на півроку, 1 рік, 3 роки.

Зробіть стратегічний план

Оцініть сильні та слабкі сторони вашого ВУЗу

Розробіть бюджет акселератора 
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5

Приділіть достатньо часу для того, щоб визначитися із партнерами для вашого акселерато-
ра. Зазвичай партнерами стають міська та регіональна влада, бізнес різного типу, громадські 
організації з фокусом на розвиток підприємництва та навчання.

Продумайте як ви будете залучати кожного з партнерів, до яких проектів та на яких умовах. 

Зробіть рекламу акселератору. Проведіть зустрічі зі студентами, опишіть можливості та умо-
ви залученості до акселератора.

Проводьте хакатони та VentureLabs – де учасники можуть знайомитися і формувати нові ко-
манди для роботи над проектами.

Паралельно, проводьте тренінги з підприємництва, росту, лідерства, маркетингу та інших ці-
кавих для молоді тем, а також організовуйте різні надихаючі зустрічі, які зможуть зацікавити 
та стимулювати студентів та всіх зацікавлених осіб в роботі над стартап проектами.

Бюджет має бути розроблено з урахування коштів, отриманих в результаті гранту від Проек-
ту ЮНІДО/ГЕФ, наданих ВУЗом в якості співфінансування, отриманих від роялті і т.п., коштів 
залучених від регіонального (національного, міжнародного) бізнесу.

Бюджет крім іншого має включати видатки на заробітною платню працівникам акселератора 
та залучених експертів та менторів, маркетинг та грантову підтримку стартап проектів.

Визначте партнерів

Заповніть Акселератор стартапами
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7
Регіональні акселератори GCIP Ukraine ство-
рюються Проектом ЮНІДО/ГЕФ, щоб в першу 
чергу, вирішити проблеми регіонів та зробити 
їх більш привабливими для молоді. Саме тому, 
ми рекомендуємо співпрацювати та залучати 
до діяльності вашого акселератора регіональ-
ний бізнес. Це можуть бути як великі корпорації 
чи холдинги, так і малий та середній бізнес. 

Співпраця з бізнесом

6 Бізнес академія при Акселераторі 
Організовуючи конкурс стартапів та Бізнес академію для фіналістів, ви популяризуєте ваш 
акселератор та матимете можливість відібрати найкращі проекти для фінансування. 

Оголосіть конкурс стартапів. 

Оголосіть конкурс стартапів та запросіть експертів (включаючи представників бізнесу, Про-
екту ЮНІДО/ГЕФ, Державної інноваційної фінансово-кредитної установи та Державного 
агентства з енергоефективності та енергозбереження України) до визначення команд фіна-
лістів. Використовуйте критерії відбору Проекту ЮНІДО/ГЕФ GCIP Ukraine. 

Проведення навчання на базі акселератора.

Для організації навчання фіналістів конкурсу стартапів та їх роботи з менторами та експер-
тами рекомендується керуватися методичним матеріалом, розробленим Проектом ЮНІДО/
ГЕФ «GCIP Ukraine».

Тренінгова програма має включати 20 Бізнес елементів GCIP (див. додаток). 

Суддівство 

До фінального оцінювання фіналістів конкурсу мають бути залучені судді (включаючи пред-
ставників бізнесу, Проекту ЮНІДО/ГЕФ, Державної інноваційної фінансово-кредитної уста-
нови та Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України), які ма-
ють відповідну кваліфікацію для фахового оцінювання проектів. 
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Учасники онлайн-сесії тренінгу для підприємців GCIP Україна

