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Передмова

Хороша бізнес-ідея – основа Вашого підприємницького
успіху! Проте концепція, яка забезпечить вступ до самостійної діяльності, зовсім не повинна бути цілком новою.
Нові бізнес-ідеї серед німецьких бізнесменів-початківців
є швидше винятком: лише кожен 20-ий молодий підприємець у Німеччині починає вести самостійну діяльність завдяки цілком новій ідеї. Водночас кількість фірм, заснованих за останні роки, залишається високою: минулого року
в Німеччині було зареєстровано понад 400 тисяч нових підприємств, господарських товариств.
Немає ідеальної бізнес-ідеї. Зрештою, кожна людина володіє різними здібностями і має різноманітні передумови.
Фахові знання, вміння вдало продати, власна готовність до
ризику та креативність – це вагомі вирішальні критерії для
початку самостійної роботи. Бізнес-ідея повинна відповідати Вашій фаховій та особистій
кваліфікації і обирати її потрібно з огляду на те, чи стане вона прибутковою, чи ні.
Незалежно від того, як Ви втілите свою ідею – чи, наприклад, відкриєте для себе відповідну концепцію ведення фірми у «бізнес-ідеї», чи захочете взяти на себе управління
вже наявною компанією, чи приєднаєтесь до «франчайзингової системи» – Вам доведеться розробити Вашу особисту концепцію підприємства.
Заснування нової справи пов’язано з великим ризиком, але й із широкими можливостями самостійного прийняття рішення; воно відкриває перед Вами надзвичайні шанси,
особливо тоді, коли Ви зі своїм підприємством ступаєте на ще економічно «незвідану
землю». Ви мусите врахувати найрізноманітніші аспекти, проте маєте мало часу, щоб
все вивчити. Починаючи «з нуля», Ви повинні самі для себе розробити ринок, щоб потім
поступово утверджуватись на ньому.
Ринок постійно розвивається. Той, хто вчасно розпізнає нові тенденції, інтереси клієнтів або ж нові законодавчі рамкові умови та використає шанси, які є наслідком цього, –
матиме хороші перспективи на успіх. На ринку завжди є прогалини, які можна заповнити: виникають нові ніші, назавжди зникають старі. Водночас з’являються ті прогалини,
які можуть використати розумні та кмітливі засновники нових підприємств.
Надзвичайно важливими є ґрунтовна підготовка, ретельна консультація, які у подальшому слугуватимуть Вам основою для розробленої на тривалий термін стратегії підприємства, солідного фінансового планування і переконливого представлення на ринку.
Порадником, інформаційним та навчальним матеріалом для вирішення багатьох проблем
під час процесу заснування підприємства повинен стати цей посібник, який виник внаслідок тісної співпраці між Львівською торгово-промисловою палатою та Партнерським
проектом з питань бізнесу для малих і середніх підприємств в Україні. У цьому посібнику Ви знайдете не лише відповіді на чимало запитань, а й велику кількість базових
даних та практичного досвіду, що використовують під час консультування засновників
підприємств у Німеччині.
Поряд із наявною тут інформацією Вас завжди і словом, і ділом готові підтримати Львівська торгово-промислова палата та Німецько-український партнерський проект. Ми
сподіваємось, що цей посібник відповідатиме Вашим інтересам, і будемо раді дізнатись
Вашу думку про цю працю, а також почути Ваші питання, ідеї та поради.
Фолькер Штотцнер,
Німецько-український партнерський проект у сфері бізнесу.
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Вступне слово і розвиток власної справи
Започаткування

Шановні колеги!
У Ваших руках книга, яку Львівська торгово-промислова
палата спільно з Німецько-українським партнерським
проектом у сфері бізнесу видала для тих, хто має амбіції
реалізувати власний омріяний проект.
Кожен, хто хоча б раз у житті займався реалізацією такого задуму, знає, наскільки нелегким може бути сам момент початку. Але так чи інакше – створення та розвиток
власної фірми – це і є або власне цим омріяним проектом, або ж інструментом його реалізації для багатьох з
нас.
Причин працювати на себе може бути чимало:
•• бажання стати керівником, шефом;
•• досягти необхідної гармонії та рівноваги між роботою та приватним життям;
•• заохотити чи підтримати когось із членів родини або друзів;
•• уникнути безробіття;
•• досягти нових успіхів;
•• бути господарем та «розпорядником» власної кар’єри;
•• перетворити хобі на спосіб та можливість заробляти гроші;
•• заповнити нішу на ринку;
•• реалізувати власний задум;
•• отримувати більше прибутків та ін.
Започаткування власної справи насправді не є таким складним, коли знаєш, як діяти. Крім цього, робота «на себе» приносить дохід та відповідну сатисфакцію.
Можливо, у Вас уже визріла ідея створення власної справи, однак Ви ще не впевнені,
чи задум оправдає себе; перевіряєте, чи володієте певними навиками, щоб почати
діяти. А можливо Ви нещодавно почали власну справу і шукаєте поради, як розвинути свою діяльність та збільшити прибуток; а може просто хочете дізнатись, яким
буде результат власного працевлаштування? На якому б етапі Ви не знаходились –
цей посібник дасть відповідь на більшість із поставлених запитань.
Працюючи для бізнесу впродовж років, хочу запевнити – варто. Варто займатись
підприємницькою діяльністю, не стояти на місці, реалізовувати себе, розвиватись.
А ми зі свого боку готові Вам у цьому допомагати. Тому двері торгово-промислової
палати завжди відкриті для активних людей, які потребують консультації, підтримки, мають цікаві ідеї та налаштовані на співпрацю.
Кожен із нас є ковалем свого щастя, тож бажаю, щоб Ви – підприємці – стали
ковалями-віртуозами у нелегкій, але надзвичайно цікавій діловій сфері!
Дмитро Афтанас,
президент Львівської ТПП.
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Вступ

Вступ
Малі та середні підприємства є потенційною основою для розвитку економіки України, значною мірою сприяють сумлінній конкуренції. У попередні
роки завдяки їм було створено багато нових робочих місць. Використовуючи
щодня власну ініціативу, вони є так званим «двигуном» економіки.
Сьогодні мале підприємництво Львівщини – це приблизно 19 тис. підприємств – юридичних осіб та 58 тис. підприємців – фізичних осіб.
Малі та середні підприємства виготовляють понад 30% регіонального продукту, це приблизно 17 млрд грн реалізованої продукції. На таких підприємствах задіяно більше ніж 260 тис. осіб, що становить майже 20% працездатного населення області.
Стати підприємцем – далеко непроста справа, не говорячи вже про управління власним бізнесом. Чому одні підприємці успішніші, ніж другі, а натомість інші повернулись до того заняття, від якого хотіли піти. Причиною
цього є той фактор, що більшість підприємців не має необхідної підготовки
для відкриття власної справи.

Чи готові ви стати підприємцем?
Допомогти вам відповісти на поставлене запитання – основне завдання, що стоїть
перед авторами цього посібника. Ця книга допоможе вам організувати думки та ідеї
щодо справи, яку ви маєте намір розпочати. Прочитавши посібник, ви зможете вирішити, чи будете починати свою справу, чи ні. У випадку, якщо ви прийняли позитивне рішення, викладена в посібнику інформація забезпечить тим багажем знань,
який необхідний на етапах становлення і розвитку вашого бізнесу. До нього належать питання щодо організації та реєстрації бізнесу, залучення фінансових ресурсів,
створення системи збуту, бізнес-планування та багато інших.
Створення нового підприємства насамперед повинно орієнтуватись на довгострокове, успішне самостійне існування. Сьогодні багато людей думають про те, щоб розпочати власну справу. Ми вітаємо цю тенденцію і прагнемо за допомогою нашого видання допомогти цим людям успішно розпочати свій бізнес. Шанси і ризики власної
справи тісно переплітаються одне з одним. Чим більше ви займаєтесь своїм проектом і його проблемами, залучаєте до нього кваліфікованих консультантів, – тим більше шансів для успішного розвитку. Цією книгою ми прагнемо додати вам мужності
та надати практичну допомогу. Однак вона може допомогти лише як стимулюючий
та інформативний фактор. Вона не зможе замінити індивідуальну консультацію та
постійне підвищення кваліфікації.
Книжка розділена на три основні теми. Багато розділів містять аркуші контролю та
приклади розрахунків, за допомогою яких ви зможете краще оцінити себе як бізнесмена та свій проект.
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Так, у перших п’ятьох розділах розглядаються теми, що містять основну інформацію, яка повинна полегшити ваше рішення стати самостійним, зокрема, розглядаються як особиста кваліфікація, так і фактори ринку та місця
розташування, а також шляхи відкриття власної справи.
Якщо ви і надалі будете переконані у своєму проекті, вам необхідно зайнятись
конкретним плануванням і реалізацією своєї власної справи (розділи 6-11).
Приклади розрахунків в економічній частині можуть полегшити складання ваших розрахунків і допомагати надалі при прийнятті рішень, на основі яких ви
можете зробити перевірку проекту.
Із останніх розділів посібника (розділи 12-18) ви почерпнете інформацію
з питань організації виробництва, обов’язкової реєстрації, а також щодо
правових і податкових питань.
Ми бажаємо всім підприємцям-початківцям успіху в майбутньому та готові
стати розуміючим і відкритим партнером.
Цей посібник підготовано і видано завдяки підтримці Партнерського проекту між Торгово-промисловою палатою м. Лейпциг (ФРН) та структурами малого і середнього бізнесу в Україні. Партнером проекту в Україні є Львівська
торгово-промислова палата.
Проект спрямований на надання юридичної допомоги малому підприємництву.
Існуючі труднощі не руйнують малого бізнесу, однак підприємці, намагаючись їх подолати, несуть значні організаційні, моральні та фінансові втрати.
Нестача знань у підприємців про більш ефективний саморозвиток бізнесу,
умови ведення власної справи в сусідніх країнах продовжує впливати на
темпи росту малого бізнесу у Львівській області. Якщо не міняти й не вдосконалювати системи підтримки малого підприємництва, то в умовах існуючого законодавства можливість його росту не буде реалізованою.
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Розділ 1. Як почати власний бізнес?

Розділ 1.

Як почати власний
бізнес?
1.1. Що заважає
створенню свого бізнесу?
Чим відрізняється підприємець від будьякої людини? І якщо ви гадаєте, що нічим,
то, швидше за все, це неправильна відповідь.
Поки ви не почали читати наступний абзац, у
вас ще є можливість продумати декілька варіантів.

Підприємець – це людина, яка явно або
не демонс труючи цього протис тавляє
с е б е н а т о в п у.

І якщо проаналізувати, всього лиш незначна частина людей може відповідати
цьому визначенню і, отже, бути підприємцями; решта просто використовує відмовки, щоб не починати власного бізнесу:
•• а раптом нічого не вийде?
•• немає грошей у потенційних клієнтів;
•• податкові органи задушать будь-яку ініціативу;
•• у країні економічна криза;
•• немає початкового капіталу;
•• є небезпека кримінального тиску.
А чи дійсно це так? Помилкове уявлення іноді вирішує долі людей. А можливо варто замислитись, що є люди, які все ж таки ідуть на виправданий ризик,
організовують власну команду, витримують конкуренцію, реалізують нові
ідеї і в підсумку отримують прибуток.
Відповідно до перерахованих вище причин підприємницькою діяльністю
називають ініціативну самостійну діяльність громадян і їхніх об’єднань,
здійснювану на свій ризик і під свою майнову відповідальність, спрямовану
на одержання прибутку.
Причини для початку власної справи різноманітні. Одні прагнуть виявити свій
підприємницький талант (самостійність, незалежність), інші – реалізувати власну ідею, треті – уникнути безробіття. А чого прагнете ви? Чи можете ви обмежити
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Практика

частину своїх свобод заради одержання інших?
Дійсно, як і в будь-якій іншій справі, власному бізнесу властивий ряд переваг і недоліків:
Переваги

Підприємець Ігор мріяв про великий
бізнес. Він хотів відкрити власну автомайстерню сервісно-ремонтних
послуг для дорогих автомобілів. На
його думку, в першу чергу потрібно
було мати власну дорогу машину, яка
говорить про статус майбутнього
підприємця.
Гроші на машину були. Машину було
придбано. Згодом Ігор хотів оформити документи на реєстрацію
підприємства, при цьому вважаючи,
що місцем знаходження майбутньої
майстерні повинно бути м. Львів. Виявилось, що оренда майстерні на пристойному місці коштує значну суму.
Майстерня сподобалась Ігорю. Він
уклав договір оренди на рік.
Бізнес почався, але крім друзів Ігоря, які
при цьому ще й вимагали дружню ціну,
майстерня Ігоря не стала відомою.
Щоб уникнути неліквідності, після
третього місяця роботи, Ігор звернувся в банк.
Грошей йому не дали через незрозумілу бізнес-концепцію.
Зрештою, Ігор був змушений продати машину для покриття боргів за
оренду майстерні та закрити підприємство через дев’ять місяців після
старту.
У чому помилка Ігоря? Не було дотримано послідовності дій щодо ведення
власного бізнесу. Пристойна машина
була важливішою, аніж оцінка переваг
і недоліків бізнес-ідеї Ігоря. Він також
не вважав за потрібне звернутись
до консультаційного партнера, щоб
вивчити ідею, підхід і послідовність
справи.
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Свобода та
незалежність у
прийнятті рішень

Недоліки
Великий ризик
втратити капітал
Непостійна величина
доходу

Високий дохід –
більший ніж в найнятого
Необхідність залучати
працівника
власні заощадження
Реалізація
професійних
здібностей

Необхідність
працювати 6-7 днів
на тиждень по 10-15
годин

Якщо ви вже практично ухвалили рішення
щодо розвитку своєї підприємницької ідеї,
то це лише пів справи. Подумайте, з чого необхідно почати, перш ніж ця ідея знайде матеріальну форму.
Сподіваємось, що ви вже маєте чітку уяву про
те, що треба зробити, а саме пройти ряд послідовних етапів:

Самооцінка
Підприємницька
ідея
Оцінка переваг
і недоліків

Рішення про залучення
фінансування
Вибір організаційноправової форми
Реєстрація

Розділ 1. Як почати власний бізнес?

1.2. Самооцінка здібностей і
можливостей.
При ухваленні рішення щодо створення власної
справи ви повинні об’єктивно оцінити свої здібності та можливості, а також переваги і недоліки ведення підприємницької діяльності.
При виборі кар’єри в бізнесі необхідно також
провести чіткий аналіз особистих якостей і зовнішніх умов.
До характерних рис підприємців належать:
Особисті передумови

Спеціальні знання
й уміння

Зовнішні умови

•• добре здоров’я;
•• лідерство і товариськість;
•• ініціативність;
•• емоційна стійкість;
•• впевненість у собі та в
успіху своєї справи;
•• гнучкість і вміння
адаптуватись до змін на
ринку;
•• прагнення до змін і розширення своєї справи;
•• енергійність і завзятість;
•• здатність і вміння йти
на ризик;
•• трохи випадковості й
везіння.

•• освіченість і знання;
•• певна компетентність
у тій сфері діяльності,
в якій створюватиметься власна справа;
•• торговельнокомерційні практичні
знання;
•• досвід у продажі/збуті;
•• знання людей;
•• досвід в управлінні
персоналом.

•• власне майнове становище;
•• сімейне оточення;
•• партнери у бізнесі;
•• правові рамкові умови (законодавство).

Звичайно, у більшості випадків неможливо мати всі ці якості відразу, але слід прагнути до їх набуття та розвитку. Варто вирішити для себе, наскільки ви володієте ними,
щоб вести власний бізнес.
Одна справа бути готовим до певних труднощів, інша – внутрішня готовність і орієнтація світогляду на створення власного бізнесу.
Чому це так важливо? Для усвідомлення людиною проблем, з якими вона обов’язково
зіштовхнеться в роботі, дуже корисно критично та максимально об’єктивно розставити пріоритети в шкалі своїх цінностей. В результаті перегляду і перебудови цієї
шкали, прагнення зайнятися власною справою може багаторазово зрости.
Спробуйте перевірити, чи орієнтовані ви на здійснення підприємницької діяльності?
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Аркуш контролю
«ШКАЛА ЦІННОСТЕЙ»
Необхідно дати оцінку кожній з перерахованих індивідуальних цінностей. Заповнення стовпчиків А,
Б, В, Г повинно відбуватись по черзі. Методика заповнення наведена наприкінці списку цінностей.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Індивідуальні цінності
Досягнення, прагнення до досконалості, майстерність
Розвиток особистості
Авантюра, новий, важкий, але цікавий досвід
Прихильність, тісні відносини з іншими людьми
Авторитет, влада, вплив на інших людей
Співробітництво, тісні робочі стосунки з іншими людьми
Новаторство, самовираження
Економічна безпека
Сімейне щастя
Воля, незалежність
Ріст, особистий розвиток, використання власного потенціалу
Внутрішня гармонія, лад із самим собою
Бажання бути корисним
Заробляння грошей, збільшення багатства
Порядок, стабільність, спокій
Фізичний комфорт, здоров'я й безпека
Задоволення, розваги
Відповідальність, досягнення важливих результатів
Самоповага, гордість, почуття особистої незалежності
Служіння суспільству, надання допомоги іншим
Статус, повага, визнання, повага інших
Перемога у змаганні з іншим
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А

Б

В

Г
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Стовпчик А:

Визначіть, на якому рівні вам вдалось досягти життєвих цінностей за наступною шкалою вимірів:
0 – нічого;		
1 – дуже мало;

2 – мало;			
3 – у певній мірі;		

4 – у великій мірі;
5 – у дуже великій мірі;

Наприклад, прочитавши першу цінність «Досягнення, прагнення до досконалості, майстерність», ви повинні подумати, наскільки ви просунулись до розвитку цієї цінності у своєму житті. Припустимо, ви визначили, що на даний
час ви можете відповісти на це питання так: «у певній мірі», тоді у стовпчику
А ви ставите цифру 3. Аналогічний алгоритм заповнення колонок Б і В.

Стовпчик Б:

Визначіть, що б ви відчули, якби досягли набагато меншого, ніж вам вдалось
на цей момент:
0 – байдужність;		
1 – розчарування;		

2 – сум;			
3 – пригніченість;		

4 – жах;
5 – спустошеність;

Стовпчик В:

Визначіть, що б ви відчули, якби досягли набагато більшого, ніж вам вдалось
на цей момент:
0 – байдужність;		
1 – радість;			

2 – щастя;		
3 – радість;		

4 – захоплення;
5 – екстаз;

Стовпчик Г:

Додайте цифри в колонках А, Б і В та запишіть отриманий результат у цьому
стовпчику. Отримана сума покаже, наскільки важлива для вас кожна особиста життєва цінність.
Після того, як ви отримаєте суму стовпчиків А, Б і В, зверніть увагу на те, які
цінності виявились за максимальним числом балів на першому місці, які на
другому та, які на третьому. Випишіть їх і подумайте, чи відповідають вони
тій підприємницькій меті, яку ви до цього поставили. Бажано, щоб цінності
не суперечили одна одній.
Наприклад, за результатами тестування виявилось, що домінуючими цінностями є «авантюра, новий, важкий, але цікавий досвід» (цінність №3), а
також “бажання заробляти гроші, збільшувати багатство” (цінність №14), але
при цьому вам необхідний “фізичний комфорт, здоров’я і безпека” (цінність
№16) або ще більш не відповідна до майбутньої роботи цінність №17 «задоволення, розваги». У такому випадку доведеться зробити вибір, чим займатись насправді.
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Шкала цінностей
Від 15 до 11

Дуже коштовний

Від 10 до 7

Коштовний

Від 6 до 0

Цінності немає

Подумайте над результатами та спробуйте збагнути, що цінності можна
створювати.
Більшість людей замислюється над тим, щоб відкрити власну справу в тій
сфері, в якій вже набутий певний досвід. Як правило, автослюсар відкриває
автомайстерню, продавець – невеликий магазин і т.д. Якими б не були ваші
ідеї, якими б глибокими не були ваші знання і кваліфікація, – цього недостатньо. Ви повинні пристосуватися до законів ринку, приготуватись одержувати подряпини та синці комерційних невдач.

Як ви думаєте, якими навиками повинен
володіти підприємець?

Правильно, якщо ви подумали про вміння знаходити ринок збуту, управляти
ресурсами й одержувати прибуток.
Здобуваючи навики в цих сферах, ви одночасно здобуваєте й необхідні знання.
Без відповідних знань не можна правильно використовувати свої навики. Так
само як без необхідних навиків неможливо на практиці застосувати свої знання.
Як можна отримати знання і навики, окрім як методом «спроб і помилок»?
Якщо у вас виникають будь-які запитання, пов’язані з підприємництвом,
звертайтесь з ними до бізнес-консультантів.
Ними можуть бути:
•• працівники структур з питань розвитку підприємництва, наприклад у
Львівській торгово-промисловій палаті;
•• працівники консультаційних фірм, консалтингових компаній;
•• незалежні бухгалтери, бухгалтерські служби;
•• працівники банків;
•• юристи і т.д.
Як правило, такі послуги є платними, однак деякі види послуг можуть бути й
безкоштовними. Величезну допомогу вам можуть надати і підприємці з досвідом комерційної роботи.
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Практика
В Оксани у власності є невелике нежитлове приміщення, в якому вона хоче
відкрити міні-магазин продовольчих
товарів. Вона зайнялася розрахунками
очікуваного мінімального прибутку. Її
мета – поповнити сімейний бюджет
на 50%, ведучи власний бізнес.
Виходячи з цього:
Витрати на житло (50% від загальної
суми):
250 грн./місяць, 3000 грн./рік
Витрати на життя (50% від загальної
суми):
3 000 грн./місяць, 36000 грн./ рік
Отже, Оксані необхідно мати щомісяця
прибуток від 3 250 гривень, за рік – від
39 000 грн.
Оксана найняла продавця, який працюватиме два дні на тиждень, і витрати
на його заробітну плату складатимуть 26 000 грн. на рік. За умови, що
очікувані податки для суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи
становлять 5% від обороту і торговельна надбавка на продовольчі товари складає приблизно 30%, Оксана повинна створити мінімальні обороти в
майбутньому підприємстві приблизно
на 300 000 гривень на рік.
При чому Оксана знає, що у неї є небезпека не врахувати інші витрати, тому
вона, за порадою подруги, звернулася
до Львівської ТПП, де їй надали кваліфіковану консультацію та перевірили
попередні розрахунки і прогнози.
Отже,
300 000 * 30% = 90 000 грн.
90 000 – 15 000 (податок) - 26 000 (зар.
плата) = 49 000 грн.
49 000 – 39 000 (очікуваний прибуток) =
10 000 грн.
Виходячи з цих розрахунків, у неї залишається резерв 10 000 грн. для покриття інших витрат.
Слід зазначити, що цей розрахунок
не враховує всіх витрат, пов’язаних із
функціонуванням підприємства (напр.,
оплата за комунальні послуги).

1.3. Зіставлення
особистих витрат
з необхідним прибутком.
Оцінюючи можливості створення власної
справи, вам необхідно на початку роботи
оцінити можливі доходи і неминучі витрати, у тому числі на власні потреби вашої
родини.

Витрати
Витрати на житло
(квартплата або погашення
кредиту, кошти на
утримання);
Витрати на життя
(продукти, одяг і
взуття, діти, лікар,
перукар, авто, побутова техніка, відпустка, хобі, гості).

Доходи
Ваш місячний
дохід повинен
бути достатнім,
щоб покрити всі
приватні витрати!!!

Якщо ваші особисті якості та переваги високі, а доходів достатньо, щоб покрити всі витрати, і ви вже прийняли рішення про відкриття власної справи, – ми запрошуємо вас
перегорнути сторінку й перейти до наступного розділу, де ви отримаєте докладніші
рекомендації з подальших кроків на шляху
до самостійності.
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1.4. Послідовні кроки при
створенні підприємства.
Цикли розвитку підприємства.
ПОПЕРЕДНІЙ ПЛАН – ФАЗА АНАЛІЗУ
(1 – 3 місяці)

•• Знаходження бізнес-ідеї;
•• консультація з консалтинговою фірмою;
•• встановлення контактів;
•• аналіз ринку та місця розташування;
•• пошук і перший контакт із консультантом з податкових питань ;
•• розробка концепції підприємства (проект).

ДЕТАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ – ФАЗА КОНСУЛЬТАЦІЇ
(3 – 4 місяці)

•• Контакти з консультантами ( з податкових, правових, фінансових питань);
•• пошук і вибір банку;
•• перший контакт із представником банку;
•• переговори про договір оренди;
•• збір інформації в комунальних установах та відомствах;
•• консультація з консалтинговою фірмою;
•• пошук і контакт із галузевими об’єднаннями, спілками і т.д. (може бути
вступ до них);
•• переговори з постачальниками;
•• конкретні переговори з консультантом з податкових, правових питань,
нотаріусом;
•• конкретний пошук кваліфікованих працівників.

ДЕТАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ – ФАЗА КОНКРЕТНОЇ ПІДГОТОВЧОЇ
РОБОТИ (4 – 5 місяців)
•• Укладення попередніх договорів;
•• остаточний розгляд концепції підприємства.

ПОЧАТОК ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЕКТУ
••
••
••
••
••
••
••
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ПОЧИНАЄМО РОБОТУ ЯК ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ...
При створенні власного бізнесу ви повинні розуміти, що будь-яке підприємство, у процесі свого розвитку буде проходити етапи становлення, розвитку
і “занепаду”.
Пропонуємо вашій увазі характеристику циклів розвитку підприємства.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИКЛІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Цикл
розвитку

Головна мета
підприємства

Основне завдання в даному циклі

Перший

Виживання

Вихід на ринок, пошук своєї ніші

Другий

Одержання перших
невеликих прибутків

Зміцнення своїх власних позицій на ринку

Третій

Прискорення обсягів
продажів і прибутки

Захоплення своєї частки ринку
(сегментація ринку)

Четвертий

Постійний адекватний ріст обсягів діяльності

Освоєння додаткових напрямків діяльності
(диверсифікованість)

П'ятий

Формування іміджу
і збалансований ріст
підприємства

Зміцнення позицій на освоєному ринку

Шостий

Збереження позицій
Збереження стабільності господарської діяльпідприємства, іноді їх ності
послаблення

Сьомий

Пошук додаткових
або нових імпульсів
ведення підприємництва

Восьмий

Пошук додаткових або нових імпульсів ведення господарства; забезпечення технічного переоснащення, впровадження нових технологій,
зміна політики управління, а при потребі – зміна керівництва, реорганізація
Закриття – продаж або передача підприємства

Зараз пропонуємо вам звернути увагу на кілька типових помилок, що допускаються при створенні нового підприємства, аби звести до мінімуму ризик
їх повторення.

