
Проектна 
робота 

«FARMUNION»



Команда

• Грабина Анна, студентка ІІ курсу НТУУ «КПІ ім. І.
Сікорського», спеціальності «Менеджмент»

• Луценко Ірина, доцент кафедри менеджменту

• Пермінова Світлана, доцент кафедри
менеджменту



Ціль та завдання

• Ціль: Об’єднати фермерів та споживачів через єдину
платформу «FARMUNION», надати якісну екологічну
с/г та продукцію тваринного походження, заощадити
час та гроші кінцевим споживачам

• Завдання: Полегшити зв’язок фермерів з кінцевими
споживачами еко-продукції за рахунок роботи
«напряму» без посередників



Продукт

• Платформа «FARMUNION». Дана платформа дає
можливість людям, які бажають купувати
екологічну продукцію напряму зв’язуватися з
фермерськими господарствами, що займаються
вирощуванням с/г та продукції тваринного
походження



Ринок

• надання послуг;

• попит стабільно збільшується, культура здорового
харчування, яка включає в себе органічну
продукцію стала трендом в усьому світі і в Україні;

• пропозиція існує, історично Україна аграрна
держава, яка має чудові традиції і можливості
вирощувати плодо-овочеву продукцію та продукцію
тваринного походження;

• ціни нижчі в порівнянні з роздрібною торгівлею, за
рахунок прямого каналу розподілу (без
посередників, від виробника до кінцевого
споживача).



Конкуренти
• Grand Expert - це мапа з зазначеням оброблених

полів і пасіками, а також система оповіщення
бджолярів

• Прямих конкурентів немає. В Україні не існує
платформи, що пов’язує фермерів та кінцевих
споживачів напряму, є лише різного напряму
платформи для фермерства

• Через відсутність конкурентів, платформа
«FARMUNION» - є унікальною!

http://www.grand.expert/


Бізнес-модель CANVAS



Бар’єри входу

• Бар’єри входу відсутні, це 
новий напрямок, аналогів 
якого ще немає в Україні



• План розвитку: розробка
мобільного додатку
«FARMUNION», що
дозволить спілкування з
фермерами в найбільш
зручному режимі

• Для початку - це буде 
платформа в Інтернеті

Плани росту



Необхідність фінансування

• Необхідності для
залучення інвесторів
немає

• Для створення
платформи необхідно
залучити ІТ-спеціалістів,
фінансуванння яких бере
на себе команда проекту



Контакти

Грабина Анна

• E-mail:
grabyann@gmail
.com

Луценко Ірина

• E-mail:
lutsenkois0802
@gmail.com

Пермінова
Світлана

• E-mail:
svitlanapermino
va@gmail.ru
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