БІЗНЕС АКСЕЛЕРАТОР 
GCIP УКРАЇНА

при університеті

ВНЕСОК РЕЗУЛЬТАТ

Фактори успіху

спільний 
простір та 
технології

нетворкінг

квалі- 
фіковані 

кадри

Стейкхолдери та 
партнери

Проект ЮНІДО/ГЕФ 
GCIP Ukraine 

Науково-дослідницькі 
центри

Громадянське сус-
пільство та приватний 
сектор

Підприємці та студенти 
університету

Надані послуги
Конкурс стартапів 
Cleantech 

Технічна підтримка

Менторська програма

Фінансова підтримка

Адміністративна 
підтримка

Для суспільства
Підвищення рівня 
інновацій

З’єднання результатів 
наукових досліджень     
з розвитком 

Скорочення викидів         
в атмосферу 

Впровадження чистих 
технологічних рішень     
на підприємствах 

Сталий розвиток регіону

Для економіки
Високі темпи економіч-
ного зростання

Низький рівень безро-
біття

Отримання доходів

Для підприємців
Збільшення МСП

Підвищення рівня 
успішності стартапів
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Двадцять бізнес елементів GCIPDigital FutureДодаток: 

GCIP TRAINING METHODOLOGY

54321

201917 1816

151412 1311

1097 86

Опис Бізнесу
Продукт 
та його 

Переваги

Біль або 
Проблема

Технологія 
(Особливості 

та інтелектуальна 
Власність)

Сегментація 
Клієнтів

Стартова 
площадка та 

Перші Кліенти

Конкуренція 
та Конкуренти

Суміжні 
Сегменти Ринку

Модель 
Прибутку та 

Ціноутворення

Загальний 
Доступний Ринок 

(ТАМ)

Вихід 
на Ринок / 

Збільшення 
Продажів

Стратегічні 
Партнери

Канали 
Дистрибуції

Критичні 
етапи розвитку Фінансування

Команда Законодавтсво
3х річний 

План Доходів / 
Витрат

Сталість 
та Вплив

Масштабу- 
вання та Вихід 

на Світові Ринки

ЗАГАЛЬНЕ РЕЗЮМЕПРЕДСТВАЛЕННЯ 
ІДЕЇ ІНВЕСТОРУ

ПРЕДСТАВЛЕННЯ 
ІДЕЇ ЖЮРІ

РОБОЧІ МАТЕРІАЛИ
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Опис стартап-бізнесу. 

Яким він має бути та що має включати. Як правильно скласти резюме вашої компанії 
(Executive summary).

Який біль або проблему збирається вирішити своїм проектом стартапер? 

Чи можливо монетизувати його проблему.

Який продукт пропонує стартапер. 

Як продукт працює? Які існують стадії розвитку продукту.

Технології та інтелектуальна власність. 

Як технологія у продукту? Яким чином вона є унікальною і інноваційною? 

Стадії розвитку технології. План валідації технології. Патентування. Стратегія Захисту 
інтелектуального права.

Сегментація клієнтів. 

Як провести сегментацію? Що таке пріоритетні сегменти.

Сегменти ринку. 

Як обрати перший сегмент ринку. Хто такі пілотні клієнти та що таке мінімальний життє-
здатний продукт (MVP). 

Суміжні сегменти ринку. 

Як розпізнати суміжні сегменти (Географічна близькість, другий найбільш вірогідний 
сегмент т.п.).

1

2

3

4

5

6

7
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Конкуренти. 

Хто такі прямі конкуренти, як розрахувати матрицю конкуренції, матрицю БКГ.

Модель прибутку та ціноутвореня. 

Як розробити свою модель прибутку? Прями продажі? Лізинг? Франшиза? 

Ліцензування чи Виробництво/Збір продукту. Ціна «болю» клієнта.

Загальний доступний ринок (TAM). 

Реалістично доступний ринок протягом 3-5 років.

Вихід на ринок/Збільшення продажів. 

Канали дистрибуції. 

Стратегічні партнери

Критично важливі кроки. 

Діаграма Ґанта. Валідація кожного етапу.

Фінансування. 

Стратегія фінансування. Фінансування кожного етапу. Державний та приватний капітал.

Команда. 

Підбір команди. Сфери відповідальності. Кваліфікації.

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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18

19

З-х річний план доходів&витрат. 

Продажі, операції, чистий дохід, середньомісячні витрати.

Законодавство.

Сталість та вплив.

Масштабування та вихід на світові ринки.20
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www.gcipukraine.com 

www.unido.org

02094, Київ, 

Тимірязєвська 1, корп.2

+38 (044) 388 42 64

gcipukraine19@gmail.com

@CleanTech_Ukraine 

@CleanTech_Ukraine
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