Типові помилки, що допускаються при створенні нових підприємств:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Недостатня професійна та особиста кваліфікація підприємця.
Неправильно розроблена концепція підприємства.
Недостатні знання про ринок.
Допущено помилки при покупці підприємства.
Плинність кадрів.
Несприятливе місцезнаходження підприємства.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Недбале визначення потреби в капіталі.
Недостатнє і помилкове фінансування.
Переоцінка прибутковості підприємства.
Відсутність планування.
Погана організація.
Неправильні або відсутні розрахунки витрат.
Недостатній бухгалтерський облік.
Недотримання зобов’язань щодо податків.
Неправильне оформлення договорів оренди, купівлі-продажу,
трудових договорів.
Недотримання правових формальностей.
Відсутнє або запізніле консультування.
Непридатність приміщення підприємства
Брак співробітників – підприємець усе робить сам.

Щоб уникнути цих та інших помилок, вам необхідно скласти бізнес-план або
план роботи підприємства. Під час його розробки ви, наприклад, можете визначити для себе, чи достатньо вам професійних та підприємницьких знань
для того, щоб займатись самостійною діяльністю. При цьому не має значення, чи ви збираєтеся розробляти і продавати програмне забезпечення для
комп’ютерів, чи плануєте відкривати ресторан або працювати самостійно
у сфері мистецтва: бізнес-план є невід’ємною частиною підготовки до відкриття своєї справи.

Від бажання до реальності …
Мрії та бажання
Ціль життя
Бізнес-ідея
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1.5. Створення бізнес-плану
Бізнес-план – це документ, який описує всі основні аспекти майбутнього підприємства, аналізує всі проблеми,
з якими воно може зіштовхнутись, а також визначає способи вирішення цих проблем. Тому правильно складений
бізнес-план, в остаточному підсумку, відповідає на запитання: чи вартує взагалі вкладати гроші в цю справу і, чи
принесе вона доходи, які окуплять усі витрати, сили і засоби?

4 вигоди бізнес-плану:
1. Аналіз економічної міцності проекту.
2. Можливість підвищення власної кваліфікації
на конкретній практиці.
3. Інструмент для переговорів з банками, партнерами,
постачальниками й клієнтами.
4. Посібник з реалізації ідеї й вихідний базис
для ефективного керівництва підприємством.

Бізнес-план є як інс трументом для залучення
інвестицій підприємства, так і основою
вну трішнього планування.
Послідовність складання й принципи деталізації бізнес-плану для різних
фірм і проектів не збігаються. Однак, існує внутрішня логіка структури
бізнес-плану й загальновизнані принципи його розробки.
Текст бізнес-плану повинен бути викладений у певній послідовності.
Нижче подано структуру написання бізнес-плану з короткими, але зрозумілими коментарями, які допомагають висвітлити усі питання.

Бізнес-план. Зміст.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Резюме.
Характеристика підприємства.
Опис продукта або послуги.
Опис ринку. Прогноз збуту й конкуренція.
Маркетинговий план.
План виробництва.
Фінансовий план. Прогноз витрат.
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8. Організаційний план.
9. Стратегія фінансування.
10. Оцінка ризику й страхування.
Коментарі до складання бізнес-плану:
1. РЕЗЮМЕ.
1.1. Опис продукції/послуги, яка буде відбуватись.
1.2. Що передбачає даний проект: підтримку та розширення існуючого
бізнесу, чи заснування.
1.3. Загальна вартість проекту та засоби, за рахунок яких передбачається
його реалізація.
1.4 Прогноз обсягів збуту на найближчі 3 роки й очікувані фінансові
результати.
1.5 Термін окупності даного проекту та термін його реалізації
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА.
1.
Загальна інформація про підприємство.
2.2. Оцінка фінансового стану підприємства й основних показників його
фінансово-господарчої діяльності.
2.3. Резюме власника.
2.4. Кредитна історія підприємства.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

ОПИС ПРОДУКТА/ПОСЛУГИ.
Потреба в даному продукті/послузі.
Основні якісні характеристики продукта/послуги.
Обґрунтування, завдяки чому покупець вибере саме ваш товар/послугу.
(Особливості й відмінні якості дозволять визначити переваги вашої
продукції/послуги, порівняно із продукцією/послугами конкурентів.)
3.4. Вплив на ваш бізнес зовнішніх факторів (зміни в технології, соціальні
тенденції, основні економічні або політичні зміни).
4. ОПИС РИНКУ. ПРОГНОЗ ЗБУТУ ТА КОНКУРЕНЦІЯ.
4.1. Опишіть ваших потенційних клієнтів. Охарактеризуйте ваш ринок з
географічної й демографічної точок зору.
4.2. Тенденції, що спостерігаються на тих сегментах ринку, які плануєте
охопити (потенціал росту, купівельні тенденції та спроможності
клієнтів і таке інше).
4.3. База ваших прогнозів обсягів збуту. Методи, якими ви користувались
при їхніх розрахунках. Первинні або вторинні маркетингові
дослідження, що були використані вами.
4.4. Ваш середньомісячний обсяг збуту, виходячи з конкретних ринкових
умов і потенційних можливостей підприємства.
4.5. Ваші майбутні споживачі, наявність попередніх домовленостей про збут.
4.6. Хто є основними виробниками-надавачами аналогічного товару/послуги.
4.7. Основні характеристики продукції ваших конкурентів.
4.8. Рівень сервісного обслуговування та ціни на продукцію в конкурентів.
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4.9. Сильні і слабкі сторони діяльності ваших конкурентів.
4.10. Дії конкурентів, які можуть вплинути на функціонування вашого бізнесу.
5. МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН.
5.1. Канали збуту. Ваша ринкова стратегія. Яким чином ви плануєте
реалізовувати продукцію: безпосередньо споживачам, через роздрібні
торгові пункти/точки, через гуртові організації і таке інше.
Якою буде ваша кредитна політика, які види оплати передбачаєте
використовувати при розрахунках із клієнтами .
5.2. Ціноутворення. Ціна вашої продукції. Знижки, передбачені для
клієнтів. Чи потребує дана продукція післяпродажного обслуговування
або надання додаткових послуг, скільки це буде коштувати.
5.3. Реклама. Тип реклами, який, на вашу думку, буде ефективнішим для
вашого бізнесу. Частота рекламних заходів і кошти на рекламу.
6. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА.
6.1. Вимоги до функціонування. Дозволи або ліцензії, потрібні для
функціонування запланованого виду бізнесу.
6.2. Вимоги до приміщення. Опишіть місце розташування вашого бізнесу
з погляду його переваг і недоліків. Наскільки розташування відповідає
вимогам даного бізнесу.
6.3. Вимоги до устаткування. Яке устаткування необхідне для реалізації
проекту? Де і за яку ціну плануєте його придбати?
6.4. Вимоги до постачання. Хто є вашими основними постачальниками, де
вони розташовані? На яких умовах (попередня оплата, оплата з
відтермінуванням платежу і таке інше) будуть закуповуватись
необхідні матеріали/товари? За чий рахунок буде здійснюватись їх
доставка?
6.5. Екологічний контроль. Який вплив на навколишнє середовище
матиме реалізація даного проекту? З’ясуйте, чи відповідає проект
вимогам діючого законодавства та положенням про охорону
навколишнього середовища.
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН. ПРОГНОЗ ВИТРАТ.
7.1. План прибутку. (Розписується на три роки: перший рік – по місяцях,
другий – поквартально, третій – уцілому за рік).
7.2. План руху грошових коштів (баланс грошових надходжень і витрат).
7.3. Період окупності інвестиційних вкладень.
7.4. Ваші початкові витрати, пов’язані зі створенням бізнесу та
одержанням дозволів і ліцензій.
7.5. Ваші загальні початкові витрати.
7.6. Статті операційних (поточних) виробничих витрат. Змінні (прямі) і
постійні (накладні) витрати.
7.7. Перевірте, чи включили ви в обсяг необхідного початкового
фінансування можливість “фінансувати ризик”?
7.8. Обсяги виробництва та можливість досягнення межі беззбитковості
(точка гарантованого успіху).
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8. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН.
8.1. Для заново створюваних підприємств. Форма власності,
організаційно-юридичне оформлення запланованого бізнесу й
кількість працюючих.
8.2. Для функціонуючих підприємств. Організаційні зміни, передбачені в
результаті реалізації проекту: злиття підприємств, зміна форми
власності й організаційної структури, створення нових підрозділів,
створення додаткових робочих місць
9. СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ.
9.1. Яка загальна вартість і структура капіталовкладень даного проекту?
9.2. Джерела фінансових ресурсів, які будуть використовуватись (власні
засоби, кредити банків, комерційний кредит постачальника, залучення
засобів партнерів і таке інше) та форма їх одержання.
9.3. Співвідношення між власними і залученими джерелами фінансування
при реалізації даного проекту.
10. ОЦІНКА РИЗИКУ Й СТРАХУВАННЯ.
10.1. Фактори та несприятливі обставини, які можуть спричинити вам
збитки, наслідки, що можуть бути від них.
10.2. Проблеми, що можуть виникнути в процесі виробництва та реалізації
продукції/послуги та застережні заходи, передбачені у цьому випадку.
10.3. Застава. Яке майно буде надаватись під заставу.
Звичайно, ми розуміємо, що не на всі пункти будуть дані вичерпні відповіді, але у ваших інтересах розписати якомога чіткіше і детальніше стратегію
вашого бізнесу.
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Розділ 2. Дорога до самостійного бізнесу.

Розділ 2.

Дорога до самостійного
бізнесу.
Ви маєте різні можливості ступити на шлях професійної самостійності: заснувати нове підприємство, купити вже існуюче, стати партнером.
Додатковий шлях – створення підприємства на
франчайзинговій основі.

2.1. Створення нового
підприємства.
При створенні нового підприємства все
починається з нуля: ви повинні встановити зв’язки з клієнтами й постачальниками,
сформувати штат працівників, заслужити
гарну репутацію. Обов’язковою умовою
є завоювання частини ринку, а згодом –
укріплення на ньому своїх позицій. Словом, повинна бути фаза старту.
Якщо ваші фінансові можливості обмежені, то необхідно розглянути варіант оренди
нерухомості та відповідного устаткування.
Заснування нового підприємства передбачає не лише ризик. Воно дає шанс побудувати підприємство, яке би повністю відповідало вашим власним вимогам. Труднощі,
які, швидше за все, з’являться на старті, ви
зможете подолати – багато бізнесменів
впорались із цим.

Практика

Тарас мріє про власне кафе. Під час навчання він часто бував у літних кафе.
Але вони були розташовані далеко від
політехнічного університету. Сьогодні
він готовий стати гостинним господарем для майбутніх клієнтів – студентів його колишнього навчального
закладу. Під час дискусій із друзями
йшла мова про правильну назву кафе, а
також про правову форму. Назву кафе
«Косинус» було знайдено швидко. Для
визначення правильної правової форми
майбутнього закладу, Тарас звернувся
до Львівської ТПП. Там йому рекомендували правову форму суб’єкта підприємницької діяльності(СПД) – фізичної особи, оскільки вона передбачає:
• нескладність реєстрації СПД;
• простоту ведення бухгалтерського
обліку;
• невисокий рівень податків;
• можливість використання найманого
персоналу.
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2.2. Один або з партнером.
Участь у частках
підприємства.
Вимоги до підприємця дуже високі. У фазі становлення він піддається психологічним і фізичним навантаженням. Не кожен здатний витримати їх. Що ж, у такому випадку є можливість
знайти партнера, який допоможе розділити усі
ці навантаження.
У спільному створенні підприємства існує багато переваг:
•• функціонування підприємства лягає не лише на ваші плечі, відповідальність
і ризик розподіляються між партнерами. Чотири ока бачать більше, ніж два,
а чотири руки можуть зробити більше, ніж дві. Ви маєте можливість розподілити завдання і представляти спільні інтереси;
•• ваші контакти з клієнтами підсумуються, а ваші професійні знання – доповнять
одне одного. Вдала комбінація виходить тоді, коли, наприклад, один партнер має досвід у технічній сфері, а інший – в економічній. Успішна спільна
робота може бути також у тому випадку, якщо партнери доповнюють один
одного різною професійною кваліфікацією;
•• важливим аргументом для партнерства є фінансування підприємства. Капіталомісткість у торгівлі, ремісничій сфері та виробництві постійно збільшується.
Найчастіше одна людина буває не в змозі інвестувати достатню кількість засобів у створення нового підприємства. Разом з партнером можна полегшити
дану ситуацію.
Якщо ви прагнете вступити на шлях самостійності разом з партнером, ви
повинні бути впевнені, як і при одруженні, що партнер підходить вам. Успіх
вашого підприємства тепер залежить не лише від вас, але і від партнера.
Довіра, неодмінне бажання до співпраці та «робота на одній хвилі» є важливими передумовами для партнерства.
Лише взаємного бажання мати самостійну справу – недостатньо. Якщо ви не
хочете через кілька років опинитись біля «розбитих ночв», ви повинні узгодити
ваші плани в середньостроковому та довгостроковому порядку. Це стосується,
наприклад, стратегічно важливих інвестиційних рішень. Якщо заплановані великі вкладення, то особисті витрати обох партнерів повинні бути скорочені.
Справа не піде, якщо, наприклад, один засновник забирає свою частину прибутку, а інший вкладає, або коли один засновник часто влаштовує собі відпустки, у
той час як інший «днює й ночує» на підприємстві.
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Через такі дріб’язки, до яких також відносяться суперечки про службовий автомобіль або відрядні витрати та ін., руйнується, як правило, партнерство засновників.

Ре т е л ь н о в и б и р а й т е с в о г о п а р т н е р а
т а у з г о д ьт е з н и м д о в г о с т р о к о в у п о л і т и к у
в а ш о г о б і з н е с у.
Не дозволяйте моментній ейфорії спонукати
вас до необдуманих кроків.
Якщо ви прийняли рішення щодо партнерства, наступним кроком є вибір
потрібної правової форми для вашого підприємства. Більш докладно про
правові форми та установчий договір ви довідаєтесь у розділі 3.
Рекомендації для підприємців, які прийняли рішення про участь у частці
підприємства, будуть аналогічними, як і при покупці підприємства (детальніше у розділі 2.2). Обґрунтування участі в підприємстві залежить від ціни
участі, поглядів на майбутнє, конкретних умов угоди між компаньйонами.
Ознайомтеся з наступним підрозділом і розділом 3 «Форми підприємства».

2.3. Франчайзинг – використання наявних ноу-хау.
Ви можете відгородити себе від багатьох проблем і
ризиків, що виникають, як правило, при створенні
підприємства, якщо купите готову концепцію. Система називається франчайзинг і застосовується сьогодні в багатьох галузях.
При використанні франчайзингу франчайзер (правовласник комплексу виключних прав (франшизи, ліцензії)) продає франчайзі (правокористувач комплексу
виключних прав франчайзера) – ім’я, марку, ноу-хау, комплекс маркетингу. Підприємство, що купує франшизу, здобуває за плату право продавати товари й послуги франчайзера, який надає гарантію, що жоден франчайзі не відкриє в даному
регіоні таке ж підприємство. Франчайзер вносить важливі передумови, такі як: дослідження ринку або допомогу при калькуляції та пропонує під час роботи підприємства ділову допомогу, консультації, рекламу.
Виступаючи в ролі франчайзі, ви за допомогою власних засобів відкриваєте підприємство і продаєте продукцію за нормами франчайзера. У правовому й економічному
плані ви, як франчайзі, повністю самостійні. У франчайзинговому договорі обговорюються ваші взаємини з діловим партнером. Ваше право прийняття рішень достатньо обмежене договором, за це франчайзер пропонує вам певний вид безпеки.
За надання ноу-хау ви платите внесок. У більшості випадків це одноразовий вступ-
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ний внесок і поточні щомісячні платежі, – плата за франшизу. Деякі організації
вимагають ще збір за рекламу в регіональній газеті чи журналі або за трансляцію
рекламного ролика на телебаченні. Вирішальними при визначенні вступного внеску є величина захищеності області продажів і ступінь популярності системи. Щомісячні внески за франшизу повинні становити не більше 5 % від обороту.
На ринку існує багато серйозних і готових концепцій франчайзингу, але також є і
багато “темних конячок”.
Прикладом ведення франчазийнгового бізнесу в Україні є Компанія «Системи швидкого харчування» / Fast Food Systems. Вона працює в сфері громадського харчування й розбудовує франчайзингову мережу ресторанів швидкого обслуговування, які пропонують страви найвищої якості в комбінації
зі швидким і відмінним обслуговуванням. Центральний офіс компанії знаходиться у м. Львові. Також діють регіональні представництва в Києві та Дніпропетровську. Компанія представляє три власні торговельні марки “Піца
Челентано”™, “Картопляна Хата”™ та “Кафе Пункт”™ і активно продовжує
створювати в Україні нові успішні бренди для “середнього” сегменту.

Практика

Чоловік Оксани – успішний бізнесмен у
регіоні. Частину отриманого прибутку він прагне вкласти в новий бізнес.
Він переконує дружину в тому, що вона
повинна керувати виробничим підприємством – міні-пекарнею. Користуючись нагодою, Оксана взяла участь у
навчальному семінарі. Там вона дізналась про можливість займатись франчайзингом. На даний момент вона веде
переговори про організацію спільного
бізнес-проекту з відомою компанією.
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Рекомендації:
•• Не дозволяйте обдурити себе блискучими перспективами одержання
прибутку, краще більш ретельно
віднесіться до вибору партнера.
•• Отримайте інформацію про діючі
підприємства.
•• Зберіть інформацію про франчайзера.
•• Дозвольте вашому консультантові,
адвокатові або спеціалісту з податкових питань перевірити договір і
прогноз рентабельності.
•• Порахуйте зі «загостреним олівцем», що залишиться після відрахування всіх витрат.

Розділ 2. Дорога до самостійного бізнесу.

Аркуш контролю

«ШКАЛА ЦІННОСТЕЙ»

Як довго і наскільки добре ви знаєте свого майбутнього партнера?

Які довгострокові цілі переслідуєте ви і ваш партнер?

Що може внести ваш партнер у підприємство
(капітал, зв’язки, досвід, робочу силу)?

Які завдання повинен виконувати кожен партнер, яку матиме компетенцію?

Які розділи повинен містити письмовий установчий договір?

2.4. Купівля підприємства.
В якості одного з варіантів організації власної
справи можна розглянути можливість придбання вже діючого підприємства, хоча шанси
знайти саме «такий» варіант досить малі.
Шанси на купівлю з’являються у випадку виїзду власника фірми в інший регіон/країну через
особисті або пов’язані зі здоров’ям обставини, а
також економічні труднощі (наприклад, при загрозі неплатоспроможності).
Але не кожне підприємство підходить для купівлі, і не кожна покупка від-
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бувається успішно. Як і при створенні нового підприємства, при купівлі сам
підприємець є найважливішим чинником успіху. Працюйте посилено над
собою, щоб одержати кваліфікацію і досвід, якими володів ваш попередник.
Підприємство не працює «саме по собі». Навіть на добре організованому (керованому) підприємстві необхідні постійні зусилля, щоб зберегти досягнутий рівень.

ПОРАДА:
ретельно вивчіть пропоноване підприємство «під лупою».
При цьому зверніть увагу на наступні критерії:
•• Причини продажу підприємства.
Переконаєтесь в дійсності цих причин (проблеми зі здоров’ям, вік або особисті обставини). Можливо, за цим ховаються економічні труднощі або сильні конкуренти. Чи є в підприємства актуальна клієнтська база?
•• Клієнти підприємства.
Одна з вагомих переваг купівлі підприємства в порівнянні зі створенням
нового полягає в тому, що в підприємця уже є клієнтура, на яку він може
розраховувати. Чим ширше коло споживачів і менша залежність від одного
клієнта, тим більші шанси на успіх. Мистецтво полягає в тому, щоб зберегти
колишніх клієнтів і знайти нових.
•• Приміщення.
Розташування й оснащення підприємства є важливими факторами успіху.
Чи відповідають приміщення вашим цілям, чи співпадають вони з вашою
концепцією? Ви повинні наполягти на тому, щоб місце розташування було
закріплено за вами на договірній основі на тривалий термін.
•• Технічне оснащення.
Технічне оснащення також повинно відповідати вимогам концепції підприємства. Перевірте машини й прилади, їх відповідність.
•• Співробітники.
Гарна репутація підприємства значною мірою ґрунтується на кваліфікації й
надійності співробітників. На жаль, у підприємця немає жодних гарантій,
що співробітники залишаться працювати в нього.
•• Фінансове становище підприємства.
Ніхто не купує “кота в мішку”. Ви також не повинні купувати підприємство,
якщо у вас немає можливості ретельно перевірити баланси минулих років.
•• Майбутній прибуток.
На відміну від створення нового підприємства, в покупця фірми є база, на
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основі якої він може оцінити, скільки він зможе заробити в майбутньому.
Якщо ви скорегуєте розрахунки прибутку і витрат вашого попередника, які
зміняться з передачею підприємства, – то одержите вашу рентабельність.

2.4.1. Скільки ви можете заплатити
за підприємство?
Для оцінки підприємства і, тим самим, для визначення продажної ціни малого або середнього підприємства немає єдиного методу. Є кілька варіантів
розрахунків, які ведуть до різних результатів. Найчастіше продавець встановлює ціну на основі суб’єктивної оцінки або ж на основі прибутку, одержаного ним за останні роки.

Го л о в н е п р а в и л о :
п р о п о з и ц і я т а п о п и т в и з н а ч а ю т ь ц і н у.

Питання в тому, чи підходить вам ціна. Як початківець ви не можете дозволити собі заплатити за підприємство надто багато.
Наступні положення ґрунтуються на практичному досвіді. Приклад показує,
як можна простим способом обчислити вартість підприємства.

Вартість складається виходячи з двох факторів:

•• Вартість матеріальних активів:
це реальна ринкова вартість майна, яке ви купуєте. Цю вартість можуть визначити незалежні експерти.
•• Вартість підприємства:
тут мова йде про очікуваний прибуток, який можна прогнозувати, виходячи
з наявного іміджу підприємства, ступеня його популярності серед клієнтів
і співробітників, присутності ноу-хау. Досяжний у майбутньому прибуток є
основою виміру вартості підприємства.
Вартість підприємства і загальна купівельна ціна розраховуються в такий спосіб:

Вартіс ть підприємс тва = (очікувані прибу тки – кошторисні
витрати підприємця) х фак тор вартос ті.
Загальна купівельна ціна = вартіс ть матеріальних ак тивів +
вартість підприємства.
Фактор вартості залежить від перспектив галузі, залежності підприємства
від окремих клієнтів і від місцезнаходження.
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2.4.2. Найпоширеніші способи
придбання підприємства.
•• Купівля машин та устаткування, а також плата за оренду виробничих приміщень.
Для покупця ця форма вимагає більш високих грошових витрат, ніж оренда всього підприємства, але, при бажанні, вирішення інвестиційних питань
окуповує цей недолік.
•• Купівля всього або частини підприємства.
Ця форма придбання створює ясні умови володіння. Для покупця труднощі
фінансування виникають тоді, коли підприємство має високу вартість матеріальних активів, наприклад, якщо до майна підприємства належить нерухомість, що має високу вартість.

При платежах в кредит має значення:
•• Наскільки висока поточна вартість платежів?
•• Чи зможете ви впоратись з навантаженням?
•• Чи буде вигіднішим довгострокове фінансування за допомогою позики
для початку нової справи?

Відповідальність при придбанні підприємства.
При придбанні підприємства може виникнути непередбачений ризик відповідальності. Таким чином, ви не можете виключити, приміром, відповідальність
щодо податкових зобов’язань попередника. Для мінімізації ризику слід вимагати довідку про відсутність заборгованості підприємства щодо податків.

П о р а д ьт е с ь з е к с п е р т а м и т а д і з н а й т е с ь
про ризик відповідальності, а також про
мож ливості обмеження відповідальності.
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Аркуш контролю

«Купівля підприємства»

Який ваш професійний досвід і знання галузі?
Які вимоги законодавства необхідно врахувати при купівлі підприємства?
Чому продавець шукає покупця?
Яка репутація підприємства?
Скільки клієнтів у підприємства?
Який оборот досягається із цими клієнтами?
Які нові конкуренти можуть погіршити ситуацію на ринку?
Як можна гарантувати стале місце розташування фірми на тривалий термін?
Які передумови щодо будівництва і планування будівництва має підприємство?
Чи відповідають приміщення підприємства раціональному виробництву?
Яка функціональна потужність машин?
Як довго ви зможете бути конкурентоздатним?
Які інвестиції необхідні в найближчому майбутньому?
Чи не забруднена територія підприємства шкідливими відходами?
Які співробітники залишаться працювати у вас?
Яка вартість матеріальних активів підприємства?
Яка вартість підприємства?
Наскільки високі ваші очікувані прибутки?
По яких зобов'язаннях попередника ви несете відповідальність, у тому числі й стосовно співробітників?
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Розділ 3.

Форми підприємства.
Вибір форми підприємства, з якої ви розпочнете ділове життя, має не тільки
формальне значення. Даний вибір є підприємницьким рішенням, яке впливає
на довгострокову економічну, юридичну й податкову діяльність підприємства.
Оптимальної форми підприємства не існує! Індивідуальна оцінка окремих
аспектів приводить до прийняття різних рішень. Не існує також і юридичної
форми підприємства, ідеальної на тривалий час, оскільки причини вибору
тієї або іншої форми організації можуть змінюватися. На початку діяльності
можна працювати в якості індивідуального підприємця, надалі при розвитку
підприємства, можна перейти до іншої організаційно-правової форми, наприклад Товариство з обмеженою відповідальністю.
Необхідно бути обережним зі стереотипами й подібними узагальненими рішеннями, які можуть мати фатальні наслідки. Нижченаведений матеріал
може слугувати лише підставою для попереднього вибору. Ми рекомендуємо
при виборі «правильної» форми підприємства розглянути разом з фахівцями
й експертами в області права, економіки й оподатковування важливі для вас
аспекти і лише після цього починати діяти.
Якщо ви прагнете самі реалізувати свій план, то ви можете працювати як приватний підприємець або відкрити своє товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) в особі єдиного засновника. Усе це, як ви побачите згодом, повинно
пройти ретельну перевірку.

3.1. Суб’єкт підприємницької
діяльності –
фізична особа (СПД).
Право на здійснення підприємницької діяльності мають громадяни України, іноземці, особи
без громадянства.
Підприємець – фізична особа, яка є громадянином України, іноземним громадянином або особою без громадянства, яка здійснює підприємницьку діяльність.
Фізична особа визнається суб’єктом підприємницької діяльності у випадку здійснення нею такої діяльності й реєстрації її як підприємця без статусу
юридичної особи.
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Характерні риси правового статусу фізичної особи суб’єкта
підприємницької діяльності:
•• фізична особа суб’єкт підприємницької діяльності здійснює підприємницьку діяльність в межах універсальної правоздатності – за правом на підприємницьку діяльність, передбаченим Конституцією України;
•• має право здійснювати будь-який вид підприємницької діяльності, який не
заборонений законом та на який законодавство не встановлює обмеження;
•• здійснює свою діяльність на засадах свободи підприємництва та відповідно
до принципів підприємництва;
•• здійснює свою діяльність без установчих документів;
•• має право обрати спрощену систему оподаткування;
•• має право працювати за готівкові кошти;
•• здійснення такої діяльності не потребує відокремлення майна безпосередньо для цієї діяльності;
•• відповідальна за зобов’язання усім своїм майном, на яке, відповідно до законодавства, може бути звернене стягнення;
•• має виконувати передбачені законом обов’язки.
Фізична особа суб’єкт підприємницької діяльності може реалізувати своє право як самостійно, так і з іншими фізичними особами. В такому випадку укладається договір про співпрацю без створення юридичної особи.

Загальні обмеження (стосується безпосередньо суб’єкта – фізичної особи).

Підприємництвом не можуть займатися такі фізичні особи:
1. Недієздатні або обмежено дієздатні.
2. Депутати, посадові особи та службові особи органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.

Спеціальні обмеження (стосується здійснення окремих видів
підприємництва).
Фізична особа суб’єкт підприємницької діяльності не може здійснювати такі
види підприємницької діяльності:
1. Надавати фінансові послуги.
2. Інформаційну діяльність у сфері телебачення і радіомовлення.
3. Космічну діяльність.
4. Діяльність у сфері операцій з металобрухтом.
5. Діяльність у сфері загальної, середньої та вищої освіти.
6. Страхову діяльність.
7. Банківську діяльність.
8. Ті види діяльності, які становлять монополію держави.
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3.2. Товариство з обмеженою
відповідальністю (ТОВ).
Товариством з обмеженою відповідальністю є
засноване однією або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом.
Учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за зобов’язаннями товариства і несуть ризик збитків,
пов’язаних з діяльністю товариства, лише в межах своїх внесків.
Єдиним установчим документом, який визначає предмет, мету і порядок діяльності товариства, є його статут.
Вищим органом управління товариства є загальні збори учасників. Поточне
керівництво здійснює виконавчий орган (колегіальний або одноособовий),
який звітує про свою роботу загальним зборам. Кожен член товариства з обмеженою відповідальністю має право отримувати дохід, відповідно до розміру свого вкладу в статутний капітал.
При відчуженні учасником товариства своєї частки третім особам, інші учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок
здійснення цього права.

3.3. Приватне підприємство
(ПП).
Приватне підприємство – це повноправна
юридична особа. Його засновниками, згідно
чинного законодавства, може бути як одна особа, так і декілька.
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3.4. Товариство з повною
відповідальністю (ТзПВ).
Повним є товариство, учасники якого, відповідно до укладеного між ними договору, здійснюють підприємницьку діяльність від імені
товариства і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов’язаннями
усім майном, що їм належить.
Установчим документом повного товариства є
засновницький договір, який підписується усіма його учасниками і повинен
містити, крім загальних відомостей, відомості про розмір та склад складеного
капіталу товариства, розмір та порядок зміни часток кожного з учасників у
складеному капіталі, розмір, склад та терміни внесення учасниками вкладів.
Для учасників повного товариства характерні довірчі відносини, оскільки кожен з них може впливати на ведення справ. Управління діяльністю повного
товариства здійснюється за спільною згодою всіх учасників.
Прибуток та збитки повного товариства розподіляються між його учасниками
пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі, якщо інше не передбачено
засновницьким договором або домовленістю учасників.

3.5. Командитне
товариство (КТ).
Командитним товариством є товариство, в
якому разом з учасниками, які здійснюють від
імені товариства підприємницьку діяльність і
солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов’язаннями товариства (тобто є повними учасниками), є один або кілька
учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах
сум, зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства.
Тобто командитне товариство немовби включає дві самостійні структури:
повне товариство і товариство вкладників, які у веденні справ участі не беруть.
Єдиним установчим документом командитного товариства є засновницький
договір, який підписують усі повні учасники.
Засновницький договір командитного товариства повинен містити, крім за-
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гальних відомостей, також відомості про: розмір та склад складеного капіталу
товариства; розмір та порядок зміни часток кожного з повних учасників у складеному капіталі; сукупний розмір вкладів вкладників.
Вкладники несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, у межах
сум зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства. Сукупний розмір вкладів вкладників не повинен перевищувати 50% складеного капіталу повного товариства.
Крім того, існують ще Акціонерне товариство, Товариство з додатковою відповідальністю.

3.6. Установчі документи
господарських товариств.
Установчі документи повинні містити відомості про
вид товариства, предмет і мету його діяльності, склад
засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного
(складеного) капіталу, порядок розподілу прибутків
та збитків, склад і компетенцію органів товариства та
порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік
питань, з яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін
до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.
Установчі документи всіх господарських товариств повинні містити:
•• відомості про вид товариства;
•• предмет і мету його діяльності;
•• склад засновників та учасників;
•• склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень.
Таким чином, законодавством передбачено наявність відомостей про склад засновників та учасників, кількість акцій, що купуються засновниками, у статуті
господарського товариства.
Установчі документи ТОВ, ТзДВ, повного і командитного товариств, крім зазначених відомостей, повинні містити відомості про:
•• розмір часток кожного з учасників;
•• розмір, склад і порядок здійснення ними внесків.
Установчий договір повного і командитного товариства, крім зазначених відомостей, повинен визначати форму їх участі у справах товариства.
При створенні підприємства разом з одним або декількома партнерами, необхідно укласти договір. При відкритті юридичної особи, установчий договір повинен бути нотаріально завірений.
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Види господарських товариств
Класифікаційні
ознаки

Акціонерне Товариство з
товариство обмеженою
відповідальністю

Товариство з
Товариство з
повною віддодатковою
повідальністю відповідальністю

Товариство зі
змішаною відповідальністю
(командитне)

Установчі документи

Статут

Договір

Статут

Договір

Ступінь
ВідповідаОбмежена відвідповіють у межах повідальність
дальності своїх частин у межах своїх
внесків

Не обмежена:
відповідають
своїм майном

Відповідають у
межах своїх внесків у підприємство і додатково
належним майном в кратному
розмірі до
внесків

Солідарна відповідальність усім
своїм майном.
Учасники відповідають у межах
внесків у
товариство

Система
органів
управління

Органи управління не
створюються,
але діє договірдоручення,
відповідно до
якого здійснюється управління

Збори учасників; виконавчий
орган: колегіальний (дирекція)
або одноособовий (директор)

Орган управління
не створюється, діє договірдоручення, але
він діє тільки для
дійсних членів

Збори
акціонерів;
виконавчий
орган: наглядова рада

Статут

Збори учасників; виконавчий орган:
колегіальний
(дирекція) або
одноособовий
(директор)

Розмір
Мінімальна Нема мінімаль- Нема мінімаль- Нема мінімальстатутно- межа: не
ної межі
ної межі
ної межі
го фонду менше 1250
мінімальних
заробітних
плат

Закон не встановлює розмір статутного
фонду, але обмежений розмір
вкладу членіввкладників: не
більше 50% майна
товариства

Період
функціонування

Не обмежеНе обмежений
ний (найстабільніша
організація)
вихід чи
смерть одного з учасників
– не припиняє дії АТ

Право
Широкі
передачі права,
власності найбільша
свобода в
передачі
своїх акцій

Нотаріальне
засвідчення передачі власності.
Обмежені права:
передати свою
частку можна за
згодою решти
учасників, при
цьому необхідне
нотаріальне засвідчення цього
акту

Не обмежений

Обмежений –
створюється з
певною метою,
коли досягається
мета, товариство
ліквідується, або
перетворюється
в іншу структуру

Не обмежений,
якщо виходить
з товариства
член-вкладник, і
обмежений, коли
виходить дійсний
член

Нотаріальне
засвідчення
передачі власності.
Обмежені права в передачі
своєї частки
іншим особам,
нотаріальне засвідчення акту
передачі

Нотаріальне засвідчення передачі
власності. Обмежені права: передати
свою частку можна
за згодою решти
учасників, при
цьому необхідне
нотаріальне засвідчення цього акту

Нотаріальне
засвідчення у
передачі власності. Велика свобода
передачі своєї
частки для членів з обмеженою
відповідальністю
і обмежені права
для членів з необмеженою відповідальністю
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Розділ 4.

Персонал.
Чи зможе підприємець протягом тривалого часу обходитись без персоналу?
Одного бажання самостійно виконувати всю роботу на своєму підприємстві
недостатньо. У цьому випадку нове підприємство або не матиме необхідного
мінімального обороту, або мінімального рентабельного розміру, або ж просто
виявиться неспроможним технічно виконати всю роботу.

Кваліфіковані та мотивовані співробітники –
основа майбу тнього успіху вашого
підприємства!
Першого співробітника не потрібно довго шукати – це партнер по життю. Знайомі й родичі також найчастіше мають бажання допомогти молодому підприємству «встати на ноги» і тому охоче візьмуться за роботу.
Підбирайте знайомих і родичів в якості майбутніх співробітників так
само, як підбирали б сторонню людину. Відбір робіть з однаковими вимогами до всіх.

4.1. Перш ніж ви почнете
пошук співробітників.
Насамперед обміркуйте, яку продуктивність ви прагнете досягти і, у якій формі повинна виконуватись
робота на початковому етапі функціонування підприємства та в подальшому:
••
••
••
••
••
••
••

Яка робота повинна виконуватись на підприємстві?
Яка кількість персоналу вам необхідна?
Які знання будуть потрібні персоналу?
Яку освіту мусить мати персонал?
Які вимоги ви ставите до особистих якостей персоналу?
Які фізичні вимоги до персоналу?
Повна або часткова зайнятість персоналу?

Потім, опираючись на цей фундамент, поставте собі ті ж запитання, але цього
разу у випадку для другого року існування вашого підприємства.
Отже, ви склали план потреб у співробітниках підприємства і профіль
вимог до ваших майбутніх працівників. Тепер ви можете починати їх пошук.
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Пошук працівників.
Дуже швидко ви зрозумієте, як важко знайти кваліфікований персонал. Для
молодого підприємства це ще складніше, ніж для підприємства, що вже зарекомендувало себе: багато фахівців бояться ризику, пов’язаного з переходом на
нове підприємство.
Почніть ваш пошук з кола знайомих або колег, потім дайте оголошення в газеті
або заявку в агентство з працевлаштування (рекрутингову компанію). Переманювання працівників – це не кращий метод пошуку співробітників. Визначте
для себе, що ви можете їм запропонувати і, які переваги має пропоноване вами
робоче місце.

Аркуш контролю
Розподіл функцій між
вами (власником
підприємства) та
персоналом

Функції

Ваші функції

Функції персоналу

Закупівля сировини та матеріалів
Виробництво продукції / послуг
Дослідження ринку
Підбір персоналу
Договори на поставку продукції / послуг
Бухгалтерія
Реклама
Ремонт і технічне обслуговування устаткування
Доставка готової продукції / послуг
Інше
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4.2 Вибір працівників.
Підходьте дуже критично до розгляду резюме, а також
ретельно вивчіть документи, які пропонують претенденти. Запросіть відібраних кандидатів для особистого знайомства. Добре підготуйтеся до цієї розмови,
складіть перелік запитань.
Він може виглядати таким чином:
Чому ви звернули увагу на цю вакансію?
Чому ви прагнете піти із теперішнього місця роботи?
Опишіть характер вашої діяльності в цей час.
Який вид діяльності ви хотіли б виконувати?
Чому вам подобається працювати в колективі?
Якої професійної мети ви прагнете досягти?
Чи є у вашій трудовій угоді пункт про заборону діяльності, яка
конкурує з основною діяльністю підприємства?
Чи є у вас додаткова робота?
Як ви підвищуєте (маєте на меті) свій рівень кваліфікації?
Які у вас захоплення?
Скільки ви прагнете заробляти?
Чи є у вас водійські права?
Коли б ви змогли почати приступити до роботи?
Доповніть цей перелік необхідними, на вашу думку, запитаннями. Під час співбесіди робіть записи стосовно відповідей претендента.

Виділіть час для співбесіди та для вибору
нових співробітників. Працівники, з якими ви
почнете працювати, буду ть запорукою успіху
вашого підприємс тва.

4.3. Що повинно регулюватися?
Неважливо, кого або скільки людей ви берете на роботу.
Обов’язково вимагайте пред’явлення таких документів:
•• посвідчення особи (паспорт);
•• індивідуальний податковий номер;
•• трудову книжку і, якщо є, характеристику з
останнього місця роботи;
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•• диплом або інші документи про освіту;
•• свідоцтво про народження дитини (якщо є).
При наявності всіх документів і взаємної домовленості з новим працівником про
вид, обсяг робіт, оплату, – ви можете укласти з ним письмову трудову угоду.
Не дозволяйте собі давати обіцянки про високу заробітну платню. Орієнтуйтесь на рівень заробітної плати, що існує на ринку праці, а також
платіть не за готовність перейти з одного підприємства на інше, а за
виконану роботу!
Узгодьте випробувальний термін, для того аби мати можливість після його закінчення перервати трудові відносини, якщо ви і ваш новий працівник не підходите один одному.
У трудовій угоді повинно бути вказано все те, що ви раніше обговорили й погодили усно з вашим новим працівником.

4.4. Ваші обов’язки
як роботодавця.
Відрахування.

Ви повинні регулярно робити відрахування зі
зарплати у соціальні фонди.
Як роботодавець ви несете відповідальність не
лише за реєстрацію ваших співробітників і за
перерахування прибуткового податку, а й за правильність розрахунків даних відрахувань. Якщо
нарахування податку зроблене неправильно, то
відповідати в першу чергу доведеться вам!

Відпустка.

Відповідно до трудового законодавства, мінімальна відпустка складає 24 календарних дні ( без обліку святкових днів). Працівники можуть брати відпустку по
частинах.

Інші встановлені законом положення.

Неможливо навести в рамках цього посібника всі встановлені законом положення
з трудового права й захисту праці. Тому нижче перераховані лише найосновніші.
•• Графік робочого часу. Визначення графіка робочого часу з урахуванням особливих умов.
•• Положення про організацію робочих місць. Облаштованість і підтримка порядку робочих місць. Норми розміру приміщень, освітлення, температура,
побутові приміщення, кімнати відпочинку і т.д.
•• Положення про професійну освіту. Основні положення про професійну освіту;
•• Положення про захист праці молоді. Можливість трудової зайнятості молоді,
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положення про час на відпочинок і на дозвілля, заборони на певні види робіт;
•• Положення про захист при звільненні. Захист від соціально неправомірних
звільнень, термін повідомлення про звільнення.
•• Положення про оплату лікарняних листків. Регулює розмір і тривалість оплати
під час хвороби, виходячи з розміру заробітної плати або посадового окладу.
Це лише кілька прикладів з безлічі правил. Вчасно та постійно стежте за змінами
в положеннях, встановлених законодавством. У цьому вам допоможуть у податковій інспекції, асоціації підприємців, а також податкові консультанти.

4.5. А може бути простішим
та лояльнішим?
Не завжди прийом на роботу працівника на повний
робочий день є єдиним правильним вибором для нового підприємства. Задля оптимального узгодження
виробничої необхідності у потребах працівника, рекомендуються всі форми неповного робочого дня.
Замість того щоб приймати на роботу персонал, ви
можете звернутись до субпідрядника або передати
частину замовлень індивідуальним підприємцям.
Тим самим ви скинете зі себе частину зобов’язань як роботодавець і зможете придбати для вашого підприємства деякі ноу-хау, які не змогли реалізувати самі.
Наприклад, ви можете передати функції бухгалтерії та підбору персоналу спеціалізованим фірмам.

4.6. Найважливіше:
управління людьми.
Чи готові ви керувати людьми й мотивувати їх?
Як відомо, вміння начальника керувати персоналом відіграє основну роль під час роботи та простою підприємства.
Подумайте про той період, коли ви самі були найманим працівником, і про помилки вашого роботодавця щодо питань керівництва працівниками!
Недостатня підготовка роботи, відсутність інформації, несправедливість і недостатня людська відкритість можуть настільки розчарувати ваших працівників, що
через це суттєво постраждає продуктивність праці. І навіть найвища заробітна
платня нічого не зможе змінити в такому випадку.
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Якщо ви до цього не готові, то повинні
перед прийомом працівників спочатку самі
підгот уватись до вашого нового завдання
«управляти людьми». Найбільша проблема
п і д п р и є м ц я - п о ч а т к і в ц я п о л я г а є в т о м у, щ о б
знайти і зберегти відповідний персонал.
Будь-який підприємець-початківець або той, хто вже має певний комерційний
досвід, незалежно від масштабів своєї господарської діяльності, повинен мати
добре підготовлений персонал. Навчання співробітників дозволяє розвивати
їхні знання, навички та уміння працювати.

Навчання персоналу:

•• допоможе підвищити якість своєї роботи і, тим самим, «вижити» застарілі
або навіть небезпечні методи роботи;
•• дозволить підвищити рівень професійної кваліфікації для виконання нових, більш складних виробничих завдань;
•• підготує до збільшення обсягу поточної роботи;
•• допоможе розвинути навички спілкування з іншими людьми, які необхідні для встановлення гарних взаємин з вашими клієнтами.

Навчання слід забезпечити не лише до початку виробництва, але також і надалі, оскільки підвищення кваліфікації, удосконалення керування, заповнення
кадрового складу через вихід працівників на пенсію та звільнення з посади – це
безперервний процес.
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Аркуш контролю
Питання для оцінки
необхідності навчання
працівників

Так
Чи потрібно підвищувати ефективність роботи
вашого підприємства?
Чи можна сказати, що ваші конкуренти обслуговують своїх клієнтів краще?
Чи не надто повільно виконують свою роботу працівники вашого підприємства?
Чи прагнете ви змінити методи роботи своїх підлеглих?
Чи виникає необхідність зробити що-небудь заново?
Чи прагнете ви навчити свій персонал працювати
по-новому?
Чи можуть ваші працівники працювати із клієнтами краще?
Чи не збираєтесь ви взяти на роботу нових працівників або замінити когось із нинішнього складу
персоналу?
Чи існують проблеми у зв'язку із впровадженням
нових ідей, нових методів роботи, використання
нових виробничих матеріалів?
Чи не виникнуть у вашого персоналу серйозні труднощі в роботі у зв'язку з розширенням масштабів
господарської діяльності вашого підприємства?
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Ні

Розділ 4. Персонал.

Мотивація – важ ливий фак тор успіху вашого
підприємства.
Бажання спільно працювати над проек том і при
цьому виконати максимум мож ливого повинні
виходити від кожного працівника.
Ваші працівники будуть зацікавлені в роботі, якщо на вашому підприємстві дотримуватимуться таких трьох умов:
1) те, що ви робите, повинно викликати у працівників натхнення й радість
співробітництва;
2) ви піклуєтесь про те, щоб ваші працівники могли працювати ефективно
та, при цьому, щонайменше зіштовхуватись із перешкодами;
3) старайтесь уникнути застосування адміністративного впливу та інших
репресивних засобів.

Чотири поради з питань мотивації працівників.
Порада 1: Завжди починайте з себе!
Порада 2: Створюйте загальні цілі й бачення!
Порада 3: Подбайте про гарну робочу атмосферу!
Порада 4: Послідовно заохочуйте зацікавленість!

Широко розповсюджені винагороди:

•• премії, система участі в прибутках, володіння цінними паперами компанії;
•• усна подяка;
•• додаткове навчання за рахунок роботодавця для більш високооплачуваної роботи;
•• звання «Кращий працівник місяця»;
•• сертифікати на обід із членами родини або друзями в кращих ресторанах
міста.
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Розділ 5.

Попит і конкуренція.
5.1. Потенціал ринку.
Ідеї, яка обіцяє успіх, і бажання її реалізувати
не достатньо для створення власної справи.
Успішний підприємець пропонує продукцію,
яку потребують клієнти. Тому підприємцевіпочатківцю в першу чергу необхідно проаналізувати ринок і своїх майбутніх
клієнтів.
Успіх у бізнесі можливий лише тоді, коли існує достатній попит на продукцію або послугу. Якщо ви не врахуєте потреб клієнтів або ваше коло покупців
буде надто малим – тоді найкраща продукція може провалитись на ринку, а
найоригінальніші послуги зійдуть нанівець.
Слід дізнатись, чи потребує клієнт ваших послуг. Довідайтесь також, скільки
клієнт готовий заплатити за це. Великий попит буде вигідним тільки тоді,
коли клієнт захоче заплатити вам ту ціну, яка забезпечить прибуток.
Динамічні зміни умов бізнесу, посилення конкуренції та підвищення вимог
до якості продукції і сервісу свідчать про те, що лише ефективний маркетинг
здатний забезпечити сталий розвиток підприємства.

Що таке маркетинг?
Маркетинг – це діяльність, яка задовольняє потреби споживачів та мету
підприємництва.
Практика маркетингу охоплює всю діяльність підприємства: виробництво,
збут товарів і послуг, які мають попит.
Маркетинг – процес планування і здійснення концепції ціноутворення,
просування й розподілу ідей, товарів і послуг для проведення обміну, який
задовольнить потреби окремих людей і підприємств.
«Маркетинг – це сукупність заходів і дій підприємства. З метою ефективного розміщення свого товару або послуги на ринку, а саме:
•• у відповідний термін;
•• на правильному місці;
•• за прийнятною ціною;
•• відповідним каналом збуту;
•• з ефективними заходами з точки зору реклами, стимулювання продажу та
PR-роботи.
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Представити пропозиції відповідним клієнтам і, як рузальтат, всього цього
одержати відповідний прибуток» - Уіллі Прангер.

Структура маркетингу

Товар

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дизайн
Позиція на ринку
Виробнича лінія
Довжина
Глибина
Маркування
Пакування
Гарантії
Сервісне
обслуговування
і т.д.

Ціна

Канали збуту

• Виробника,
• Гуртівні,
• Роздрібного
продавця
• Політика знижок
та їх структура
• Умови контрак тів
• Цінова політика
- від собівартості
- від ситуації на
ринку
- від корисності
товару
• Цінова стратегія
- вичікувана
- завойовницька

• Прямі продажі і
посередники
• Протяжність
системи збуту
• Щільність
системи збуту
• Управління та
контроль за
каналами збуту

Просування
товару
• Реклама
• Прямий
маркетинг
• Суспільні
відносини
• Цінове
стимулювання
покупців
• Цінове
стимулювання
продавців та
посередників
• Презентація
товарів

Цільовий споживач

5.2. Ринки майбутнього.
Ринок швидко змінюється. Те, що сьогодні ще користується попитом, завтра
може стати непотрібним на ринку. Чи відноситься сфера діяльності вашого
бізнесу до галузей, що мають майбутнє? Подумайте, чи не краще буде змінити
сферу діяльності, ніж заснувати фірму в галузі, що помирає?
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Практика

Розглянемо приклад Тараса, що був
студентом Львівського політехнічного університету, який нещодавно
створив своє кафе «Косинус» у правовій формі СПД.
У процесі створення підприємства Тарас використовував досвід отриманої маркетингової освіти на практиці. Тарасу стало зрозуміло, на скільки
важливе співвідношення оформлення
дизайну кафе та ціни на страви. Відповідно виходить, що цільовій групі, а
саме студентам і аспірантам ЛПУ, необхідно пропонувати студентський
ланч, вартістю 15 грн. Студентам
ніколи, тому Тарас запропонував два
типи страв – «lunch to go» (зі собою)
у формі бутербродів і «бізнес ланч для
студентів» безпосередньо в кафе.
Завдяки друзям-студентам, які ще
вчаться, Тарас повісив рекламну вивіску, яку йому створили студенти
кафедри промислового дизайну університету. На вивісці зазначений перелік страв на тиждень вперед.
Під час ведення свого бізнесу Тарас
аналізує, що у п’ятницю кожному студентові хочеться залишити університет швидше. Виходить, що попит
на «ланч to go» вдвічі більший, ніж в
інші дні. Враховуючи такі коливання
в попиті, власник зміг більш ретельно закуповувати продукти для свого
меню.
Загалом Тарас вивчив сукупність усіх
елементів маркетингу на прикладі
свого власного бізнесу.
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Деякі тенденції розвитку попиту:
•• Майбутнє є в ринку послуг. Найбільшу потребу в цьому мають промисловість і держава.
Промисловість прагне оптимально вкласти
капітал у виробництво і переводить послуги
на зовнішній ринок. Сервіс, обслуговування
й догляд за промисловим устаткуванням,
охорона, планування та інженіринг, а також
консультації є тими ринками, у яких очікується зростання.
•• Зростаюче пожвавлення спостерігається і
у галузі охорони навколишнього середовища. Промисловість і держава в найближчому майбутньому будуть інвестувати значні
суми у будівництво споруд для скорочення
шкідливого впливу диму, стічних вод і т.д.,
задля збереження чистоти повітря, води й
землі. Шанси є і у підприємців, які можуть
запропонувати вирішення питання вторинної переробки відходів (утилізації).
•• Вільний час, завдяки зростаючій купівельній спроможності населення, також здобуває значну частку на ринку. Витрати на
хобі й проведення вільного часу ростуть, як
і зростає попит на можливість активного
проведення вільного часу, туризму, підвищення кваліфікації й подальшого навчання,
а також покращення якості життя.

5.3. Цільова група.
Продукт або послуга повинні бути орієнтовані на
певну цільову групу. Наприклад, ними можуть
бути молоді, орієнтовані
на моду покупці, спортсмени, старші або хворі
люди, вимогливі клієнти з гарним заробітком,
власники нерухомого майна, водії, діти, а також
загальне населення в певній частині міста або місцевості, промислові підприємства різних галузей.

Розділ 5. Попит і конкуренція.

Визначіть свою цільову групу. З’ясуйте, чи велика вона і, який можливий обсяг ринку.
Чи знаєте ви, як у майбутньому буде формуватись ваша цільова група? Зменшиться вона чи збільшиться? Лише у випадку збільшення, кількості можливих
клієнтів, у вас є шанси досягти достатнього товарообігу.
Ви зможете легко увійти на ринок, якщо у вас вже є контакти з клієнтами. Спробуйте налагодити стосунки на вашій колишній роботі, а також спробуйте переконати покупців у вашому потенціалі. Але не очікуйте надто багато, не зваблюйтеся
неясними розмовами.

Аркуш контролю

Моя цільова група

Домогосподарки
Пенсіонери
Молодь
Водії
Малі підприємства
Середні підприємства
Великі підприємства
Державні установи (якщо планується участь у держзакупівлях)
Медичні установи
Пункти громадського харчування (ресторани, кафе,
їдальні)
Підприємства сфери торгівлі (супермаркети, магазини, ринки, торгівельні точки)
Інше
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5.4. Конкуренти.
Якщо ви прагнете працювати на конкурентному ринку, то ви тим самим загострюєте
конкуренцію цін. Спробуйте проникнути на
ринок, де у вас ще немає конкурентів.
Ринки, у яких нема конкуренції, є рідкісними. Ви майже постійно повинні будете боротись з конкурентами.

Спробуйте зробити так, щоб ваша пропозиція відрізнялася
від пропозиції суперників.

Цього можна досягти наступними шляхами:
•• за рахунок додаткових послуг: запропонуйте весь асортимент з одних рук;
•• за рахунок незвичайного сервісу;
•• за рахунок пунктуальності, надійності, комунікабельності.
Але для початку вам потрібно знати, хто вони ваші конкуренти. Для цього
необхідно відповісти на низку запитань:
•• Скільки конкурентів перебуває в тій же місцевості або районі?
•• Як відреагують вони на створення вами підприємства?
•• Які переваги і недоліки у ваших конкурентів?
•• Які конкуренти, можливо, увійдуть на ринок у найближчі роки?
•• Які конкуренти, можливо, згодом підуть із ринку?
•• У яких сферах ви могли б продуктивніше працювати?
•• Чи є, на відміну від ваших конкурентів, у вас переваги в ціні?
•• Чи можуть ваші послуги пропонуватись в індивідуальному порядку?
Використовуйте свої сильні сторони цілеспрямовано. Вирізняйтесь від суперників. Перетворіть їх слабкі сторони на свої переваги.
Перевагами можуть бути, наприклад, ваші дії у покращеній концепції
продажів, негайному реагуванню на бажання покупців і зручному для
клієнта часу роботи. Якщо ваші конкуренти занадто дорогі і не гнучкі,
пропонують надто мало послуг і якість змушує бажати кращого, – то ви
можете показати «своє обличчя» у цих сферах.
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5.5. Самостійність
«за сумісництвом».
Чи змінилися ваші міркування про ринок
збуту і конкурентів, ваші наміри стати самостійними? Чи не боїтеся ви втратити безпеку, яка властива найманому робітникові? Ви
можете зменшити ризик, якщо спочатку станете самостійним «за сумісництвом».
Завдяки цьому ви матимете можливість прозондувати ринок з безпечної позиції та поступово вивчити постійну клієнтуру. У вас є
значні переваги, і ви могли б запропонувати ваші послуги дешевше, ніж конкуренти. Але не використовуйте переваги менших витрат, щоб запропонувати дешевше, без вигоди для боротьби з конкуренцією. Цінами орієнтуйтесь на
конкуренцію. Таким чином, ви забезпечуєте собі клієнтуру, тому що ви кращі
та конкурентоспроможніші ніж ваші суперники. Вже згодом, коли бізнес стане
вашою основною діяльністю, ви не повинні надто піднімати ціни, оскільки ризикуєте втратити налагоджені контакти з клієнтами.
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Розділ 6.

Місце розташування підприємства
та виробничі приміщення.
6.1. Вибір оптимального
місця.
Вибір оптимального місця розташування
підприємства має вирішальне значення для
майбутнього розвитку, тому його слід ретельно планувати і перевіряти. Втілене в життя
рішення щодо вибору місця розташування
підприємства згодом важко змінити.
Місцезнаходження юридичної особи – це
фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться
щоденне управління діяльністю юридичної особи та здійснення управління й
обліку.
Місцезнаходженням суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи
на дату державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання)
одного зі засновників або місцезнаходження за іншою адресою, яка підтверджується договором, що передбачає передачу у власність або користування приміщення, частини приміщення (договір купівлі-продажу, оренди, тощо).

6.2. Основні положення.
Для того щоб правильно підібрати місце для розташування підприємства, ви
насамперед повинні відповісти на наступні запитання:
•• Чи є важливою для вас близькість до клієнта?
На основі програми пропонованих вами послуг і намічених вами цільових груп,
буде зрозуміло, чи ви виберете місце для вашого підприємства в центрі міста,
чи у спальному районі або в промисловій зоні.
•• Яка ситуація з конкуренцією?
Якщо спеціалізовані магазини такого ж напрямку концентруються в одному районі, то слід очікувати невисокого прибутку внаслідок прямого порівняння цін,
а з іншого боку – наявність поблизу великого універсального магазину або супермаркету може зіграти роль «магніту». Ваша пропозиція послуг повинна поєднуватись із уже існуючим оточенням та іншими пропозиціями.
•• Наскільки важлива ситуація з розв’язком транспортної проблеми?
Чи для вас важливо, щоб клієнти могли без проблем добратися до вашого ма-
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газину або підприємства та могли знайти поблизу місце для паркування автомобіля? Яка транспортна ситуація для постачальників, які шляхи під’їзду та
від’їзду транспортних засобів, які умови для завантаження й розвантаження?
•• Яка ситуація з енергозабезпеченням?
Яка потреба в енергії, чи достатнє постачання підприємства електричною
енергією, газом, водою й іншими енергоносіями?
•• Чи діяльність вашого підприємства є шкідливою для навколишнього
середовища? Ви працюєте з небезпечними матеріалами?
Навіть якщо ви не дасте відповіді на це питання, ознайомтесь із рекомендаціями наприкінці цього розділу. Необхідні захисні заходи (наприклад, від шуму,
запаху, пилу, хімікатів). При плануванні підприємства повинні також враховуватись відповідна утилізація відходів і відпрацьованої води.
•• Яка ситуація з кадровим забезпеченням?
Чи вистачає на ринку праці фахівців і допоміжних робітників?
•• Чи сприятливе місце розташування підприємства для його розвитку?
Чи є можливості підтримки державними програмами сприяння підприємництву або з боку місцевих органів керування, в чому полягають ці можливості?

6.3. Індивідуальні вимоги
до місця розташування
підприємства.
Поряд з основними питаннями щодо реалізації намічених планів необхідно врахувати
ще ряд індивідуальних вимог.
У першу чергу ви повинні визначити вашу
потребу в площах. Основну увагу слід приділити виробничому приміщенню – будівлі магазину, майстерні або офісу, у якому будуть властиво і надаватися послуги. Поміркуйте, скільки квадратних метрів вам буде потрібно, а також подумайте про майбутні можливості розвитку
вашого бізнесу.
Для цього ви повинні врахувати й необхідні допоміжні приміщення, наприклад,
склад, транспортні шляхи, господарський двір, гаражі, кабінети офісу й архів, а
також побутові приміщення для співробітників (туалети, душові кімнати й роздягальні, зони відпочинку).
Вимоги до розміру приміщень і їх оснащення ви можете знайти в санітарних
нормах і правилах (СНіПах).
Поряд із цим необхідно забезпечити виконання інструкцій з техніки безпеки.
Перевірте також, чи не відноситься ваше підприємство до категорії тих, «що заважають», які повинні розміщатися лише в певних, спеціально відведених для
цього місцях. Інформацію про це вам нададуть відповідні вповноважені органи
(Територіальні управління охорони навколишнього середовища).

53

Започаткування і розвиток власної справи

6.4. Важливі правові
приписи для виробничих
підприємств.
Через велику кількість положень і норм,
пов’язаних із виробництвом і будівельними
заходами, кожен підприємець-початківець повинен звернутись за консультацією у відповідні органи, щоб з’ясувати, наскільки район, у якому він планує організувати своє підприємство, визначений у
правовому відношенні.
Застосовувані сьогодні норми, розроблені ще за часів Радянського Союзу, ділять межі забудови, наприклад, на житлові зони, суспільні зони, рекреаційні
зони, зони інженерної й транспортної інфраструктури, промислові зони, зони
сільськогосподарського використання, зони спеціального призначення (кладовища, сміттєзвалища побутових відходів), зони режимних територій (військові
об’єкти), приміські зони, санітарно-захисні зони, резервні території для розвитку населених пунктів.
Якщо вважати, що межі забудови поділені наступним чином, то:
•• У безпосередньо житловому районі
Допускається розміщення підприємств, що не заважають населенню, які служать для задоволення потреб людей.
•• У загальному житловому районі
Допускається розміщення підприємств, що не заважають населенню.
•• У змішаних районах
Допускається розміщення підприємств, що не надто сильно заважають населенню району.
•• У виробничих районах
Допускається розміщення підприємств усіх видів, якщо ці підприємства не чинять значного шкідливого впливу на навколишнє середовище.
Тут дозволяється також розміщення житла для персоналу, охорони, персоналу,
зайнятого на підготовчих роботах.
•• У промислових зонах
Допускаються підприємства всіх видів.
Тип будівництва визначається нормами й правилами щодо організації робочих місць, правилами техніки безпеки та іншими приписами. Вони регулюють,
наприклад, відстань до межі земельної ділянки і сусідніх будинків, відстань до
вулиці і лісу, пожежний захист, можливо також кількість гаражів і місць паркування автомобілів. Вищевказані документи також визначають:
- розміри і висоту приміщень;
- температуру і вентиляцію приміщень;
- освітлення.
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Обговоріть ці питання з відповідними організаціями ще в стадії планування
для того, щоб уникнути затримок при реалізації вашого проекту.
При використанні колишніх житлових приміщень для промислових потреб, слід
обов’язково одержати відповідний дозвіл на перебудову таких приміщень.

Аркуш контролю
“Вибір місця розташування”.
З урахуванням численних умов, нелегко прийняти правильне рішення про вибір місця майбутнього підприємства. У таких випадках необхідно звернутись за допомогою до консультантів з питань підприємництва
або в організації з підтримки підприємництва, що існують при обласних і
міських адміністраціях.
Якщо вибір приміщень є, то в цьому випадку можна скористатись методом
зважування факторів:
1) Спочатку повинні бути визначені фактори, які впливають на підприємство.
2) Фактори, що впливають опосередковано, оцінюють залежно від їх важливості, у процесі чого визначається значення фактора від 1 до 10. При цьому
10 – дуже важливо, 7 – важливо, 5 – менш важливо й 1 – неважливо. Можливі
проміжні щаблі.
3) Тепер різні місця розташування підприємства оцінюють в балах щодо
факторів, що впливають. При цьому, наприклад, 5 балів – відмінно, 4 – добре,
3 – посередньо, 2 – погано й 1 – дуже погано.
4) Зважування фактора, що впливає, множиться на бал фактора, що впливає, і потім результати для кожного передбачуваного місця розміщення підприємства сумуються.
Місця, що одержали найвищу кількість балів, найбільше відповідають пропонованим вимогам.
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Приклад

Місце A

Місце Б

Місце В

Фактори, що впливають

Зважування Оцінка Бал

Оцінка

Бал

Оцінка

Бал

Близькість до клієнта

8

3

24

2

16

4

32

Транспортні шляхи

9

3

27

4

36

1

9

Місця для паркування
клієнтів

6

4

24

3

18

2

12

Забезпечення/
електропостачання

2

3

6

4

8

4

12

Робоча сила

4

1

4

3

12

3

12

Конкуренти

10

3

30

1

10

2

20

Витрати

6

2

12

1

6

4

24

Постачання матеріалами

5

3

15

4

20

5

25

Можливості розвитку
підприємства

7

3

21

1

7

4

28

Сума балів

163

133

170

Місце

2

3

1

Місце розташування З було б найбільш сприятливим. Але місце розташування А має кращі умови
щодо транспортних шляхів та місця для паркування автомобілів клієнтів.

6.5. Оренда – купівля –
будівництво?
Оренда.

Оренда полягає, в першу чергу, в менших витратах капіталу. При цьому відсутній інвестиційний
ризик, можлива проста зміна місця розташування
підприємства (залежно від умов договору). Часто
гарне місце можна одержати тільки в оренду.
Недоліком є те, що орендна плата не утворює власного капіталу. При необхідності можуть знадобитись витрати на перебудову й ремонт, для того
щоби виконати виробничі вимоги. Розширення підприємства, як правило, є неможливим, і при цьому важко досягти оптимального виробничого процесу.
Тому при укладанні договору про оренду ви повинні погодити можливість пе-
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ребудови приміщення. Вкажіть у договорі також те, що після закінчення терміну дії договору, ви отримаєте певне відшкодування за зроблену перебудову
будівлі.

Купівля.

Купівля виробничих приміщень має ряд позитивних сторін. Так, завдяки кредитним виплатам, ви використовуєте засоби, зекономлені на платі за оренду,
для створення власного капіталу. Підвищення вартості нерухомості також відіграє на вашу користь. Крім того, гарантується місце розташування Вашого підприємства.
З іншого боку, при покупці ви несете інвестиційний ризик і повинні брати до
уваги високий рівень заморожування капіталу. До того ж, найчастіше доводиться додатково купувати елементи, непотрібні для виробництва (резервні приміщення й земельні ділянки, приватний житловий фонд), витрати на фінансування яких надто збільшують вартість майбутніх результатів.
Крім цього, можуть мати місце недоліки, пов’язані з витратами на перебудову й
модернізацію, обмежені можливості розширення, ускладнення з оптимальною
організацією виробничого процесу.

Будівництво.

При будівництві виробничих приміщень ви можете одержати ідеальну виробничу будівлю. Виберіть найнеобхідніше і визначте оптимальну потребу у
виробничих площах, а також сплануйте розташування приміщень. Але будівництво є найбільш тривалим процесом, порівняно з купівлею або орендою та
вимагає відповідного вкладення капіталу. На вас повністю покладається ризик,
пов’язаний із прив’язкою до місця розташування підприємства, а також інвестиційний ризик.
Будівництво нових приміщень, перебудова й, при можливості, ремонт повинні
бути узгодженні з відповідними службами.
Порівняйте варіанти, які ви маєте, і ретельно зважте важливі для вас переваги й
недоліки (див. таблицю про оцінку місця розташування підприємства).
Для підприємця-початківця дуже важливо закріпити на ринку позиції свого
підприємства, перш ніж ухвалювати рішення щодо купівлі або будівництва виробничих приміщень.
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6.6. Оснащення
підприємства.
Оснащення підприємства повинно бути зорієнтоване на вашу ділову концепцію, тобто
на те, які товари, які послуги, кому ви будете
продавати. Для завоювання престижу клієнта не потрібно окремої будівлі. Ті, до яких
будуть мати доступ споживачі, повинні бути
оснащені таким чином, щоб вони були привабливі і мали місце для презентації вашої продукції. У цьому вам можуть надати кваліфіковану допомогу фірми, що займаються дизайном торговельних
мереж.
Організація виробничого процесу повинна орієнтуватись на умови раціональності. Розміщення машин і устаткування повинно ретельно плануватися для
того, щоб можна було розмістити відповідні допоміжні обладнання (наприклад,
обладнання забезпечення електричною енергією, водою і т.д., а також обладнання припливної та витяжної вентиляції). Окрім встановленої законом техніки безпеки, ви також повинні подумати про те, що сприятлива атмосфера на
робочому місці підвищує продуктивність праці працівників.
Приділіть досить часу для планування та вибору відповідного устаткування,
машин і обладнань. Ознайомтеся, наприклад, на ярмарках і виставках із сучасним рівнем техніки. Перевірте також можливість застосування механізмів,
обладнань і автомобілів, що були у використанні, які, в порівнянні з новими, є
значно дешевшими. Подумайте і про те, що верстати, які мають занадто високу продуктивність ніж вам потрібно, обтяжать вас надто високими постійними
витратами, а верстати із малою продуктивністю можуть негативно вплинути на
майбутній розвиток підприємства. Не забудьте про необхідні додаткові інструменти.
Спробуйте найточніше визначити ціни. Зверніться до декількох постачальників устаткування, вивчіть їх пропозиції, порівняйте альтернативи,
при необхідності скористайтесь порадою консультанта. Додаткову інформацію з цього питання ви знайдете у каталогах фірм, що спеціалізуються
на продажі устаткування.
Щодо функціональної працездатності підприємства і фінансування (див. розділ 8 і 9) ви повинні порахувати та придбати все необхідне устаткування. Проведіть межі між дійсно необхідним і бажаним. Додаткові придбання ведуть до
незапланованого заморожування ваших грошей на тривалий час і виникнення
труднощів з оплатою. Крім цього, додаткове фінансування обходиться завжди
значно дорожче.
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6.7. Кілька слів про захист
навколишнього середовища.
Захист навколишнього середовища не повинен обмежуватися для підприємства тільки тим, що воно
випускає продукцію, яка відповідає попиту й вимогам законодавства про охорону навколишнього
середовища. Набагато важливіше у всіх виробничих процесах орієнтуватись на зростаючі вимоги
до захисту довкілля.
Це починається вже з придбання матеріалів, проходить крізь увесь виробничий процес, орієнтований на захист навколишнього середовища, і закінчується
розвитком власної концепції активного захисту довкілля. Проконсультуйтесь, у
якій сфері ваше підприємство може мати шкідливий вплив на екологію.
До викидів, що шкідливо впливають на людей, тварин, рослини, ґрунт і воду відносяться шум, вібрація, світло, тепло, дим, пара й ін.
Якщо вода, яку ваше підприємство зливає в міську каналізацію, забруднена
внаслідок виробничого процесу шкідливими речовинами (наприклад, важкими металами, ціанідами, залишками масла й бензину) або, якщо ви зберігаєте
матеріали, що забруднюють воду (бензин, масло, розчинники, що чистять засоби, терпентин), то вашому підприємству будуть пред’являти особливі вимоги.
Обов’язковість одержання спеціального дозволу залежить від обсягу та кількості забрудненої шкідливими речовинами води, що зливається. Відповідні органи
нададуть вам більш докладну інформацію.
Основним пунктом виробничих заходів щодо захисту навколишнього середовища є утилізація відходів. Ви, як власник підприємства, несете особисту відповідальність за утилізацію відходів. Ви повинні переконатися в тому, що фірми,
які займаються збором, вивозом і утилізацією відходів, мають дозвіл на цей вид
діяльності, особливо, коли мова йде про утилізацію спеціальних відходів, які в
жодному разі не повинні змішуватись зі звичайним виробничим сміттям.
У більшості випадків підприємство передає свої відходи відповідній фірмі, що
спеціалізується на вивозі або утилізації відходів, і відповідає за утилізацію відповідно до вимог.

Зниження кількості шкідливих відходів
не тільки знижує шкідливий вплив на
навколишнє середовище,
але і вигідне для вашого гаманця!
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Розділ 7.

Чи можна запланувати прибуток?
7.1. Планування.
Той, хто прагне стати самостійним, легко
стверджує:
«Я не можу планувати обороту і прибутку, але знаю, що мої справи будуть успішними…», «…і взагалі, ці плани ніколи не відповідають реальності».

Але, яку користь має планування?

Користь планування полягає не тільки в тому, щоб зробити прогнози, а й щоб
вчасно визначити рівень розвитку і проблеми підприємства. Тільки в цьому випадку можна використати шанси і вчасно усунути проблеми.
Поточне планування дозволить вам також у перші роки після створення підприємства постійно порівнювати дійсні величини із заданими. З аналізу відхилень
ви одержите інформацію для подальшого керування підприємством.

Планування краще, ніж імпровізація.

Після складання плану інвестування й плану фінансування ви повинні спробувати запланувати можливий оборот і витрати та згодом, як результат планування цін і обороту, скласти план прибутку.

Планування – основа для прийняття вами
рішень і передумова вашого економічного
у с п і х у. З а п л а н о в а н і ц и ф р и є м е т о ю д л я в а с я к
для підприємця і водночас основою ухвалення
рішення для вашого кредитора.

7.2. Планування та зв’язок із дійсністю.
Розумне планування неможливе без знань, обліку взаємозв’язків і необхідного
узгодження між зазначеними нижче пунктами. Для того, щоб скласти план, вам
необхідно мати інформацію про:
•• збут;
•• конкуренцію;
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••
••
••
••
••

постачальників;
персонал;
інвестиції;
ситуацію на ціновому ринку;
виробничі потужності.

План обороту, який не враховує виробничих потужностей, – це (у більшості випадків нереальне) бажання, а не план.
Ви повинні скласти плани мінімум на рік наперед. Отримані значення цих планів – річні показники. Якщо вам потрібне більш точне планування для вашого
підприємства, складіть квартальні або місячні плани. Але врахуйте: планування навіть із річними показниками передбачає дуже добре знання ринку; планування місячних поступлень або витрат вимагає великого досвіду або допомоги
досвідченого консультанта.

7.3. План витрат.
Плануйте витрати за розділами:
••
••
••
••
••

витрати на персонал;
загальні матеріальні витрати;
відсотки;
амортизація;
калькуляційні (розрахункові) витрати.

Якщо ви об’єднаєте ці п’ять окремих планів, то одержите загальний план витрат. Як визначати витрати,
дивіться в нижче наведених аркушах контролю.
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Аркуш контролю
Витрати на
утримання персоналу.
Для співробітників з рівною заробітною
платнею або посадовим окладом вам потрібно всього лише один раз зробити нижче
наведені розрахунки:
Місячна заробітна плата

Приклад, грн Ваші дані, грн
3 000,00

Виплачувана заробітна
плата
+ премія
+ …….

12 х 3 000,00

36 000,00
3 600,00

= заробітна плата в рік
+ 22 % від фонду з/п

39 600,00

= необхідно виплатити в рік

48 312,00

8 712,00

Матеріальні витрати.
На рік
Оренда, опалення
Газ, електрика, вода
Страхування, внески
Витрати на сировину та матеріали
Транспортні витрати
Реклама, відрядні, представницькі
витрати
Ремонт будівель, машин і устаткування
Канцелярські товари, телефон
Консультації щодо податків, права,
бухгалтерії
Інші витрати
Разом матеріальних витрат

Приклад, грн

Ваші дані, грн

70 000,00
30 000,00
21 000,00
500 000,00
10 000,00
20 000,00
50 000,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
721 000,00

Плануйте загальні матеріальні витрати з достатнім резервом. При
створенні нового підприємства дуже часто недооцінюється розмір таких витрат або просто забуваються важливі матеріальні витрати.
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Аркуш контролю
Відсотки.
Витрати оплати відсотків по кредиту (див.
розділ 9) спрощено вираховуються таким
способом:
Приклад, грн
Позиковий капітал x середню
відсоткову ставку

Ваші дані, грн

500 000,00 х 26% =
130 000,00

Амортизація.
Витрати на амортизацію розраховують у такий спосіб:
Приклад

Ваші дані, грн

Витрати на придбання
500 000,00
= 125 000,00 грн амортизація в грн/рік
середній термін експлуатації (4 роки)

Загальні витрати підприємства.
Тепер ви можете підрахувати загальні витрати вашого підприємства:
Приклад, грн
Витрати на персонал
Загальні матеріальні витрати
Відсотки
Амортизація
Разом витрат

Ваші дані, грн

48 312,00
721 000,00
130 000,00
125 000,00
1 024 312,00

Отже, ви визначили можливі виробничі витрати. Такого ж розміру повинен
сягати і ваш валовий прибуток (оборот мінус витрати на матеріали). Далі
мова йтиме про оборот, якого може досягти ваше підприємство.
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Розділ 8.

Важливі кроки до правильного
розуміння потреб у стартовому
капіталі.
Достатнє фінансування – це основа успішного створення вашого підприємства. Тому точне визначення потреби в капіталі є основним завданням кожного підприємця-початківця. Завдяки раціональному плануванню капіталу
ви можете забезпечити ліквідність і запобігти неплатоспроможності.
Сюди належить не тільки довгострокова потреба в капіталі, наприклад, на
будівлі, верстати, автомобілі і т.д., але також і потреба в короткостроковому
обіговому капіталі. Тут ви повинні врахувати не лише запас матеріалів і готової продукції, але й дебіторську заборгованість. Не в останню чергу треба
подумати і про фінансові труднощі в період будівництва й запуску вашого
підприємства.

8.1. Потреба в довгостроковому капіталі – що
повинно інвестуватись?
Потребу в капіталі для так званих «довгострокових інвестицій» (будівлі, верстати,
автомобілі і т.д.) визначають доволі просто.
Спочатку складіть список усіх запланованих вами інвестицій, які, на вашу думку, необхідні для успішної роботи підприємства
й забезпечення його конкурентоспроможності. Врахуйте також необхідні додаткові
витрати, такі як оплата послуг нотаріуса, сплата мит і витрати на залучення
капіталу.
При плануванні пам’ятайте, що повинні враховуватись не лише ті інвестиції, які потрібні в момент створення підприємства, але й інвестиції, необхідні в перший рік його роботи.
•• Спробуйте якомога точніше визначити потребу в капіталі. У сумнівних
випадках діє основне правило: «Краще включити в план, аніж взагалі не
запланувати!».
•• Потреба в капіталі не повинна плануватись достеменно.
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•• З іншого боку, надто великі інвестиції ведуть до високих витрат і, тим самим, можуть негативно позначитись на успіху вашого підприємства.
Якщо ви плануєте налагодити виробництво на вашому підприємстві, – вам
буде потрібен склад для певних запасів матеріалів.
Якщо ж ви прагнете займатись торгівлею, то у вашому магазині повинен
бути певний запас товарів.

8.2. Розподіл ваших
витрат.
Якщо ви проаналізуєте, який період часу
пройде між поступленням замовлення й
отриманням оплати за виготовлений товар, – то ви легко вирахуєте, що для цієї
фази будуть потрібні значні кошти. У торговельному бізнесі, коли оплата за товар
проводиться відразу, ця сума, звичайно ж,
зменшується.
Але в обох випадках слід розраховувати на деякий період освоєння, коли поступлення коштів є меншим, ніж витрати. Для того, щоб ці «періоди економічних складнощів» не ставали надто тривалими, при розрахунках потреби
у виробничих засобах ви повинні врахувати наступні позиції:
•• дебіторську заборгованість;
•• витрати на утримання персоналу;
•• орендну плату;
•• канцелярські та адміністративні витрати;
•• вартість електроенергії та витрати на утримання автотранспорту;
•• виплати відсотків по кредиту;
•• планування достатнього резерву ліквідності;
•• можливі «непередбачені витрати»;
•• скорочення потреб у виробничих засобах за допомогою організації своєчасної звітності, раціонального ведення складського господарства, постійного контролю над оплатою й регулярного нагадування про необхідність своєчасної оплати;
•• при зростаючих оборотах збільшується також і потреба у виробничих засобах через більші витрати й вищу дебіторську заборгованість, яка повинна
фінансуватись.
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Пояснення до нижчеподаного аркуша контролю.
Перш ніж заповнювати аркуш контролю, ви повинні знати, що визначення
загальної потреби в капіталі розподіляється на чотири окремі позиції:
•• потреба в інвестиційному капіталі;
•• потреба в капіталі для створення запасів матеріалів/складу готової продукції;
•• потреба в капіталі для попереднього фінансування виробничих потреб і
особистих витрат;
•• потреба в капіталі для попереднього фінансування дебіторської заборгованості.

Аркуш контролю

План потреби в капіталі.
Інвестиції
Земельна ділянка
+ будівля
+ заходи щодо перебудови
+ машини, устаткування
+ устаткування для офісу й магазину
+ транспортні засоби
= потреба в капіталі на інвестиції
Склад сировини й матеріалів на утримання сировини й
матеріалів (план на рік)
/ Середнє число оборотів сировини й матеріалів у рік
= потреба в капіталі на створення товарних запасів
Склад готової продукції
Середній запас складу х термін зберігання / дні у році
= потреба в капіталі на склад готової продукції
Виробничі засоби
Витрати на персонал (3 працівники)
+ матеріальні витрати (напр. у % від обороту)
+ відсотки
Сума /
днів у році (360) x середню тривалість циклу виробництва/
продажу
= потреба в капіталі на попереднє фінансування виробничих і особистих витрат
Запланований оборот
- продаж за готівку
= продаж з відтермінуванням платежу
/ 360 днів x середній термін платежу клієнтів
= потреба в капіталі для попереднього фінансування
дебіторської заборгованості
Загальна потреба в капіталі
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Розділ 9.

Фінансування – не допускайте
помилок.
Створення власного підприємства сьогодні вимагає в більшості випадків вкладення великого капіталу, що перевищує власні фінансові можливості. Ви вже
це з’ясували при визначенні потреби в капіталі (див. попередній розділ).
Якщо наявного власного капіталу недостатньо, необхідно подумати про
оптимальне фінансування за рахунок залучення засобів зі сторони. Цей розділ повинен підготувати вас до одного з найважчих моментів створення підприємства й допомогти уникнути помилок.

9.1. Типові помилки при
фінансуванні.
Численні дослідження в різних країнах показали,
що з величезної кількості підприємців-початківців
через п’ять років зазнає невдачі кожен другий.

Основна причина – помилки при фінансуванні:

••
••
••
••
••

•• надто мала сума власного капіталу;
•• несвоєчасне звернення до банку;
використання виключно кредитів для фінансування інвестицій;
значна залежність від постачальників;
невикористання суспільних джерел фінансування;
недостатнє планування потреби в капіталі;
необдумане одержання так званих «безпроблемних» і «дешевих» кредитів.

9.2. Власні засоби. Проведіть
свою особисту «раптову
перевірку фінансової
спроможності».
Основою будь-якого фінансування, а також і фінансування діяльності підприємця-початківця повинні
бути власні фінансові кошти.
Власні фінансові кошти знижують у першу чергу потребу позики капіталу.
Лише після того, як ви проведете переговори з вашим банком про фінансу-
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вання підприємства, яке ви створюєте, ви з’ясуєте, що власні засоби мають і
інші важливі функції.
•• Засіб безпеки та захищеності від ризику.
Наявність необхідного мінімуму власного капіталу забезпечує впевненість
у тому, що мінімальні втрати не призведуть до неплатоспроможності або до
створення великого боргу та, тим самим, банкрутства підприємства.
•• Критерії оцінки кредитоспроможності.
Чим більше ви вкладете власних фінансових коштів і чим вищою буде частка
власного капіталу у ваших загальних інвестиціях, тим кращим буде ваше положення при переговорах із кредитною установою.
•• Якою повинна бути мінімальна сума вашого власного капіталу?
Не існує однозначної межі мінімальної частки власного капіталу. У якості
орієнтовного розміру частки власних фінансових коштів слід орієнтуватись
як мінімум на 30% від загальної суми інвестиційних витрат.
•• Як ідуть справи із власними вкладеннями?
Власні вкладення можливі в певному обсязі, але найчастіше вони переоцінюються. При переоцінці вони ведуть до дорогого додаткового фінансування або низької ліквідності. З іншого боку, власні капіталовкладення у сфері
реконструкції або розширення підприємства можуть знизити потреби в позиченому капіталі.

Аркуш контролю
Можливі «джерела»
утворення власних
засобів
Яку суму заощаджень ви маєте?
Чи маєте можливість накопичити необхідні додаткові фінансові кошти до запланованого моменту створення підприємства?
Які короткострокові інвестиції ви зможете одержати?
Чи можуть ваші родичі надати вам кошти для створення підприємства?
Які матеріальні засоби ви могли б вкласти у ваше підприємство (верстати, інструменти, автотранспорт і т.д.)?
Чи прагнете ви залучити у ваш бізнес партнера, який зміг би надати додаткові
власні фінансові кошти?
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9.3. Види кредиту –
зверніть увагу на цей пункт.
Після того як ви визначились із власними фінансовими коштами й власними внесками, ви
побачите, що для повного фінансування ваших планів щодо створення підприємства потрібен позиковий капітал, тобто кредити.

Визначають такі види кредитних операцій:
•• Товарний кредит – господарська операція, що передбачає реалізацію
продукції на умовах відтермінування платежу, якщо така відстрочка є
більшою, ніж звичайні строки банківських рахунків або перевищує 30 календарних днів з дати реалізації.
•• Комерційний кредит – господарська операція, що передбачає авансування продукції з відтермінуванням дати реалізації, якщо така відстрочка є
більшою, ніж звичайні строки поставки.
•• Фінансовий кредит – господарська операція, що передбачає видачу засобів у борг на певний термін і під певні відсотки з поверненням основної
суми заборгованості та нарахованих відсотків.
Кредитування підприємницької діяльності здійснюється методом видачі
банками фінансових кредитів.
Для кредитування підприємницької діяльності банки можуть використати
наступні форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний
та ін.

Кредити, які видаються банками, поділяються на:
•• короткострокові – до 1 року;
•• середньострокові – до 3 років;
•• довгострокові – понад 3 роки.
Комерційні банки можуть видавати кредити всім суб’єктам господарської діяльності, незалежно від їхньої галузевої приналежності, статусу, форми власності, у випадку наявності в них реальних можливостей і правових форм забезпечення своєчасного повернення кредиту й сплати відсотків (комісійних)
за користування кредитом. Кредити видаються суб’єктам підприємницької
діяльності в безготівковій формі як у національній, так і в іноземній валюті.
Кредитні взаємини регламентуються на підставі кредитних договорів, що
укладаються між кредитором і позичальником лише в письмовій формі.
Такі договори визначають взаємні зобов’язання й відповідальність сторін і
не можуть змінюватись в односторонньому порядку.
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Кредитний договір може бути укладений як методом складання одного документа, підписаного кредитором і позичальником, так і шляхом обміну
листами, телеграмами, телефонограмами, підписаними стороною, що їх
надсилає.
Для одержання кредиту позичальник звертається в банк. Форма звертання
може бути у вигляді листа, клопотання, заяви, заявки. У документах визначається:
•• необхідна сума кредиту;
•• напрямок засобів;
•• строки погашення;
•• забезпечення (застава);
•• розмір відсотка;
•• гарантії у випадку неповернення у встановлений термін;
•• відповідальність за невиконання умов договору.
Розмір відсоткових ставок і порядок їх сплати встановлюється банком і визначається в кредитному договорі, залежно від кредитного ризику, поданого забезпечення, попиту та пропозицій, що склались на кредитному ринку,
строку користування кредитом, дисконтної ставки й інших факторів. У випадку зміни дисконтної ставки, умови договору можуть переглядатись лише
на підставі взаємної згоди кредитора й позичальника.
Кредитоспроможність – це здатність позичальника в повному обсязі і в зазначений кредитним договором термін розрахуватись зі своїми борговими
зобов’язаннями.

Основні критерії оцінки кредитоспроможності позичальника:
•• забезпеченість власними засобами;
•• репутація позичальника (кваліфікація, професійність підприємця, дотримання ділової етики, договірної, платіжної дисципліни);
•• конкурентоспроможність на внутрішньому й зовнішньому ринках, попит
на продукцію, послуги, обсяги експорту;
•• економічна кон’юнктура (перспективи розвитку позичальника, наявність
інших фінансових резервів для капіталовкладень) і ін.
Банк здійснює контроль за виконанням позичальником умов кредитного
договору, цільовим використанням кредиту, своєчасним і повним його погашенням. При цьому банк протягом усього терміну дії кредитного договору
підтримує ділові контакти з позичальником, робить перевірки стану зберігання закладеного майна. Це повинно бути передбачене кредитним договором. У випадку виявлення фактів використання кредиту не за цільовим
призначенням, банк має право достроково розірвати кредитний договір, що
є підставою для стягнення всіх засобів у межах зобов’язань позичальника за
кредитним договором у встановленому чинним законодавством порядку.
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Лізинг.
Часто лізинг є привабливою альтернативою фінансування. Лізинг – це форма
оренди основних засобів виробництва із можливим їх придбанням у майбутньому, хоча це не є основною передумовою.
Тим самим лізинг має характер фінансування, але зобов’язання по ньому
все-таки не повинні враховуватися.
Переваги лізингу:
•• економія власного капіталу;
•• збереження кредитних ліній для позикового фінансування;
•• збереження заставного забезпечення для одержання кредиту й граничних
величин позичок;
•• вивільнення ліквідності;
•• створення надійної бази розрахунків.
Недоліки лізингу:
•• збільшення постійних витрат;
•• складність при складанні договору;
•• довгострокові зобов’язання за договором лізингу;
•• високі додаткові витрати (страхування і т.д.).
Коли лізинг привабливий?
•• При високому прибутку;
•• При розширенні підприємства;
•• При незначних власних засобах.

9.4. Скільки коштує
кредит?

••
••
••
••
••
••
••

Вартість кредиту містить у собі не тільки
відсотки, вона складається під впливом багатьох факторів:
•• відсоткової ставки;
•• терміну погашення позички;
•• терміну, вільного від погашення основного боргу;
частоти виплат (кількості внесків);
терміну виплат (дня, у який повинен виплачуватись внесок);
розрахунків відсотка (моменту, у який визначається висота відсоткової
частки, внеску);
розрахунків погашення (моменту, у який частка, що погашається, віднімається з боргу, що залишився);
комісійних винагород;
ризику різниці курсу при кредитах в іноземній валюті;
витрат/додаткових витрат.
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Необхідно оцінювати вартість кредиту не лише по відсотковій ставці, але й
брати до уваги умови надання кредиту.

9.5. У якому випадку ваші переговори з банком
матимуть успіх?
Банк завжди поводиться дуже обережно
з підприємцями-початківцями. Для того,
щоб ваші переговори з банком мали успіх,
ви повинні звернути увагу на таке:

••
••
••
••
••
••
••

••
вчасно погодьте термін проведення переговорів з урахуванням достатнього
часу на обговорення;
••
створіть атмосферу довіри й надайте
всю необхідну інформацію;
••
оцінюйте самого себе не як позичальника, а сприймайте переговори про надання кредиту як переговори й
консультацію із продавцем;
подайте докладну концепцію-обґрунтування (бізнес-план/ технікоекономічне обґрунтування) яка включатиме:
план інвестицій (із пропозиціями й розрахунками витрат);
опис і обґрунтування ваших планів щодо створення підприємства;
автобіографію;
шлях професійного становлення;
при необхідності проект договору оренди, установчий договір і т.д.;
огляд обороту й доходу (огляд рентабельності).

Зверніть увагу:
Чим краще ви підготуєтеся до розмови, тим більшою є ймовірність
одержати позитивне рішення.
Часто банк прагне перевірити виробничу ситуацію «на місці». Відповідно, підготуйте виробничі приміщення.

9.6. Утримуйте дебіторську заборгованість на низькому рівні.
Висока дебіторська заборгованість гальмує оборот капіталу, який дуже потрібен вам для збереження вашої
платоспроможності. Тому:
•• Залучайте клієнтів пропозицією пільгових умов,
таких як знижки, і встановлюйте чіткі терміни.
•• Використовуйте можливості, які є у вашій сфері ді-
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яльності, зокрема попередню оплату й/або оплату на виплат.
•• Виставляйте рахунок відразу ж після виготовлення товару або його поставки, тому що готовність клієнта до оплати в цей момент є найвищою. Якщо ви не поспішаєте, то й клієнт теж не поспішатиме.
Найчастіше саме підприємці-початківці бояться наполегливо
пред’являти свої законні вимоги. Але подумайте про те, що договір із
клієнтом двосторонній: ви робите поставку, а він повинен платити.
У випадку із затримкою платежу негайно нагадуйте про необхідність
здійснення оплати, не бійтесь подавати скаргу, тому що в майбутньому
вам все-одно доведеться відмовитись від клієнта, який не платить. При
великих замовленнях необхідно з’ясувати стан платоспроможності
клієнта. Як показує досвід, «нечесні» клієнти, яким уже відмовили давно діючі підприємства, використовують недосвідченість підприємцівпочатківців для одержання нових «кредитів» шляхом обману.
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Розділ 10.

План ліквідності: зберегти
платоспроможність.
Розрахунки ліквідності (розрахунки платоспроможності) покажуть, чи достатньо у вас буде фінансових засобів у перші місяці після створення підприємства, для того щоб можна було далі працювати.
Якщо ні, то вашому молодому підприємству загрожує передчасний крах внаслідок неплатоспроможності; у більшості випадків справа закінчується банкрутством.
Розрахунки ліквідності є останньою частиною вашої концепції фінансування, при цьому план обороту й план витрат є основою розрахунків.
Навіть рентабельно працююче підприємство може стати неплатоспроможним – неліквідним. Причиною цього є невчасна оплата деяких клієнтів. Тому
дотримуйтесь основного принципу:

Ліквідність важ ливіша за рентабельність!

10.1. Що ви повинні
зробити?
З плану обороту та плану витрат вирахуйте
можливий оборот і витрати першого року
роботи підприємства.
Тепер визначіть, в які місяці цього року
плануються витрати та внесіть цифри у ваш
огляд ліквідності. Завдяки цьому ви зможете вчасно визначити грошовий дефіцит або
надлишки та вжити відповідних заходів.

Поступлення грошових коштів.

Внесіть ваші поступлення (= поступлення платежів) у стовпчик місяця як задану величину. Згрупуйте ці поступлення по видах (продаж за готівку, задаток (при купівлі на виплат), стягнення боргів) або по групах товарів чи
послуг.
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При цьому врахуйте сезонні коливання у вашій сфері діяльності, термін дії
довгострокових замовлень, а також період масових відпусток.
Тим самим ви будете мати огляд передбачуваних місячних поступлень протягом першого року діяльності підприємства.

Витрати

У вашому плані витрат ви повинні врахувати розмір щорічних витрат. Виплати, які з них випливають, розподіліть по місяцях планового року (= першого виробничого року).
Також зверніть увагу на те, що існують виплати, які виникають навіть тоді,
коли підприємство не працює і, які мають місце незалежно від виду вашої діяльності. Орендна плата, витрати на зарплату і т.д. є постійними витратами
й виплатами; а ті, які виникають у процесі роботи, – змінними витратами.
Врахуйте виплати вашим постачальникам, а також відсотки за кредитом і виплати основного боргу. І не забудьте ваші особисті витрати.
З різниці доходів і витрат визначається місячний надлишок (перевищення вартості матеріальних фондів підприємства над вартістю його обігових коштів)
або місячний грошовий дефіцит (перевищення заборгованості по короткострокових кредитах над вартістю матеріальних фондів підприємства).
При ретельному і реалістичному розподілі доходів і витрат ви швидко визначите, що витрати найчастіше стоять перед відповідними доходами, і тому в деякі
місяці виникає перевищення заборгованості над надходженнями грошових коштів. Це означає: у ці місяці можливі доходи не покривають видатків.
В інші місяці ваш огляд ліквідності (або план ліквідності) показує перевищення обсягів доходів над витратами. У цей період ви маєте у своєму розпорядженні більшу кількість ліквідних фінансових коштів, ніж вам необхідно.

10.2. Перевага планування.
Тепер очевидні переваги вашого планування:
ви можете вчасно вжити відповідних заходів
до виникнення перевищення вартості матеріальних фондів підприємства над вартістю його
обігових коштів або перевищення заборгованості над надходженнями грошових коштів.
Резервом, звісно, не може бути взятий кредит.
Тому рекомендується завжди погоджувати з
банком більш високий контокорентний кредит,
аніж кредит, який вам потрібний у цей момент.
Тим самим, якщо виникне потреба, ви завжди
одержите можливість миттєвого покриття відсутніх фінансових коштів.
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Контокорентний кредит – це кредит банку, що надається у національній чи
іноземній валюті, який, відповідно до потреб клієнта, може використовуватись
у обсязі, що не перевищує розміру кредитної лінії. Контокорентний кредит може
надаватись готівкою, переказами, оплатою векселів, купівлею цінних паперів.
Як правило, такий кредит надається під забезпечення. Клієнтам із бездоганною
репутацією він може видаватись у вигляді бланкового кредиту, але за певних
умов. Наприклад, відмова від продажу певного майна, яке може слугувати заставою за кредит.

Що робити у випадку виникнення нестачі коштів?

Залучити поступлення фінансових коштів: швидше виставляти рахунки, не надавати клієнтам відтермінування для оплати, погоджувати з клієнтами оплату
готівкою повністю або частково, використовувати банківську короткострокову
кредитну лінію.
Відтермінування виплат: погодити з постачальниками відтермінування виплат
або оплату векселем, призупинити різноманітні покупки. Загалом, перенести
виплати на пізніший термін.

Що робити з надлишком коштів?

При надлишку коштів не допускайте вилучення надто великих сум для особистих потреб або не робіть не дуже потрібних дорогих покупок. Адже ви не зможете, наприклад, вчасно виплачувати внески за контокорентним кредитом.
Розгляньте надлишок коштів як резерв для можливої майбутньої нестачі коштів
або наступних виплат, особливо під час сезонних коливань.
Внесіть у ваш план не лише задані цифри, але згодом і фактичні. Відхилення
можуть виникнути або через неправильну роботу бухгалтерії, або через неправильний підхід в оцінці ситуації.
Одночасно з постійного порівняння заданих і фактичних параметрів та поточного визначення нових умов, з вашого плану утворюється скорегований у ході
роботи план.
Тримайте завжди під контролем фінанси вашого підприємства.
При плануванні ліквідності рівень точності планування підвищується з досвідом.

10.3. Фінансове планування
із плануванням ліквідності.
За допомогою відповідних програм можна
робити планування фінансів на річній основі й планування ліквідності на місячній основі. Особлива перевага цих програм полягає в
тому, що постійно проводиться узгодження
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між річним і місячним плануванням. Завдяки цьому не потрібен пошук відхилень.

Планування на рік.

При плануванні на рік ви можете, завдяки введенню деяких основних параметрів, таких як ваш планований оборот, витрати на придбання матеріалів і витрати
на утримання персоналу, одержати необхідні дані. Наприклад:
•• план балансу;
•• план розрахунку прибутків та збитків;
•• план розрахунку фінансування.

Планування на місяць.

При плануванні ліквідності на місяць ви визначаєте момент контролю рахунків і,
відповідно, платежі й виплати, які ви повинні зробити. В якості результатів планування ви одержите:
•• розрахунки надлишку фінансових коштів/дефіциту фінансових коштів;
•• короткий аналіз.

Альтернативне планування.

Після того як враховані всі параметри для планування, ви можете швидко й просто виконати альтернативне планування. Таким чином, ви відразу ж матимете
уявлення про те, як збільшуватиметься прибуток, якщо ваш оборот, наприклад,
буде вищим, ніж передбачалось.
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4. Результат
Перевищення (+)
Дефіцит (-)

= сума виплат

квітень

травень

червень

липень

серпень

жовтень

вересень

листопад

грудень

Аркуш контролю

3. Виплати
- з/п, соц. відрахування
- оплата
постачальникам
- покупки за готівку
- погашення кредиту
- відсотки
- оренда, додаткові
витрати
- страхування
- податки
- інші виплати
- використання для
особистих потреб
- (дефіцит за минулий
місяць)

березень
факт

= сума поступлень

лютий
факт

2. Поступлення
платежів (деб. заборгованість, продаж за
готівку, передопл.)
Залишок минулого
місяця

1. Стан ліквідних
засобів (каса, банк,
вільні кредити)

січень
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Огляд ліквідності,
тис. грн.

факт

план

факт

план

план

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план
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Розділ 11.

Розрахунки витрат і
калькуляція.
Сьогодні складно досягти успіху, займаючись
лише комерцією або тільки виробництвом.
Все більшого значення набуває управління
підприємством, тобто правильна постановка
завдань і шляхи досягнення мети. Це вимагає
від вас необхідності думати не тільки про оборот і продуктивність, але й про інші фактори.
Активне управління підприємством передбачає випередження подій, а не реагування на результат. Для цього вам потрібна
інформація про стан справ на вашому підприємстві.
Для управління підприємством вам необхідна правильна організація бухгалтерського обліку. Найважливішою складовою частиною бухгалтерського обліку на
підприємстві є розрахунки витрат. Зі самого початку вашої підприємницької діяльності орієнтуйтесь на точний розрахунок витрат. Лише в цьому випадку ви
зможете ухвалювати правильні й точні рішення. Наприклад, у таких ситуаціях:
•• Чи можна пропонувати товар або послугу зі знижками?
•• Якою є нижня цінова межа?
•• Які товари або послуги будуть продаватись із прибутком, і на які товари та
послуги ціни можуть бути знижені?
•• Яка величина річних постійних витрат, що виникають незалежно від окремих замовлень або товарів?
•• Який розмір підприємства буде оптимальним?
•• Яким повинен бути мінімальний оборот, щоб працювати, покриваючи витрати?
•• Чи потрібно розширити підприємство, ліквідувати або почати роботу в
новій сфері діяльності, для того щоб поліпшити ситуацію з витратами?
•• Де можна заощадити на витратах?
•• Де на підприємстві знаходяться джерела збитків і як їх можна усунути?
Розрахунки витрат і калькуляція не повинні бути самоціллю, а засобом для максимально можливої економічності. Для цього самі розрахунки витрат повинні
бути економічними.
Оскільки вам потрібні розрахункові цифри для майбутніх замовлень, ви повинні виходити і з майбутніх витрат. Дуже рідко цифри минулого року можуть
бути дійсними і у наступному році. Тому при розрахунках витрат варто оперувати плановими цифрами. Звичайно, ви повинні орієнтуватися на торішні дані й
використовувати їх, так би мовити , як «орієнтир». Але, оскільки ви перебуваєте
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у фазі створення підприємства, то не можете опиратись на дані минулих років.
Тому ви маєте можливість лише враховувати загальну тенденцію галузі, в якій
створюєте своє підприємство.
Як підприємець ви повинні розрахувати цифри першого економічного року і
частково оцінити витрати.
У плані витрат, розглянутому в попередньому розділі, ви вже робили розрахунки
планових витрат на утримання персоналу, загальних матеріальних витрат і розрахункових витрат вашого підприємства в першому році вашої підприємницької
діяльності. При цьому з’явилось поняття, яке слід пояснити: калькуляційні (розрахункові) витрати.
Калькуляційні (розрахункові) витрати – це:
•• розрахункова заробітна плата;
•• розрахункові відсотки;
•• розрахункова амортизація;
•• розрахункова орендна плата.
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Маркетинг – більше, ніж просто
реклама.
Після того, як ви подумки прозондували оточення, необхідно спрямувати ваш
продукт і ваші здатності на ринок збуту. Маркетинг не полягає в оголошенні про
відкриття справи або в поширенні листівок для залучення уваги. Маркетинг – це
більше, ніж реклама. Він передбачає планомірний пошук і своєчасне розпізнання
вигідних шансів на ринку.
Маркетинг потрібен не тільки для великих підприємств. Саме підприємства малого й середнього бізнесу, завдяки своїй гнучкості, можуть швидше реагувати на
ринкові зміни, якщо останні будуть вчасно виявлені. В розділі 2 представлені теперішні тенденції розвитку ринку.
Активна маркетингова діяльність має сенс, якщо ви чітко визначили мету. Чого
ви прагнете досягти проведенням заходів? Ефективність втіленої мети можна
виразити вимірними факторами, зокрема певним приростом обороту в окремому виробництві або в окремих клієнтів, підвищенням прибутків, залученням
нових покупців. Також ефективність заходу може бути виражена і невимірними
величинами, такими як високий ступінь популярності та гарний імідж, що, в свою
чергу, теж сприятиме перерахованим вище факторам.

12.1. Інструменти
маркетингу.
Як підприємець ви маєте у своєму розпорядженні інструменти, за допомогою яких
зможете утвердитись на ринку й досягти
поставлених цілей. Вашими діючими інструментами є:
•• Програма продукту або виробництва.
Визначіть для себе асортимент, з яким ви вийдете на ринок. Поставте виробництво на такий рівень, щоб ви могли напряму пропонувати продукцію клієнтам «з
перших рук». Вам потрібно пристосуватись до смаків ваших покупців. Доповніть
ваш асортимент новими та орієнтованими на майбутнє продуктами. Виключіть
зі своєї програми виробництво товарів, які не приносять прибутку в силу стійкої
конкуренції або високих виробничих витрат.
•• Ціни і умови.
Для клієнта ціна є визначальним, але не єдиним критерієм при виборі товару.
Чимало товарів, особливо продуктів найвищої якості, купують, незважаючи на те,
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що вони дорогі, а іноді – власне тому, що вони дорогі. Ухиляйтесь від чистої конкуренції в області цін, додаючи вашій продукції додаткової користі або продаючи
товар за доступними, але не низьким цінам.
•• Реклама та стимулювання збуту.
Використовуючи ці інструменти, можна досягти найбільшої ефективності.
•• Форма збуту
Підприємства можуть пропонувати свою продукцію, працюючи зі своїми клієнтами напряму, або ж через великі і дрібнооптові торговельні фірми. Відносно новою формою збуту є франчайзинг.
•• Сервісне обслуговування
Добре організована служба сервісу сприяє залученню клієнтів на тривалий час.
Сервіс відіграє важливу роль для клієнтів при покупці високоякісних продуктів
або при використанні послуг.
Щоб ви краще зрозуміли відмінності між інструментами маркетингу, приведемо
деякі визначення:
Реклама — це будь-яка оплачена певним способом форма неособистого представлення ідей, товарів і послуг та найбільш ефективний інструмент інформування великої кількості споживачів про товар і його властивості.
Стимулювання збуту — це короткотермінові спонукальні засоби, спрямовані на
прискорення або збільшення продажу окремих продуктів.
Якщо реклама приводить аргументи на користь покупки товару, то стимулювання збуту пояснює, чому це треба зробити негайно.
Стимулювання збуту сприяє:
•• успішному проникненню на ринок нового товару;
•• формуванню прихильності до товару;
•• короткотерміновому збільшенню обсягів продажів і зниженню товарних
запасів;
•• збільшенню частоти здійснення покупок;
•• порятунку від застарілих моделей товару перед випуском на ринок нових;
•• покращенню співробітництва між виробниками й продавцями.
PR (public relations) або зв’язки з громадськістю — це організація суспільної
думки з метою найбільш успішного функціонування компанії й підвищення її
репутації.
Основні методи формування суспільної думки:
•• новини або прес-релізи – це друкована інформація в обсязі однієї-двох
сторінок, яка передається представникам преси і розповідає про позитивні зміни в компанії;
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•• спонсорська підтримка – це підтримка організації соціально значимих
заходів;
•• іміджеві статті у ЗМІ. У статтях інформація представлена докладніше, ніж
у прес-релізах.
Жоден з підприємців не використовує інструменти маркетингу окремо. Маркетингова політика вимагає розумного й комбінованого застосування окремих інструментів, так званого „змішаного маркетингу”. Залежно від відповідної позиції
на ринку, один з інструментів маркетингу завжди має домінуюче значення.

Складові частини змішаного маркетингу
( маркетинг-мікс)

Ринок збуту

Політика умов
Фінансування збуту

PR

Стимулювання
продажів

Місце розташування

видів контрактів

Політика знижок
Логістика

Різноманітність

Сервісна служба

Сервіс

Програмна політика

Політика цін

Метод збуту

Реклама

видів дистрибюції

Різноманітність

Політика продукту

Різноманітність
видів продукту

Різноманітність
видів комунікації

Маркетинг – це ваше довгострокове завдання. Ринок постійно змінюється. Змінюються бажання клієнтів, кон’юнктура ринку, з’являються нові конкуренти. Ви
не досягнете успіху, якщо не досліджуватимете ринок.
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Практика
Лідія відкрила продовольчий магазин. Після ретельних попередніх розрахунків витрат і необхідного їй
прибутку, вона також звернула увагу на маркетинг
для магазину.
Лідія з’ясувала, що до неї приходять покупці, які, як
правило, працюють цілий день. Після роботи вони в
першу чергу прагнуть придбати свіжі городину, хліб
і м’ясні вироби для вечері. Лідія вибрала так звану
програму «свіже і доступне». Відповідно, одержує двічі на день – вранці і наприкінці робочого дня – продукти з дрібного гуртового ринку та напівфабрикати
по-домашньому.
Далі аналіз Лідії показує, що приблизно 15% покупців
приходять в останні хвилини перед закриттям магазину. Покупці Лідії працюють довше, окрім цього,
ввечері бувають затори на дорогах.
Як вихід із ситуації Лідія пропонує своїм постійним покупцям такий сервіс: вона до 13.00. телефоном формує замовлення від «VIP-Клієнтів». Після того, вона
складає набір продуктів і передає готовий пакет із
замовленнями клієнтам на руки, коли вони ввечері
приходять до магазину. Виявилося, що покупці дуже
задоволені, адже завжди отримують те, що замовили. (Раніше перед закриттям магазину деяких свіжих
продуктів вже не було в асортименті.)
По-друге, Лідія «розвантажила» кінець робочого дня, і у
неї поменшало стресу з покупцями. Так вона знайшла
час для особистого життя, а також дізналась про подальші побажання своїх покупців.
Далі, завдяки телефонному замовленню, вона купувала саме ті, необхідні їй продукти, від оптовиків і
виробників. Обсяг вже не свіжих і не проданих товарів
різко знизився. Це допомогло Лідії заощадити гроші.
У напрямку довгострокового маркетингу власниця
магазину сьогодні думає про стимулювання збуту.
Кожному клієнтові вона пропонує 10% знижку за умови, що той порекомендує їй нового клієнта, який погодиться на варіант із телефонним замовленням.
Сучасним покупцям подобається бізнес-ідея Лідії.
Один клієнт – редактор регіонального журналу – написав матеріал про успішну бізнес-ідею. Після цієї вигідної статті до Лідії прийшло кілька нових клієнтів.
Окрім цього Лідія зрозуміла, що для сфери послуг не
існує межі. Потрібні лише терпіння при ретельному
аналізі дійсного попиту клієнтів і глибоке переконання в тому, що правильно обраний клієнт за явну
вигоду готовий платити більше. Усе поле діяльності щодо успішного маркетингу представлене у нижче викладеній таблиці або на практичних семінарах
у Львівській ТПП.
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Вам необхідна інформація про
ваше оточення, зокрема:
•• про клієнтів;
•• про конкурентів;
•• про кон’юнктуру ринку;
•• про технічний розвиток.
Ведіть спостереження за розвитком
ринку і, відповідно, ви зможете
спрямувати вашу підприємницьку
політику на відповідні зміни.
Ніколи не забувайте контролювати
результати вашої діяльності.

Розділ 12. Маркетинг – більше, ніж просто реклама.

Аркуш контролю
Маркетинг

Що ви знаєте про
- ваших клієнтів?
- ваших конкурентів?
- технічний розвиток вашої галузі?
- перспективи вашої галузі?
Які джерела інформації ви використовували?
Які інструменти маркетингу ви прагнете застосувати на початковій
стадії?
У чому ж секрет ефективного маркетингу? Найважливіше – зрозуміти клієнта,
його потреби й процедури прийняття відповідних рішень. Це дає можливість
продавцеві зрозуміти, чи дана особа є потенційним клієнтом, а також підготувати й пристосувати для нього пропозицію так, щоб він її прийняв.
“ Під час кризи змінюються потреби клієнтів. Насамперед, вони прагнуть менше платити за даний продукт або послугу. Навіть під час кризи можна знайти спосіб заробити гроші, потрібно бути лише більш еластичним і пильним *.
Виходячи з цього, перед вами стоять запитання, на які потрібно дати відповідь
Яка проблема ...?
Які конкретні потреби
Які бажання (Мотивація, схильності) ...?

Ваша вигода
* інтерв’ю з Філіпом Котлером – одним із засновників теорії маркетингу. “Зовнішньоекономічний кур’єр”, видання ЛТПП (травень – червень 2012 року).
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Розділ 13.

Правильний шлях
до Його Величності Клієнта.
Ваша робота, пов’язана з відкриттям підприємства, закінчена. Тепер мова йтиме
про те, як привернути до себе увагу Його Величності Клієнта. Ви повинні його завоювати. Чим краще ви заплануєте рекламу і пристосуєтесь до інтересів вашої
цільової групи, тим легшим буде старт підприємства.
Заощаджуючи на рекламі, ви дуже ризикуєте. Ця фраза не означає, що ви повинні витратити сотні тисяч гривень на рекламу. І з маленьким кошторисом
витрат на рекламу ви можете досягти більших успіхів, якщо реклама буде оригінальною, продуманою та зорієнтованою на вашу цільову групу. Не розраховуйте
лише на пропаганду, проведену задоволеними клієнтами. У більшості випадків
вона працює дуже повільно. Задоволений споживач розповідає про сервіс трьом
друзям, натомість незадоволений клієнт – скаржиться десятьом.

13.1. Розробка рекламної стратегії.
Рекламуйте залежно від цільової групи.
Вашу цільову групу ви повинні були визначити на ранній
стадії (див. розділ 5). Поміркуйте, які потреби має ваша цільова група і, як їх можна найкраще задовольнити. Які бажання мають ваші клієнти? В якій географічній місцевості
вони перебувають? Потреби цільової групи визначають засоби передачі реклами та зміст реклами.
Проаналізуйте ваших конкурентів.
Що пропонують ваші конкуренти? Вивчіть конкурентів і
зробіть своїми перевагами їх слабкі сторони. Подайте ваші
сильні якості в рекламі, але не порівнюйте себе з конкурентами, тому що це неетично, а згадка чужої торгової марки чи назви фірми без згоди її керівництва
заборонена.
Створіть змістовний вигляд.
Ви підсилите ефект від рекламних заходів, якщо завжди заявлятимете про
себе в певному вигляді («форматі»). Корпоративна індивідуальність – так звучить чарівне слово успіху на ринку. В її основі лежить фірмовий знак, що легко
запам’ятовується і пов’язаний з вашою діяльністю або продуктом. Включіть також у фірмовий знак ваше ім’я або назву фірми.
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Розділ 13. Правильний шлях до Його Величності Клієнта.

Рекламна інформація.
Покажіть клієнтам користь від вашого товару/послуги. Поясніть, чому краще купувати або замовляти саме у вас. Вкажіть на всі переваги вашого продукту або послуги. Відмовтесь від перебільшеної самооцінки, тому що це не цікавить клієнта.
Розрахуйте кошторис витрат на рекламу.

Підприємс твам малого бізнес у рекомендує ться
і н в е с т у в а т и в р е к л а м у 2 - 3 % в і д о б о р о т у.
На початковій стадії цей відсоток буде вищим. Встановіть, яку суму ви прагнете і,
яку суму можете витратити на рекламу. Розрахуйте, скільки грошей ви плануєте
витратити на засоби передачі реклами (радіо, ТБ, Інтернет, преса, зовнішня реклама). Не заощаджуйте на створенні рекламних роликів, макетів. Дешева реклама може стати антирекламою.
Скористайтесь порадами експертів.
Не бійтесь доручити створення реклами професіоналам. Фахівці рекламного
агентства можуть ефективніше використати засоби, виділені вами на створення
реклами, а також визначити, як краще «достукатись» до вашої цільової аудиторії.
Створіть картотеку клієнтів.
Візьміть до уваги, крім імен і адрес, такі особисті дані як дні народження та хобі
ваших клієнтів. Відзначте, коли і які послуги ви надавали. Використовуйте картотеку клієнтів і базу їхніх електронних адрес при проведенні безпосередніх рекламних заходів.
Складіть план реклами.
Розробіть план сезонності ваших товарів/послуг і, відповідно, складіть графік використання рекламних засобів. Однією рекламою-презентацією тут не обійтись.
Подбайте про те, щоб ефект від реклами одразу не пропав, складіть план дій на
наступні місяці.
Виберіть правильний спосіб передачі рекламної інформації.
Вибір засобу передачі реклами залежить від того, чи маєте ви певне коло клієнтів,
можливо, ви знайомі з ними особисто, або ж ви анонімно входите на певний ринок. Використовуйте не тільки один з нижче перерахованих засобів, а комбінацію
декількох. Окремі засоби передачі рекламної інформації використовують для реклами продукції, а інші – для іміджевої реклами.

Рекламні засоби для анонімних, міжрегіональних цільових груп.
•• Газети:
важливо, щоб територія поширення газети збігалась із територією, у межах якої
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ви працюєте. Також важливим є реальний тираж газети. Тривалі оголошення у
вигляді одного великого рекламного оголошення приносять рекламний успіх.
Скористайтеся знижками на такі оголошення.
•• Листки оголошень (флаєри):
вони поширюються безкоштовно. Такі листки з оголошеннями надходять додому, не на вимогу, а їх певна частина залишається непоміченою. Як правило, тексти друкують короткі та у більшості випадків неактуальні.
На перший погляд застосування листків з оголошеннями здається дешевшим
ніж подача рекламних заявок у газетах. Але якщо ви проведете спостереження,
то звернете увагу, що застосування листків оголошень не приводить до економії
грошей. Як клієнт газети, ви охоплюєте оптимальну кількість потенційних, що
володіють купівельною спроможністю, зацікавлених покупців. За допомогою
листків з оголошеннями можна познайомитися з маленькою частиною клієнтів
«які не читають газет». Для завоювання бажаної цільової групи можна поширювати листки оголошень, вкладаючи їх у газети.
Висновок: основну рекламу рекомендується друкувати в газеті. Додатково до цього ви можете використовувати листки оголошень. Видавництва, що випускають
і те, і інше, як правило, пропонують комбіновані знижки на оголошення, за допомогою яких можлива доступна і гарна реклама. Перш ніж друкувати рекламу
на нових аркушах оголошень, переконаєтесь в тому, що ці послуги дійсно будуть
виконані.
•• Реклама на транспортних засобах:
рекламні надписи на автобусах, тролейбусах, трамваях і таксі привертають
велику увагу, якщо вони оригінально зроблені.
•• Реклама в кіно:
насамперед, ви можете привернути увагу молодої публіки.
•• Реклама на телебаченні та радіо:
Телевізійні канали фінансуються, в основному, за рахунок коштів від реклами. Використайте місцеве телебачення та радіо для інформування ваших
клієнтів про відкриття, про знижки та акції. Якщо ви прагнете працювати з
великою групою клієнтів, то реклами на одному каналі або хвилі буде недостатньо, тому необхідно працювати в діапазоні багатьох станцій. Ідеальним
для проведення рекламної кампанії є телебачення та радіо.
•• Зовнішня реклама (біг-борди, сіті-лайти, лайт-бокси):
такий вид реклами є не менш ефективним, аніж реклама у ЗМІ. Зовнішню
рекламу неможливо вимкнути, перегорнути чи закрити. Вона впадає у вічі
незалежно від бажання. Відповідно, чим більша кількість площин із вашою
рекламою «висітиме» по місту, тим більша кількість людей зможе її побачити. Зовнішня реклама є доволі дорогою, але має хорошу віддачу.
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Розділ 13. Правильний шлях до Його Величності Клієнта.

Рекламні засоби для обмеженої, регіональної цільової групи.
•• Рекламні листи:
особисто звертайтесь до вашого клієнта. Проінформуйте його про вашу пропозицію. Лист має бути оформлений, як ділова кореспонденція. Привертайте
увагу читача красиво викладеними формулюваннями та оглядовим листом.
Використовуйте вже наявну картотеку клієнтів.
•• Рекламні листівки, флаєри:
за допомогою поширення рекламних листівок чи флаєрів є можливість коротко й швидко проінформувати певну групу покупців про знижки, акції,
суперпропозиції. Поширення рекламних листівок у певній місцевості ви
можете доручити студентам і кур’єрам. Подбайте про привабливий вигляд
та цікаву інформацію рекламної листівки, щоб одержувач не викинув її відразу.
•• Рекламні плакати:
ви досягнете ефекту реклами тільки при використанні більших плакатів. Але
через кілька тижнів цей ефект знизиться.
•• Проспекти:
поширюючи проспекти, ви безпосередньо вийдете на ваших клієнтів. Таким
способом ви уникнете втрат при поширенні. Добре створений проспект зі
світлинами є візитною карткою підприємства. Проспекти можна роздавати
або надсилати поштою.
•• День відкритих дверей:
організовуючи день відкритих дверей, ви всього лише за один день можете
зацікавити клієнтів своїм продуктом чи послугою. Це можливо навіть в рамках проведення виставки. Але таку акцію варто організовувати тільки в тому
випадку, якщо у вас дійсно є те, що зацікавить клієнтів і, якщо ви зможете
підготуватись до такої акції заздалегідь.
•• Рекламні подарунки:
рекламні подарунки сприяють хорошому іміджу, виражають дружбу. Надовго запам’ятаються індивідуально адресовані подарунки. Зверніть увагу
на якість ваших подарунків. Уникайте дорогих подарунків, тому що це може
виглядати як підкуп.

Рекламні засоби, якими ви повинні користуватись постійно.
•• Оформлення вашого транспортного засобу:
ваша машина є одним із кращих засобів реклами. Так ви можете привернути
увагу широкої групи клієнтів. Не забувайте про те, що привабливий зовнішній вигляд вашої машини має впливати на імідж фірми.
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•• Вулична реклама:
необхідна згода компетентних органів. Перевірте, чи дозволена вулична реклама договором оренди (найму).
•• Рекламні щити:
зверніть увагу на загальний зовнішній вигляд реклами.
•• Реклама в телефонному довіднику:
подбайте про те, щоб вас легко було знайти в телефонному довіднику.
•• Робота із громадськістю:
„роби добре і розказуй про це”, – так говорить одна стара мудрість рекламних експертів. Тому використовуйте нагоду «розповідати». Денна преса на
розсуд редакції повідомляє про ваше підприємство. Незалежна, актуальна
інформація з економічного життя має місце, якщо вона, на думку редакції,
цікава читачеві. На презентацію фірми також рекомендується запросити
пресу. Паралельно з відкриттям вашої справи дайте повідомлення про це в
пресі та розішліть у місцеві ЗМІ запрошення відвідати ваше підприємство.
Дружня «галочка» не повинна розцінюватися як нав’язливість.
Не забувайте про те, що і задоволені, і незадоволені вами клієнти постійно працюють із громадськістю!
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Розділ 14. Фінансові органи – ваші постійні супутники.

Розділ 14.

Фінансові органи – ваші постійні
супутники.
Вам потрібна гарна порада кваліфікованого консультанта з податкових питань.
Вже при підготовці створення підприємства постарайтесь одержати таку кваліфіковану консультацію.
Службовці фінансових органів також нададуть вам інформацію та допоможуть у
питаннях, пов’язаних з податками.

14.1. Види податків.
Розглянуті далі положення податкового законодавства є основними в сфері застосування малого
бізнесу.
Можливі різні класифікації податків, залежно від
тих ознак, які покладено в основу порівняння.
За ознакою суб’єкта оподаткування податки поділяються на дві групи:
•• прямі податки;
•• непрямі податки.
Прямі податки — це обов’язкові нормативні платежі з прибутку або доходу
працівника, спадщини, землі, будівель тощо. Ці податки стягуються в процесі придбання та накопичення матеріальних благ (прибутковий податок,
податок на майно та ін.).
Непрямі податки — це податки, які включаються в ціну товарів або тарифів
на послуги. Вони не відраховуються прямо з доходів працівника (власника),
а виплачує їх підприємство (податок на додану вартість, акцизи, мито, що
стягується митними органами тощо).
Непрямі податки зручні в застосуванні. Для них характерна простота вилучення, вони забезпечують регулярність надходжень до бюджету, стягнення
цих податків не потребує досконалого, розвинутого податкового апарату.
В Україні за рахунок непрямих податків формується приблизно 45% доходів
бюджету.
Об’єднання податків у систему передбачає можливість класифікувати їх відповідно до чинного законодавства на такі види:
•• загальнодержавні податки та інші обов’язкові платежі,
•• місцеві податки, збори та інші обов’язкові платежі.
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До загальнодержавних податків та інших обов’язкових платежів належать:
1) податок на прибуток підприємств;
2) податок на доходи фізичних осіб;
3) податок на додану вартість;
4) акцизний податок;
5) екологічний податок;
6) рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування
трубопроводами природного газу та аміаку територією України;
7) плата за користування надрами;
8) плата за землю;
9) плата за землю (фізичні особи);
10) фіксований сільськогосподарський податок;
11) державне мито;
12) рентна плата.
До місцевих податків належать:
1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
2) єдиний податок для юридичних осіб;
3) єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб;
4) транспортний податок;
5) єдиний податок для юридичних осіб - сільськогосподарських
товаровиробників (IV група);
6) плата за землю (у складі податку на майно).
До місцевих зборів (обов’язкових платежів) належать:
1) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
2) збір за місця для паркування транспортних засобів;
3) туристичний збір.
Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі), механізми справляння та порядок їх сплати встановлюються сільськими, селищними, міськими радами,
відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України, крім збору за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, який встановлюється обласними радами.
Водночас збір за паркування автотранспорту, ринковий збір, збір за видачу
ордера на квартиру, збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та
сфери послуг і збір з власників собак є обов’язковими для встановлення сільськими, селищними та міськими радами за наявності об’єктів оподаткування
або умов, з якими пов’язано запровадження цих податків і зборів. Суми місцевих податків та зборів (обов’язкових платежів) зараховуються до місцевих
бюджетів у порядку, визначеному сільськими, селищними, міськими радами.
Органи місцевої влади можуть також встановлювати додаткові пільги з оподаткування в межах сум, що надходять до їхніх бюджетів.
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14.2. Загальні аспекти оподатковування
господарської діяльності.
Можна обрати такі системи оподаткування господарської діяльності:
•• спрощена система оподаткування (єдиний податок);
•• загальна система оподаткування.
Спрощена система оподаткування обліку та
звітності – особливий механізм стягування податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих
податків і зборів, встановлених законодавством, на
сплату єдиного податку в порядку та на умовах, зазначених в таблиці нижче.
З 1 січня 2016 року в Україні визначено 4 групи осіб
для спрощеної системи оподаткування, треба зазначити, що у 2015 році існувало 6 груп.

Перша група – фізичні особи-підприємці
Кількість найма- Не використовують працю найманих працівників.
них працівників
Види діяльності

Виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та/або
проведення господарської діяльності з надання побутових послуг населенню.

Обсяг
доходу Не перевищує 300 000 гривень.
впродовж календарного року
Ставки податку

Становлять до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати з розрахунку на календарний місяць.

Перехід в іншу
групу

Платники єдиного податку першої групи, які в календарному кварталі перевищили обсяг доходу, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування
спрощеної системи оподаткування.
Друга група – фізичні особи-підприємці

Кількість найма- Не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з
них працівників
ними в трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб.
Види діяльності

Господарська діяльність з надання послуг, зокрема і побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у
сфері ресторанного господарства.

Форми розрахун- Готівкова, безготівкова.
ків за отриманий дохід
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Максимальний
обсяг доходу
впродовж року

Не перевищує 1 500 000 грн.

Ставки податку

Становлять до 20 % розміру мінімальної заробітної плати з розрахунку на календарний місяць.

Перехід в іншу
групу

Платники, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, в наступному податковому (звітному) кварталі, за заявою переходять на застосування
ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Третя група – фізичні особи-підприємці
Кількість найма- Кількість найманих осіб не обмежується.
них працівників
Види діяльності

Встановлення обмеження (заборона) щодо ведення таких видів діяльності:
1) організація, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей),
парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
2) обмін іноземної валюти;
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного
продажу паливно-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 літрів та діяльності
фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
4) видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, зокрема органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу
(реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного
каміння);
5) видобуток, реалізація корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про
страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;
7) діяльність з управління підприємствами;
8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім
діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або
антикваріату;
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
11) фізичні особи-підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження
(група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
12) фізичні особи-підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їхні частини, загальна
площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їхні частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
13) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові
компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
14) суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що
належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або
перевищує 25 відсотків;
15) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної
особи, яка не є платником єдиного податку;
16) фізичні та юридичні особи-нерезиденти.

Форми розрахун- Готівкова, безготівкова.
ків за отриманий дохід
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Максимальний
обсяг доходу
впродовж року

3% доходу – у разі сплати податку на додану вартість з розрахунку на календарний
місяць.

Ставки податку

3% доходу – у разі сплати податку на додану вартість з розрахунку на календарний
місяць.
5% доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку з розрахунку на календарний місяць.

Перехід в іншу
групу

У разі перевищення у податковому (звітному) періоді обсягу доходу 5 млн грн, здійснюється перехід на загальну систему оподаткування.

Четверта група – юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми
Кількість найма- Сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського тоних працівників
варовиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує
75 відсотків.
Види діяльності

Обмежень немає

Форми розрахун- Готівкова, безготівкова.
ків за отриманий дохід
Максимальний
обсяг доходу
впродовж року

Не регламентується.

Ставки податку

Розмір ставок податку визначається площею сільськогосподарських угідь та/або
земель водного фонду і залежить від категорії (типу) земель, їх розташування.

Перехід в іншу
групу

Платники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва є
меншою 75 відсотків, зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів
(загальну систему).
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Загальна система оподаткування.
Переваги загальної системи оподатковування:
•• може застосовуватися всіма підприємцями без обмежень;
•• сума оплаченого податку прямо залежить від результатів фінансово-господарчої діяльності;
•• якщо за звітний період підприємець не отримав прибутку або припиняє
діяльність, то сума оплачених авансом обов’язкових платежів підлягає перерахуванню. Сума зайвих оплачених платежів може зараховуватись за
рахунок майбутніх платежів (за заявою) або повинна бути повернена не
пізніше одного місяця після проведення остаточного розрахунку;
•• об’єктом оподатковування є сукупний чистий дохід підприємця, розрахований як різниця між валовим доходом(виторгом від продажу товарів,
надання послуг, виконання робіт у грошовій або натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов’язаними з
одержанням такого доходу. Отже, підприємець повинен мати документи,
які підтверджують його витрати.

14.3. Електронна обробка
даних на підприємстві.
Стрімкий розвиток електронної обробки
даних (ЕОД) за останні роки зумовив оптимальне співвідношення: ціна – послуга, тому
придбання персонального комп’ютера (ПК)
рекомендується навіть для малого підприємства.
Рішення, чи можна використати ЕОД на вашому майбутньому підприємстві і, якщо «так», то
в якому обсязі, – прийняти нелегко. Адже існує безліч пропозицій комп’ютерів
(так званого «матеріального забезпечення» (Hardware); треба вибирати і серед
пропозицій програмного забезпечення (так званого «Software») вашого підприємства. Крім цього, якщо ви самі не займались впритул цим питанням, – то фахівці швидше заплутають вас докладним описом деталей, аніж допоможуть. Для
багатьох сфер діяльності є чимало шляхів вирішення. Який шлях краще підходить
вам – зможете знайти без підготовки, але після проходження нелегкого і дорогого шляху спроб і помилок.

Які можливості пропонує програма ЕОД?
Вимоги до гарної програми залежать насамперед від ваших виробничих потреб.
Наведений нижче перелік рекомендується для середнього виробничого підпри-
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ємства і може бути прикладом організації виробництва завдяки ЕОД.
•• Обробка основних даних.
Аналіз і збереження даних підприємства (текстових, даних продуктивності) з
аналізом даних постачальників.
•• Обробка адресних даних.
Обробка адресної бази клієнтів та інших адрес, вибір потрібної адреси, роздрук
списків.
•• Обробка замовлень і проектів.
Обробка замовлень і проектів, калькуляція та роздрук замовлень і пропозицій;
підтвердження замовлення і розрахунки; облік кількості для розрахунків; підсумковий і проміжний підрахунок; переліки наявності матеріалів і переліки для
замовлення матеріалів; контроль заданих і фактичних даних щодо витрат заробітної плати персоналу і матеріальних витрат; складання витрат щодо заробітної
плати загалом і окремо на кожного працівника, остаточні розрахунки замовлення або проекту.
•• Управління матеріалами.
Контроль основних даних підприємства за матеріалами, кількість матеріалу на
складі, контроль стану складського господарства, коректування цін, роздруківка
замовлень, інвентарні описи.
•• Ведення переписки/обробка текстових матеріалів.
Складання, збереження листів і текстових матеріалів, складання серійних листів з
рознесенням по картотеці адрес.
•• Програма «ведення фінансового й податкового обліку».
Обробка основних даних підприємства порівняно з типовими прикладами; проведення по рахунках бухгалтерського обліку, складання довідок станом на даний
момент, списку сальдо, роздруківка рахунків, що автоматично видається на відповідному бланку; відкриті товарні позиції, фінансове планування, видача на вимогу балансу з розрахунками прибутків і збитків. Додаткові розрахунки короткострокового прибутку з інформаційним оглядом ліквідності.
•• Платіжний оборот.
Списки платежів, які потрібно зробити, роздрук платіжних доручень, автоматичне проведення по бухгалтерських книгах.
•• Програма нарахування заробітної плати.
Обробка основних даних підприємства, розрахунки всіх видів заробітної плати
та посадових окладів, відомість видачі заробітної плати, перерахування заробітної плати співробітників на особисті рахунки в банк, виплати щодо страхування,
утримання прибуткового податку, відповідно з роздруком всіх необхідних розрахунків і списків, включаючи складання платіжних документів, автоматичне
проведення даних по бухгалтерських документах. Власна програма нарахування
заробітної плати повинна застосовуватись лише в тому випадку, якщо на підприємстві задіяно багато працівників. А якщо ні, то виконання розрахунків можна
доручити позаштатному податковому консультантові.
Як бачите, вибір не став легшим. Наступні поради повинні вам допомогти прийняти правильне рішення.
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Поради щодо впровадження ЕОД.
•• Подбайте про те, щоб робота на вашому підприємстві була добре
організована, тому що ЕОД не організовує роботи підприємства, а
припускає наявність організації.
•• Подумайте про те, для якої сфери діяльності вашого підприємства
найбільше підходить застосування ЕОД (зазвичай, там, де є велика
кількість даних, які повинні оброблятись). Подумайте про те, яка
кількість даних буде на вашому підприємстві, і складіть так званий
«обов’язковий зошит», в якому варто описати обсяг і види завдань,
що повинна взяти на себе ЕОД. Не завжди має сенс вводити відразу
всі програми або всі складові частини однієї програми. Чітко визначіть пріоритети та вкладайте цеглинки (модулі) одна за одною.
•• Вивчіть усі наявні програми, які підходять вам, і виберіть таку, яка
найбільш оптимально відповідає вашим вимогам. Проте ви повинні знати, що стовідсоткових рішень не існує. Їх можна лише приблизно створити за допомогою відносно дорогого індивідуального
програмування. Використовуйте традиційні програми, що вже добре зарекомендували себе, і проконсультуйтесь з керівниками тих
підприємств, які вже використовують ці програми. Не будьте «навчальним полігоном» для обкатування новинок. Ваша нова програма повинна також мати можливість розширення за допомогою
додаткового встановлення відповідних блоків (модулів).
•• Пропоновані сьогодні персональні комп’ютери мають високу
продуктивність і більший обсяг пам’яті на жорсткому диску. При
підвищенні мобільності обробки даних у пригоді може стати так
звана електронна записна книжка з розміром телефонного довідника. Дуже важлива швидкість і простота збереження даних
у пам’яті. Подумайте про те, скільки робочих місць повинні бути
оснащені ЕОД і чи потрібно з’єднати їх в одну мережу. Перевірте необхідність установки пропонованих додаткових обладнань
(факс-модем, сканер, мультимедіа, графічні плати, звукові плати).
Зверніть увагу і на те, щоб у майбутньому були забезпечені технічне обслуговування, ремонт і установка додаткових обладнань.
•• Екран розміром 17-20 дюймів полегшує роботу на комп’ютері. Безумовно зрозумілим є і те, що на ньому повинен бути надійний захист від випромінювання.
•• Для перенесення даних на папір існують найрізноманітніші принтери. При виборі «друкарки» необхідно поряд з метою застосування (друк одного екземпляра або друк під копірку, друк на рулонному папері або на окремих аркушах, якість печатки, колір печатки)
також враховувати вартість принтера при покупці, вартість матеріалів, що зношуються, та запасних частин (кольорова стрічка,
картриджі з тонером, робочі валики, папір і т.д.).
•• Купуйте програму і комп’ютер в одного продавця. У цьому випадку не станеться того, що при виникненні несправностей буде винен хтось інший. Пройдіть курс навчання роботи з програмою та
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комп’ютером і погодьте можливу оплату в договорі купівлі. Іноді
економія при покупці губиться на фоні високої оплати за навчання.
Зверніть увагу також на те, що у продавця завжди є компетентний консультант
щодо вашої програми, який зможе телефоном надати допомогу при виникненні
ускладнень, особливо під час освоєння програми. Договору на технічне обслуговування зазвичай не потрібно. Але ви повинні мати можливість подальшого розширення програми на сприятливих умовах.

14.4. Бухгалтерський облік
з використанням ЕОД.
Кожне промислове підприємство зобов’язане вести облік, на основі якого визначається прибуток.
Поточний облік усіх фінансових операцій – це і є бухгалтерський облік. Він є
важливою складовою частиною виробничого обліку та надає основні дані для
розрахунків витрат і калькуляції, планування та статистики, а також відображає
економічний успіх підприємства. Бухгалтерський облік повинен розглядатись не
лише як зайва необхідність для фінансових органів, але й насамперед як важливий інструмент для управління підприємством та його контролю. Тому оснащення підприємства обладнаннями ЕОД повинно проводитись з урахуванням вимог
управління з виробничо-економічної точки зору.

Бухгалтерський облік з використанням ЕОД.
Для бухгалтерського проведення та обробки фінансових операцій пропонується
електронна обробка даних (ЕОД) як найкращий варіант.
Комп’ютерне ведення бухгалтерії ви можете виконувати не лише на підприємстві, використовуючи власний комп’ютер, але й в обчислювальному центрі,
бухгалтерських центрах або за допомогою податкових консультантів. Вирішальними перевагами є те, що із введенням даних бухгалтерського проведення автоматично виконуються всі пов’язані із цим бухгалтерські проведення, розрахунки
та оцінки. Це означає, що ви безпосередньо використовуєте актуальну інформацію, необхідну для підприємницьких рішень. А завдяки виробничо-економічній
оцінці, яка зазвичай складається щомісяця, ви одержуєте поточний облік прибутків та збитків, звіт про ліквідність та різні статистичні дані.

Щодо вибору сис теми бухгалтерського обліку
п р о к о н с у л ьт у й т е с ь
з в а ш и м п о д а т к о в и м к о н с у л ьт а н т о м .
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Розділ 15.

Лабіринт формальностей при
реєстрації – так ви досягнете мети.
Заснування власного підприємства вимагає виконання безлічі формальностей
при реєстрації й дотримання різноманітних законодавчих приписів.
Тому рекомендується вчасно звернутися у відповідні органі влади для того, щоб
прискорити виконання формальностей і з’ясувати питання, що виникають під
час цього процесу.

15.1. Шість простих кроків і ви – приватний підприємець. Реєстрація
Суб’єкта підприємницької
діяльності та реєстрація
фізичної особи-підприємця
в деталях.
Отже, ви вирішили змінити свою долю, працювати тільки на себе і хочете зареєструватися як приватний підприємець. Тоді наберіться терпіння і:

КРОК 1.

Визначіться, якими видами підприємницької діяльності ви, як приватний підприємець, будете займатися і на якій системі оподаткування ви збираєтеся працювати ще до того, як почнеться реєстрація СПД.
Ми впевнені, що ви знаєте, яким видом діяльності будете займатися. Але при державній реєстрації зазначаються коди видів діяльності відповідно до державного
класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД).
Ви повинні вибрати один основний і до 5 додаткових видів діяльності (навіть
якщо ви впевнені, що як приватний підприємець будете займатися лише одним
видом, рекомендуємо вибрати ще 1 - 2 додаткових: класифікатор у податковій інспекції неточно збігається з КВЕД, тому обраного виду діяльності там може просто не виявитись).
Серйозно поставтесь до вибору видів діяльності: щоб займатися певними видами, приватний підприємець повинен отримати ліцензію або патент.

КРОК 2. Державна реєстрація СПД (реєстрація ФОП).

Потрібно одразу зазначити, що СПД та ФОП – це одне і те ж. СПД – це «суб’єкт під-
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приємницької діяльності», а ФОП – це «фізична особа-підприємець». Відповідно
до Законодавства України правильним є визначення ФОП, натомість абревіатура
СПД значно популярніша.
Для здійснення державної реєстрації ФОП (СПД) необхідно звернутись до органу
державної реєстрації, який знаходиться при виконкомах міської / районної ради
або при районних держадміністраціях за місцем проживання.
Для реєстрації ФОП (СПД) потрібні такі документи:
•• заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця (ФОП) (заповнюється на місці, але попередньо
рекомендуємо погортати КВЕД і обрати для себе види діяльності);
•• квитанція, що підтверджує внесення реєстраційного збору. Реквізити ви
зможете отримати в держадміністрації;
•• ваш ідентифікаційний код;
•• паспорт.

КРОК 3. Пенсійний фонд та приватний підприємець.

Далі підприємець зобов’язаний зареєструватися в міському або районному органі Пенсійного фонду України за місцем проживання впродовж 10 днів з моменту
отримання свідоцтва про реєстрацію ФОП.
При реєстрації ФОП (СПД) у Пенсійному фонді потрібні такі документи:
•• заява (заповнюється в Пенсійному фонді);
•• нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП
(СПД), також обов’язково візьміть із собою оригінал;
•• копія та оригінал ідентифікаційного коду;
•• паспорт.
Якщо у вас є працівники, вам також варто надати копії трудового договору з найманим працівником.
При реєстрації в Пенсійному фонді за вами закріплять інспектора, до якого можна буде звертатися зі запитаннями. Тут вам зобов’язані видати документ, що підтверджує реєстрацію у Пенсійному фонді України.

КРОК 4. Реєстрація підприємців у податковій інспекції.

Реєстрація приватного підприємця в податковій інспекції зазвичай займає стільки ж часу, скільки решта кроків разом узятих.
Для проведення реєстрації ФОП у податковій, приватний підприємець подає такі
документи:
•• заяву;
•• копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОП. Обов’язково візьміть із
собою оригінал;
•• копію та оригінал ідентифікаційного коду;
•• паспорт;
•• у випадку, якщо ви як приватний підприємець плануєте працювати на
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єдиному податку, вам також потрібна буде копія квитанції про оплату
єдиного податку (єдиний податок сплачується до 20 числа поточного місяця за наступний). Якщо ви плануєте займатись підприємницькою діяльністю в тому ж місяці, при реєстрації доведеться заплатити і за поточний
місяць, і за наступний;
•• якщо ви плануєте працювати на єдиному податку, вам необхідна прошита
і пронумерована книга обліку витрат та доходів № 10 (її можна придбати
в приміщенні податкової), а також заява з проханням завірити цю книгу;
•• рекомендуємо відразу ж написати заяву про перехід на єдину систему
оподаткування.
Після подачі всіх необхідних документів, податкова інспекція повинна взяти
приватного підприємця на податковий облік впродовж двох робочих днів після
надходження заяви та видати довідку про взяття на облік платника податків за
формою № 4-ОПП. Також ви повинні отримати свідоцтво платника єдиного податку та згадану вище книгу № 10, завірену інспектором.

КРОК 5. Виготовлення печатки.

Відповідно до закону приватний підприємець може працювати і без печатки,
але все ж варто зробити її, оскільки це і престижно, і дуже зручно. Рекомендуємо спочатку звернутись до однієї з фірм, які займаються виготовленням печаток,
адже там вас одразу проконсультують, що потрібно зробити, дадуть реквізити для
оплати дозволу на виготовлення печатки, бланк заяви, а також зроблять зразки
печатки.

КРОК 6. Відкриття рахунку в банку.

Відкриття рахунку у банку не є обов’язковим кроком при реєстрації підприємців,
але оскільки більшість людей працює з безготівковим розрахунком, то докладно
опишемо і цей крок.
Спочатку рекомендуємо вибрати банк (бажано, щоб у нього була послуга “Клієнтбанк” – так ви зможете розпоряджатись своїм рахунком за допомогою Інтернету). Далі треба взяти всі можливі свідоцтва для реєстрації та печатку (якщо вона є)
і занести їх у банк (не забудьте також про гроші – відкриття рахунку в середньому
коштує від 50-ти до 100 грн).
Загалом, приватному підприємцю для відкриття рахунку в банку необхідні такі
документи:
•• заява про відкриття поточного рахунку (заповнюється в банку);
•• свідоцтво про державну реєстрацію ФОП;
•• довідка, яка підтверджує взяття на облік в органі державної податкової
служби;
•• документ, що підтверджує реєстрацію у Пенсійному фонді України;
Процедура заповнення всіх документів для відкриття рахунку в банку займає
годину-півтори. Обов’язково дізнайтесь, чи повідомляє банк податкову інспекцію про відкриття рахунку: більшість банків робить це самостійно, але якщо ні, –
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то вам доведеться ще раз їхати в податкову.
Після відвідин банку ви зможете користуватись своїм рахунком приватного підприємця вже через три робочих дні.
Ось, власне, і всі складнощі, якими реєстрація ФОП може вас здивувати. При підготовці даних кроків, ми намагались максимально спростити офіційну термінологію. Якщо, раптом, ця інструкція здасться вам занадто складною, спробуйте
виконувати її крок за кроком. І обов’язково запитуйте при потребі в держструктурах! Трохи завзятості і реєстрація ФОП стане для вас ще одним, з честю пройденим, випробуванням.

15.2. Реєстрація юридичної
особи.
Юридичне оформлення – це одне з найпростіших завдань на вашому шляху. Його можна
пройти самостійно, не вдаючись до послуг різних фірм. Сама процедура реєстрації без урахування попередніх підготовчих робіт (обдумування назви, написання статуту) займає 10
робочих днів.
- Насамперед потрібно придумати назву під-

приємства.
- Згодом слід вирішити де буде знаходитись підприємство.
- Ну і, звичайно ж, треба обрати вид підприємства, чи буде це ПП (приватне підприємство), ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю) чи щось інше.
- Після цього можна приступити до написання Статуту підприємства.
Першим офіційним кроком до створення свого підприємства є його державна
реєстрація як суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи.
Державна реєстрація юридичних осіб проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення за місцезнаходженням юридичної особи (місцезнаходженням постійно діючого виконавчого органу юридичної особи, а в разі його відсутності – місцезнаходженням
особи, вповноваженої діяти від імені юридичної особи без доручення (наприклад,
директора)), за адресою, яка вказана засновниками (учасниками) в установчих
документах і, за якою здійснюється зв’язок з юридичною особою.
Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники)
або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору
(надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:
•• заповнену реєстраційну картку (форма №1) на проведення державної реєстрації юридичної особи;
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•• копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;
•• два примірники установчих документів;
•• документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення
державної реєстрації юридичної особи.

Також важливо!
У разі державної реєстрації господарського товариства, для якого законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до
статутного фонду (акт приймання-передачі майна засновником товариству та/
чи довідка банку, якщо вклади вносилися грошовими коштами на тимчасовий
банківський рахунок).
При державній реєстрації відкритих акціонерних товариств додатково подається звіт про проведення підписки на акції, який засвідчено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.
У випадку державної реєстрації селянського (фермерського) господарства,
крім названих документів, додатково подається копія Державного акту на право
приватної власності засновника на землю або копія Державного акту на право
постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах
оренди.
Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються засновником
або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково
пред’являються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повноваження.
Документи, подані для проведення державної реєстрації юридичної особи,
приймають за описом, копія якого в день надходження документів видається
(надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.
Термін державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати 3
робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи оформлюється та видається
(надсилається рекомендованим листом за описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі державним реєстратором не пізніше наступного робочого
дня з дати державної реєстрації юридичної особи.
Разом із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи засновнику або
уповноваженій ним особі видається (надсилається рекомендованим листом)
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один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи.
Державний реєстратор зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з дати
державної реєстрації юридичної особи передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної
особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного
державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи. Підставою для взяття юридичної особи на облік
в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України,
фондів соціального страхування є надходження до цих органів повідомлення від
державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи
та відомостей з відповідної реєстраційної картки.

15.3. Приписи та дозволи на
відкриття виробництва.
Початок виробництва можливий тільки після відповідних погоджень з відповідними
інстанціями (наприклад, санітарно-епідеміологічною службою (СЕС), Державною протипожежною службою та управлінням Держгірпромнагляду України і т.д.) та виконання певних
вимог.
Серед стадій будівництва нового об’єкту можна виділити такі:
••
••
••
••
••
••

оформлення земельної ділянки (новий проект);
дотримання будівельних приписів (будівництво, реконструкція, ремонт);
подача заяви на будівництво;
одержання схвалення на будівництво;
прийняття окремих черг на будівництво;
приймання будівельного об’єкта (у більшості випадків, одночасно з уведенням його в експлуатацію);
•• взяття на облік;
•• введення в експлуатацію підприємства (приймання будівельного об’єкта
й устаткування, включаючи перевірку на відповідність правилам охорони
праці);
•• сертифікація (у випадку виробництва продукції, що підлягає сертифікації).

Необхідні заяви та документи слід подавати у відповідні державні органи (Управління архітектури і містобудування, Державну протипожежну службу, СЕС, Територіальне управління охорони навколишнього середовища), які повинні видати
необхідні Акти узгодження. Число державних установ, з якими вам доведеться
контактувати, залежить від галузі та обсягу вашого проекту.
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Більшу частину роботи, пов’язаної з подачею заявок і т.д., ви можете делегувати
архітектурним, інженерним і будівельним фірмам.
Після здійснення всіх вимог і одержання усіх необхідних погоджень, ви можете
почати виробництво.
Залежно від галузі виробництва проводитимуться поточні та/або періодичні перевірки вашого виробництва.

15.4. Чи потрібні вам
особливі дозволи?
Як уже було згадано в попередньому розділі,
існують окремі види діяльності, для здійснення яких необхідно обов’язкове одержання
особливих дозволів і ліцензій.

••
••
••
••
••

Нижче наведені деякі види діяльності, які ліцензуються:
виробництво: зброї та боєприпасів, лікувальних препаратів, етилового
спирту й алкогольної продукції, а також ремонт зброї;
оптова торгівля: алкогольною продукцією (крім пива);
роздрібна торгівля: реалізація лікувальних препаратів;
транспортні послуги: перевезення пасажирів і вантажів залізничним, річковим, морським, повітряним транспортом;
освіта: заняття всіма видами освітньої діяльності, а також функціонування дошкільних і позашкільних організацій;

інше:

•• лікар, ветлікар, адвокат, нотаріус;
•• охоронна діяльність;
•• організація й проведення лотерей.
Видача ліцензій на певні види діяльності здійснюється вповноваженими державними органами.
Документи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії, передбачені законодавством України.
Так, суб’єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган
чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.
До заяви про видачу ліцензії додається виписка з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
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Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до
заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік яких
встановлює Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого
органу з питань ліцензування.
Органу ліцензування заборонено вимагати від суб’єктів господарювання інші
документи, не вказані у Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», крім документів, передбачених частиною п’ятою статті 10
цього Закону.
Слід зазначити, що заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:
1. Заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень.
2. Документи оформленні з порушенням вимог законодавства.
Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявника повідомляють у письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу
ліцензії без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії.
Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається у встановленому порядку.
Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову
у її видачі у строк не пізніше, ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, якщо
спеціальним законом, що регулює відносини у певних сферах господарської
діяльності, не передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі види діяльності.
Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову
у видачі ліцензії надсилають (видають) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні
про відмову у видачі ліцензії зазначають підстави такої відмови.
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
1. Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання
ліцензії;
2. Невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним
умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного
в заяві про видачу ліцензії.
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Рішення про відмову у видачі ліцензії може
б у т и о с к а р ж е н о у с у д о в о м у п о р я д к у.

Щодо надання роз’яснень стосовно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, рекомендуємо вам звернутися до
Державної реєстраційної служби України – компетентного органу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

108

www.lcci.com.ua

Розділ 16. Організація роботи підприємства.

Розділ 16.

Організація роботи підприємства.
Окремі функції підприємства, зокрема матеріальне постачання, складське господарство, виробництво і збут, повинні бути узгодженні один з одним і координуватись під час роботи. Це завдання вирішує організація.
Саме фаза створення підприємства найчастіше піддається ризикам та фінансовій
нестабільності, а організація справ на підприємстві часто відсувається на другий
план. Надалі це може призвести до небажаних наслідків, тому, особливо в початковій фазі роботи підприємства, порядок означає не тільки існування, але й можливість функціонування.

16.1. Організація роботи
офісу.
Організація роботи підприємства «здійснюється», як правило, в офісі. Тому не можна
відмовитись від оптимально та доцільно обладнаних приміщень офісу. Розмір офісу залежить від вимог підприємства: це може бути
куточок у житловій кімнаті або окремий адміністративний будинок. Важливо, щоб робота в
офісі велась без зовнішніх перешкод.
Уникайте будь-якої розкоші. Але не відмовляйтесь від сучасної техніки.
Офісні меблі та офісна техніка швидко втрачають свою цінність. Використовуйте це для своєї вигоди та купіть для першого оснащення офісні меблі й офісну
техніку, які були у використанні. Часто після одного-двох років використання їх
можна придбати за половину вартості. Вам буде потрібна достатня кількість шаф
для складання документів і їх зберігання.
Телефон для більшості підприємств є основним засобом комунікації. Розширте
його можливості за допомогою додаткових обладнань (радіотелефон, паралельні
апарати, додаткові лінії) для того, щоб до вас можна було легко додзвонитись і
ви могли розмовляти без перешкод. Перевірте необхідність встановлення автовідповідача.
Факс дає можливість швидко і недорого надсилати текстові повідомлення на папері, креслення та записки. На відміну від розмови телефоном, ви (і одержувач)
маєте письмові документи і вам не потрібно чекати, щоб одержувач неодмінно
був присутнім біля телефонного апарату.
Якщо вам часто потрібні копії документів, має сенс придбати копіювальний
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апарат. Для невеликої кількості копій можна придбати недорогий копіювальний
апарат.
Персональний комп’ютер (ПК) простої модифікації, з гарним принтером і простою програмою обробки текстів також входить до основного переліку предметів
оснащення офісу. Те ж саме стосується й електронної пошти (Е-mail) і доступу до
Інтернету. Більшості підприємств буде потрібна своя веб-сторінка (Web-сайт),
на якій можна поширювати інформацію про себе серед користувачів Інтернету.
У магазині, що спеціалізується на продажі офісних меблів, консультант з оснащення офісів порекомендує вам оптимальний варіант щодо придбання аксесуарів для ведення обліку вашої документації.
Фірмові бланки і візитні картки необхідні кожному підприємцю. Для всіх ваших бланків та інших ділових паперів рекомендується однакове оформлення.
Друкарня або дизайнер допоможуть вам при оформленні ваших ділових паперів.
У період організації підприємства доцільно використовувати стандартні бланки, особливо рахунки, бланки замовлень, квитанції, касові чеки і т.д., які зазвичай
є у продажу; згодом, при необхідності, можна буде розробити й замовити бланки
з вашою символікою.
Рекомендуємо формувати картотеки для збору спеціальної інформації, наприклад адрес постачальників, адрес клієнтів, адрес потенційних клієнтів, переліку
товарів на складі і т.д.

16.2. Робота зі замовленнями
та їх обробка.
Ваші клієнти оцінюватимуть вашу роботу відповідно
до того, як ви працюєте із замовленнями в організаційному змісті. Але не переплутайте при цьому гнучкість із імпровізацією!
До роботи зі замовленнями належать:
•• розробка пропозицій для клієнтів з відповідною попередньою калькуляцією;
•• аналіз замовлень клієнта;
•• часовий графік виконання замовлення;
•• матеріальне постачання;
•• підготовка роботи;
•• аналіз матеріальних витрат;
•• аналіз кількості робочих годин на виконання замовлення;
•• проміжна калькуляція;
•• поставка;
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•• виписка рахунка для клієнта;
•• остаточна калькуляція;
•• контроль за оплатою.
За допомогою відповідних бланків, аркушів перевірки й інших формулярів, часто легше впоратись із організаційними проблемами. Зазвичай у спеціалізованих
магазинах і спілках підприємців є відповідні формуляри, які з невеликими витратами можна адаптувати до ваших потреб.
Спочатку попрацюйте із формулярами-чернетками (наприклад, з копіями)
і через певний час перевірте, чи можете користуватись бланками такої форми; визначите, наскільки вони вам потрібні і, яка їх кількість. Лише після
цього віддавайте замовлення в друкарню.

16.3. Закупівля та
товарно-матеріальне
забезпечення.
«В закупівлі криється прибуток» говорить основне правило торгівлі. Матеріальні витрати поряд з витратами на утримання персоналу на
більшості підприємств є найбільшими. У роздрібній торгівлі, а також на виробничих підприємствах, що займаються до того ж і продажем
своїх виробів, зокрема наприклад, на транспортних підприємствах, вартість матеріалів може становити до 80% від виторгу. На підприємствах, що займаються лише виробництвом, витрати на матеріали
становлять 30-60% від виторгу. При такому розподілі рекомендується вести підрахунок з «допомогою гостро підструганого олівця». До вашої уваги кілька рекомендацій, як знизити матеріальні витрати:
•• Вибір «найвигідніших» постачальників.
Постійно проводьте порівняння цін різних постачальників. Пам’ятайте, що
під час покупки ви - король. Постачальники конкурують між собою в ціні.
•• Знижки (сконто).
Кредит постачальників – найдорожчий кредит, тому що в цьому випадку ви
відмовляєтесь від сконто. Тому здійснюйте оплату протягом терміну, у період
якого ви можете використовувати знижки – навіть якщо вам для цього доведеться зняти гроші з банківського рахунку. Навіть контокорентний кредит набагато вигідніший, аніж кредит, наданий постачальником (див. також розділ 9).
Поряд із чистим ефектом відсотків, ви можете одержати додаткову економію:
маючи гарні позиції на переговорах, ви можете вторгувати додаткові знижки.
Окрім цього, хто швидко оплачує, тому в першу чергу здійснюють постачання
товарів.
•• Бонус, знижки, зустрічні виплати.
Більшість постачальників пропонує своїм клієнтам вигідні пропозиції. Той,
хто купить певну кількість товару протягом року, одержить бонус або підви-
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щену знижку або зустрічні виплати наприкінці року. Домагайтесь у вашого
постачальника таких пільг.
•• Використовуйте переваги, які надають новостворені постачальники:
надання товарів на консигнацію (оплата після продажу), більш тривалі терміни оплати без втрати права на знижку, прийняття за закупівельною ціною непроданого товару і після закінчення певного терміну.
•• Звірення взятого товару з отриманими рахунками.
Людині властиво помилятись. Це стосується і постачальників. Часто вони
привозять не ті товари, товари у неповному обсязі або товари з дефектами;
іноді рахунки виписують на більшу суму. Тому завжди перевіряйте правильність заповнення рахунків та товар при поступленні.
•• Закупівля «правильного» матеріалу.
Матеріал для обробки повинен мати відповідні властивості та виконувати
певні функції. Проаналізуйте, чи є можливість замінити деякі матеріали на
простіші та дешевші, щоб при цьому не постраждала якість готового виробу.
•• Закупівля оптимальної кількості.
Закуповуючи матеріал у великій кількості, великими партіями, ви можете
знизити ціну. Але остаточна економія буде тільки в тому випадку, якщо ви
фактично використаєте всю цю кількість матеріалу.
•• Термін зберігання на складі повинен бути обмежений до необхідного
мінімуму. Хоча в більшості випадків продати можна тільки те, що можна показати, проте надто велика кількість подібних товарів розпорошує увагу покупців. Знайдіть таких постачальників, які б поставляли вам товар протягом
24 годин. Розмістіть товар на вашому складі так, щоб його було добре видно,
аби не купити зайвий раз уже наявні на складі товари чи матеріали.
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Розділ 17.

Юридична угода –
оформлення
договору.
Нижче коротко подані важливі для засновників
нових підприємств юридичні операції (угоди). Тут
можна зробити лише загальні висновки, відмовляючись від роз’яснення деталей:
•• Для багатьох правових угод уже існують зразки договорів, про які необхідно подбати.
•• Про це краще запитати у вашому об’єднанні (спілці, асоціації).
•• Крім того, потрібно індивідуально проконсультуватись з адвокатом та нотаріусом.
Чимало людей вважають, що тільки письмовий договір має юридичну чинність. Це неправильно. Багато договорів укладаються в усній формі, тому що
їхній письмовий висновок не запропонований законом. Однак є договори,
письмова форма для яких обов’язкова.
Для доказовості рекомендується укладати всі договори в письмовій формі.
Загалом, юридична угода складається з декількох волевиявлень. Ваші ділові
зв’язки мають наслідки і є основною складовою частиною юридичних угод.
Розрізняють:
•• односторонні юридичні угоди, наприклад заповіт;
•• односторонні юридичні угоди, що вимагають виконання, наприклад звільнення і оскарження;
•• двосторонні юридичні угоди, зокрема договори.
Договір (контракт, угода) – форма закріплення партнерських зв’язків, а
саме предмета договору, взаємних прав і обов’язків, наслідків порушення
домовленостей.
Установчий договір – письмовий документ, що свідчить про волевиявлення фізичних або юридичних осіб щодо створення (заснування) нової
організаційно-правової структури задля реалізації будь-якої конкретної
підприємницької ідеї.
Підприємницький договір – відображає волевиявлення сторін стосовно не
організації (створення, заснування), а безпосереднього здійснення підприємницької діяльності; він не передбачає (не вимагає) об’єднання сторін, що
домовляються між собою, в певну організаційну форму.
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17.1. Договір купівлі-продажу.
Договір купівлі-продажу – договір, в якому обговорюється купівля-продаж
рухомого і нерухомого майна, а також права сторін. Тут покупець приймає
пропозиції продавця. При складанні договору купівлі-продажу, виникають
два істотних зобов’язання перед обома сторонами.
Продавець зобов’язаний передати покупцеві предмет договору та переоформити на нього право власності. Покупець погоджує предмет договору та
оплачує його за погодженою ціною.
Для договору купівлі-продажу не існує певної письмової форми. Але договори купівлі-продажу нерухомості і прав землекористування підлягають
обов’язковій державній реєстрації.
У договорі купівлі-продажу необхідно вказати наступне:
•• найменування та адреси сторін;
•• предмет договору або об’єкт, що підлягає передачі;
•• стан майна, що купується;
•• вартість і умови оплати;
•• підтвердження від продавця того, що він дійсно є власником, і передає
свою власність покупцеві;
•• місце, дата складання договору, підписи сторін.
Зразок типового договору купівлі-продажу, складений відповідно до українського законодавства наведений наприкінці цього розділу.

17.2. Договір підряду.
Договір підряду укладається між двома сторонами. Мета – виконання робіт
і надання послуг (будівництво будинку або встановлення устаткування). За
договором підряду, на відміну від трудового договору, здійснюється не тільки робота (послуга), але й повинен бути представлений результат після закінчення договору.
При укладанні даного договору сторони мають два основні зобов’язання:
•• підприємець зобов’язаний виконати роботу у встановлений термін і передати її належним чином замовникові;
•• замовник погоджує виконану роботу (послугу) і оплачує її згідно договору.
Рекомендується скласти письмовий договір. Як правило, цей договір складний і об’ємний.
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17.3. Трудовий договір.
Трудовий договір – це угода між працівником і роботодавцем. Він може бути
довільним за формою, усним і складеним за згодою обох сторін (наприклад,
прийняття на роботу). У цьому випадку також бажане складання письмового
договору.
Трудовий договір передбачає такі пункти:
•• найменування та адреси сторін;
•• початок трудових відносин, випробувальний термін і опис діяльності;
•• винагорода за працю;
•• час роботи і умови понаднормової праці;
•• тривалість відпустки й обставини, що порушують виробничий процес;
•• термін розірвання договору;
•• місце, дата і підписи сторін.
Зразок трудового договору наведений наприкінці цього розділу.

17.4. Договір оренди та майнового найму.
Договір оренди та майнового найму – це договірні відносини, при яких
орендодавець/власник майна надає орендареві на певний або невизначений
час земельну ділянку, житлові або виробничі приміщення та інше майно. За
користування майном орендар платить щомісячні платежі. Можливо також
користування на безоплатній основі. Такий вид договору передбачає волю
сторін. Вирішальним є узгодженість сторін.
Письмовий договір оренди/майнового найму містить наступні пункти:
•• найменування і адреси сторін;
•• точне найменування орендованого/найманого об’єкта;
•• щомісячна плата й додаткові витрати;
•• строк оренди/найму, закінчення орендарських/майнових відносин і строки розірвання договору;
•• права і зобов’язання орендодавця;
•• права і обов’язки орендаря;
•• угода про те, яка зі сторін бере на себе капітальний і т.зв. косметичний
ремонт;
•• чи можлива суборенда майна;
•• чи можливе ведення будівельних робіт;
•• місце, дата й підписи сторін.
При виробничій оренді/найму рекомендований термін розірвання договору
один рік.
Договір оренди відрізняється від договору майнового найму тим, що орендар, окрім користування орендованим майном, має право одержувати дохід
від його експлуатації. Додатково до умов договору майнового найму в дого-
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ворі оренди слід погодити пункт про виключення конкуренції під час строку
оренди для орендодавця й після закінчення цього строку для орендаря.

17.5. Договір позики.
Договір позики – це двостороння угода між кредитором і позичальником.
Рекомендується письмова форма договору. Якщо кредитором є банк, то використовують встановлені ним зразки договорів. Вам необхідно ґрунтовно
ознайомитись як з договором позики, так і з усіма іншими договорами. При
позиці в родичів і знайомих бажане письмове укладання договору.
Угода про позику містить у собі такі пункти:
•• імена та адреси сторін (позичальник і кредитор);
•• розмір позики;
•• відсотки і термін сплати відсотків;
•• сума позики і термін його погашення;
•• розірвання договору;
•• місце виконання і юридична відповідальність;
•• місце укладання договору, дата і підпис.

17.6. Договір поручення.
Договір поручення – це договірні відносини, при яких поручитель виступає
перед кредитором гарантом по зобов’язаннях третьої особи. Поручитель відповідає по зобов’язаннях третьої особи повністю або частково, якщо останній не виконує умови договору. Якщо кредитором не було почато в судовому
порядку примусового виконання позичальником його зобов’язань, то поручитель має право не виконувати ці зобов’язання.
Поручитель не може скористатися цим правом, якщо:
•• він взяв на себе абсолютне поручительство;
•• майно позичальника перебуває в конкурсному або судовому провадженні;
•• позичальник більше не живе в цій країні.
При експромісіорному (абсолютному) поручительстві кредитор має право
звернутись щодо боргів позичальника безпосередньо до поручителя. При
поручительстві на випадок виникнення збитків або зменшення доходів, поручитель несе відповідальність лише за ту частину, яку кредитор не може
одержати від позичальника.
Порада: при укладенні всіх договорів скористайтесь послугами
досвідчених спеціалістів.
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ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
Львів				

“____” ____________ 20___р.

Сторони:
Продавець ____________________________________________________________________
(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі ____________, що діє на підставі___________________________, з однієї сторони, та
Покупець ________________________________________________________ в особі _______________,
що діє на підставі _______________ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору.
1.1. Продавець зобов’язується передати належний йому товар у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору.
2. Відомості про товар.
2.1. Найменування_______________________________________.
2.2. Кількість товару___________________________________.
2.2.1. Одиниця виміру кількості товару _________________.
2.2.2. Загальна кількість товару ________________________.
2.3. Асортимент _________________________________________.
2.4. Якість товару, що передається Продавцем,
ти____________________________________________

повинна

відповіда-

(сертифікат виготовлення/технічні умови/зразок).

Підтвердженням якості товару є ______________________.
2.5. Гарантійний термін експлуатації (придатності, зберігання) з моменту виготовлення (отримання товару покупцем/ експлуатації) становить __________.
2.6. Комплектність товару, що передається Покупцю_________________________, визначається за ___ (технічні умови та ін.)
2.7. Тара та пакування.
2.7.1. Товар повинен бути затарений та запакований Продавцем, таким чином, щоб
виключити псування або знищення його, на період від передачі до прийняття товару Покупцем.
3. Порядок передачі товару.
3.1. Продавець зобов’язаний:
- передати товар Покупцю у повному обсязі протягом ___ днів з моменту __ оплати
(укладання договору ________________________________________________________________________
(місце передачі товару).
- забезпечити покупця такими документами щодо товару: ______________________.
3.2. Перехід права власності відбувається в момент передачі товару /оплати /, що
оформлюється видатковою накладною /актом прийому-передачі/.
4. Ціна та умови оплати.
4.1. Ціна за одиницю товару______________________.
4.2. Загальна ціна товару, що продається за цим Договором _______, у тому числі
ПДВ.
4.3. Попередня оплата в розмірі ____ % від ціни договору має бути перерахована
Продавцю протягом _______ з моменту ____________. Остаточний термін оплати складає _____ з моменту __________.
4.4. Покупець здійснює оплату на умовах_________________________________.
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5. Права та обов’язки сторін.
5.1. Обов’язки Продавця:
5.1.1. Передати Покупцеві товар, визначений цим Договором.
5.1.2. Попередити Покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається.
5.1.3. Зберігати товар, якщо право власності переходить до Покупця раніше від передання товару.
5.1.4. Замінити товар неналежної якості, протягом _____ днів з моменту отримання обґрунтованої претензії від Покупця, або повернути вартість товару неналежної
якості, згідно з цінами, зазначеними в п. 4.1. Договору.
5.2. Обов’язки Покупця:
5.2.1. Прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару
або право відмови від договору.
5.2.2. Оплатити товар згідно з умовами, визначеними в п.4 Договору.
5.3. Права Продавця:
5.3.1. Вимагати від Покупця прийняття товару, що відповідає умовам визначеним
в п. 2 Договору.
5.4. Права Покупця:
5.4.1. Вимагати від Продавця передачі товару, що відповідає умовам, визначеним
в п. 2 Договору.
5.4.2. Вимагати від Продавця виконання інших зобов’язань згідно з Договором.
6. Відповідальність сторін.
6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням
зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо
вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання
зобов’язання.
6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше ___ календарних днів
з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.
6.4. Якщо якість виробу не відповідає умовам, зазначеним в п. ___, Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі _____ % від вартості неякісного товару, а також безоплатно усуває недоліки в ____ денний термін з моменту отримання обґрунтованої
претензії від Покупця.
6.5. За порушення строків передачі товару Продавець сплачує штраф у розмірі ___
грн. за кожен день протермінування передачі.
6.6. За необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Покупець виплачує пеню у
розмірі ___ % від суми відмови (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що
діяла на момент протермінування), за кожен день протермінування.
6.7. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань, що
випливають з цього Договору, винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі ____ % від ціни товару, зазначеної в п.4.2. цього Договору.
7. Строк дії Договору та інші положення.
7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.
7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з
обов’язковим складанням письмового документу.
7.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін,
якщо інше не встановлено Договором або законодавством України.
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7.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між
Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору,
визначеному відповідним чинним законодавством України.
7.5. Продавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних
засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).
7.6. Покупець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних
засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).
7.7. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін.
7.8. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами
чинного законодавства.
7.9. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування,
попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються
цього Договору, втрачають юридичну силу.
Місцезнаходження та реквізити Сторін
Продавець

Покупець

Назва_____________________________________
Юридична адреса_______________________
Код ЄДРПОУ _____________________________
Св-во платника ПДВ №_________________
(Св-во платника єдиного податку № _____ )
ІПН _________________________________
Розрахунковий рахунок ___
в________________
МФО______________
Поштова адреса_________________________
Телефон__________________________________

Назва_________________________________
Юридична адреса___________________
Код ЄДРПОУ _________________________
Св-во платника ПДВ №_____________
(Св-во платника єдиного податку № _____ )
ІПН ___________________________________
Розрахунковий рахунок _______
в________________
МФО______________
Поштова адреса______________________
Телефон_______________________________

М.П. ________________________

М.П.________________________
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ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
між працівником і фізичною особою
Місто __________________
«___» ______________ 20__ р.
Прізвище _____________________________________________________________________
Ім’я____________________________________________________________________________
По батькові ___________________________________________________________________
Рік народження ______________________________________________________________
Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю,
пов’язану з наданням послуг) ____________________________________________________________
Ідентифікаційний код № ________________________________________
Для фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників № __________ свідоцтва про реєстрацію фізичної особи — підприємця
Ідентифікаційний код № _____________________________________________
Місце проживання __________________________________________________________
Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий __________________________________
іменований далі Фізична особа, з одного боку, і
Прізвище _____________________________________________________________________
Ім’я____________________________________________________________________________
По батькові ___________________________________________________________________
Дата народження ____________________________________________________________
Вид діяльності (професія) ___________________________________________________
Останнє місце роботи _______________________________________________________
Місце проживання __________________________________________________________
Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий
________________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код № ___________________________________ іменований далі
Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:
1. Цей договір є: (потрібне підкреслити) безстроковим, що укладається на невизначений термін; на визначений термін, установлений за погодженням сторін _________
_________________________________________________;
(вказати термін дії договору)

таким, що укладається на час виконання певної роботи
________________________________________________________________________________
(вказати термін виконання роботи)

2. Працівник зобов’язаний виконувати ____________________________________

(зазначаються докладні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання
правил з охорони праці; термінів її виконання)

3. Фізична особа зобов’язується:
оплачувати працю Працівника у розмірі ____________________ грн. на місяць.
Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо
встановленого розміру мінімальної заробітної плати;
забезпечити безпечні та нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов’язань, обладнати робоче місце, відповідно до вимог нормативних
актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.
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4. Час виконання робіт встановлюється з__________________________________
(вказується час початку та закінчення робочого дня)

При розподілі робочого дня на частини, зазначається тривалість кожної з частин
та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 години до 12.00 години та з 17.00 години до
20.00 години. Розподіл робочого дня на частини можливий і під час виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.
При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за
певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40
годин на тиждень.
5. Вихідні дні надаються ____________________________________________________
(вказуються відповідні дні тижня)

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватись, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше, ніж за два дні.
Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника
і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.
6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання
_________________________________________________________________________________
(вказується тривалість, початок та закінчення відпустки)

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менша ніж 24 календарні дні.
7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.
8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у Договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника
до роботи.
9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою у державній
службі зайнятості за місцем проживання у тижневий термін з моменту фактичного
допущення працівника до роботи.
10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У
такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в
ньому обов’язки (фіктивний трудовий договір).
11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному
законодавством про прибутковий податок з громадян.
12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.
13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг
_________________________________________________________________________________
(вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий — у Працівника, третій — у державній службі зайнятості, яка здійснила реєстрацію Трудового договору.
15. Підписи сторін:
Фізична особа _______________________
«___» _______________________ 20__ р.

Працівник ________________________
«___» _____________________ 20__ р.
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16. Трудовий договір зареєстрований від «____» ____________________ 20__ р. за № _____
________________________________________________________
(найменування державної служби зайнятості)

М. П. _______________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

17. Трудовий договір розірваний сторонами «___» __________________ 20__ р.
________________________________________________________________________________

(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)

Підписи сторін:
Фізична особа ____________________

Працівник _________________________

18. Трудовий договір від «___» ___________________ 20__ р.
за № _________ знято з реєстрації «___» __________________ 20__ р.
________________________________________________________________________________
(найменування державної служби зайнятості)

М. П. ___________
(підпис)

_____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду
від «___» _____________ 20___ р.
_______________________________________________________________________________
(підстави та копія рішення суду додаються)

20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового
договору, внесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.
Підписи сторін:
Фізична особа _______________________
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Працівник ______________________

Розділ 18. Підприємство та сімейне право.

Розділ 18.

Підприємство
та сімейне право.
Подружні права можуть впливати на діяльність підприємства. При створенні підприємства у вас, напевно, виникають запитання про відповідальність подружжя,
зокрема:
•• Чи несе подружжя відповідальність щодо моїх виробничих зобов’язань?
•• Чи маю я обмеження при розпорядженні моїм (виробничим) майном?
•• Що буде з підприємством, якщо мій шлюб розпадеться?
Якщо не були прийняті які-небудь особливі угоди, то в цьому випадку має
місце спільність доходу, обумовлена положенням про майно. При цьому наявне та зароблене в майбутньому майно подружжя залишається відособленим. Спільний дохід при розірванні шлюбу (розлучення, смерть) розподіляється порівну.
Кожен з партнерів самостійно управляє своїм майном, але при розпорядженні загальним (спільним) майном або значної його частини необхідна згода
другого партнера.

Подружні партнери окремо не несуть
відповідальнос ті щодо зобов’язань іншого
та щодо виробничих боргів. За винятком тих
випадків, якщо один з партнерів подружжя є
співвласником або ж несе відповідальність
за особливими договорами (напр., кредитний
договір або договір поручительс тва).
Ніхто з подружжя не несе відповідальності як засновник юридичної особи за
дії цієї юридичної особи.
При розлученні спільний дохід визначають шляхом співставлення майна на
даний момент із майном на початок шлюбу кожного з подружжя. При розрахунках використовують не балансову вартість, а реальну ринкову ціну майнового об’єкта. При прирівнюванні часток, партнер, на частку якого припадає вищий дохід, повинен виплатити половину різниці іншому партнерові.
Така вимога виплати може негативно позначитись на ліквідності підприємства і, тим самим, призвести до загрози його існуванню.
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У шлюбному договорі, укладеному в нотаріальному порядку, ви можете
погодити роздільність або спільність майна, або ж змінити узаконене положення про майно. Шлюбним договором визначається угода осіб, що вступають у шлюб, або угода подружжя, що визначає майнові права й обов’язки
подружжя в шлюбі й/або у випадку його розірвання.
Якщо ви погодили розподіл майна, то кожен з подружжя має право самостійно розпоряджатись своїм майном. Також тут немає взаємної відповідальності, як при положенні про майно. У випадку смерті або розлучення не проводяться прирівнювання прибутків.

124

www.lcci.com.ua

Висновок

Висновок
Шановний читачу!
Оскільки ви опинились на цій сторінці, значить прочитали наш посібник від
початку до кінця. І якщо це видання зацікавило вас завдяки бажанню відкрити своє підприємство, – то зараз ви вже напевно прийняли рішення щодо
його майбутнього. І навіть якщо багато речей, які ви знайшли в посібнику,
були вам добре відомими, – вони допомогли вам утвердитись у власних знаннях.
Сподіваємося, що посібник допоміг вам прийняти правильне рішення. Це
лише перший крок. Вам все ж доведеться пройти власний індивідуальний
шлях створення і розвитку вашого бізнесу.
Пам’ятайте, що для створення та успішного функціонування власної справи
потрібні:
•• особисті передумови;
•• спеціальні знання і вміння;
•• зовнішні умови;
•• правильний вибір форми при реєстрації підприємства;
•• фінансові можливості;
•• кваліфікований персонал;
•• знання ринку та конкурентів;
•• визначення вдалого місця розташування;
•• планування ефективного використання фінансових коштів;
•• знання законодавства;
•• облік можливих ризиків і укладання договорів;
•• своєчасне одержання кваліфікованої консультації.
Підприємницька діяльність – це, насамперед, інтелектуальна діяльність
енергійної та ініціативної людини, яка, володіючи повністю або частково
певними матеріальними цінностями, використовує їх для організації бізнесу, яким в подальшому буде управляти.
Незважаючи на те, що посібник, можливо, залишив відкритими чимало запитань, ви напевно зможете одержати необхідні вам відповіді, звертаючись
до професійних консультантів. Натомість автори видання намагались ознайомити вас з «основами» ведення власної справи.
У випадку виникнення зауважень і побажань, ви завжди можете звернутись до
Львівської торгово-промислової палати, фахівці якої створили цей посібник.
Бажаємо вам удачі та успіху!
З повагою, Львівська торгово-промислова палата.
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