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Вступ
Науково-практичний довідник підготовлено за підсумками реалізації першого (вересень – грудень 2015 р.) та другого (січень – червень 2016 р.) етапів виконання Програми «Самозайнятість», яку міжнародна неурядова благодійна організація Mercy Corps запровадила в
північних районах Луганської області.
Мета даної Програми – сприяти громадянам, постраждалим
внаслідок військового конфлікту на сході України, у вирішенні проблем забезпечення себе й своїх родин. Категоріями учасників Програми «Самозайнятість» є внутрішньо переміщенні особи, приймаючи родини та громадяни, постраждалі внаслідок бойових дій. Засобом досягнення Програми визначено заохочення бенефіціарів до мікропідприємництва та малого бізнесу шляхом надання на беззворотній основі грошової допомоги обсягом 500 доларів США (із зарахуванням коштів у національній валюті за курсом НБУ на ім’я бенефіціарів в «Ощадбанку»).
За підсумком реалізації першого та другого етапів Програми
«Самозайнятість» благодійну допомогу отримали 1100 бенефіціарів
по всіх районах північної Луганщини з відновленням (або започаткуванням) підприємництва у сільському господарстві, промисловому
виробництві, сфері послуг та торгівлі.
Розуміння міжнародною спільнотою важливості сприяння в подоланні наслідків військового конфлікту та доведення соціальноекономічної ефективності реалізації перших двох етапів Програми
«Самозайнятість» стали для Донорів Mercy Corps підґрунтям для
прийняття рішення щодо доцільності подовження дії Програми. Даний науково-практичний довідник розроблено з метою вдосконалення механізмів її реалізації: допомоги потенційним бенефіціарам у
складанні бізнес-планів започаткування або відновлення підприємницької справи, отримання грантів та забезпеченні їхнього подальшого ефективного господарювання.

Довідник, який задля зручності бенефіціарів пропонується у
друкованому й електронному вигляді, у стислій формі надає матеріал
на закріплення й поглиблення знань обов’язкових тренінгів для учасників Програми. Виходячи з її функціонального призначення, у довіднику висвітлено питання виключно стосовно мікропідприємництва,
до якого, за законодавством України, відносять суб’єкти підприємницької діяльності з кількістю працівників до 10 осіб і річним обсягом доходів до 2 мільйонів євро.
Автори посібника – члени експертно-консультаційної групи,
яку Mercy Corps створила задля науково-практичного супроводу реалізації Програми на базі кафедри економічної теорії, маркетингу та
підприємництва ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ) із заохоченням викладачів інших
Вищих навчальних закладів, та співробітників благодійної організації.
Щира вдячність за цінні поради рецензентам науковопрактичного довідника, авторитетним вченим: директору науководослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, доктору економічних наук, професору, члену-кореспонденту Національної Академії Наук України, експерту
ООН в галузі інституційного розвитку І.Г. Манцурову; завідувачу
відділення проблем макроекономіки та модернізації й відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва Інституту
Економіки Промисловості (ІЕП) Національної Академії Наук України, доктору економічних наук, старшому науковому співробітнику
В.І. Ляшенку й відомому фахівцю-практику країн Східної та Центральної Європи в галузі інтернаціоналізації підприємницької діяльності
малого бізнесу ад’юнкту кафедри менеджменту факультету менеджменту Лодзинського університету (Республіка Польща) Беаті Глінковській.

Розділ 1

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
В УКРАЇНІ
____________________________________
1.1. ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА
ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ
1.1.1. Поняття підприємництва та його види
Підприємництво, за визначенням, що містить Господарський Кодекс України, – це «самостійна, ініціативна, систематична,
на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення
економічних і соціальних результатів та одержання прибутку».
Отже, підприємницька діяльність характеризується трьома
ознаками:
по-перше, вона є самостійною та ініціативною;
по-друге – виконуваною на власний ризик;
а по-третє – здійснюється заради досягнення економічних і
соціальних результатів та одержання прибутку.
У більш широкому трактуванні підприємництво – це й визначений тип господарської поведінки, для якого характерні:
● ініціативність, постійний пошук нових можливостей,
новаторських і нетрадиційних рішень;
● готовність йти на обґрунтований ризик;
● гнучкість і постійне самовідновлення;
● цілеспрямованість і наполегливість.

Таким чином, зміст сучасного підприємництва розкривається
як через певний вид господарської діяльності, так і через певний
тип господарської поведінки згідно з рис 1.1.

ПІДПРИЄМНИЦТВО – ЦЕ:

Вид діяльності, який
відрізняють:

Тип господарської
поведінки, для якого
характерні:

● Самостійність у виборі напрямків та методів.
● Присутність фактору
ризику.
● Орієнтація на досягнення комерційного
успіху.
● Інноваційний творчий характер

● Ініціативність та пошук нетрадиційних
рішень.
● Готовність йти на
обґрунтований ризик.
● Гнучкість та постійне
самооновлення.
● Цілеспрямованість
та наполегливість

Рис. 1.1. Основні риси підприємництва

Підприємництво здійснюється у будь-яких сферах виробничої діяльності, у тому числі – сільськогосподарській, а також у
торгівлі, наданні послуг, комерційному посередництві, будівництві та ін.
За характером здійснення розрізняють індивідуальне й корпоративне підприємництво.
Індивідуальне підприємництво, як явище, пов’язують з поняттям малого бізнесу, який:

● по-перше, є незалежним від великого бізнесу, а самостійний власник не є домінуючим у своєї галузі бізнесу;
● а по-друге, у різних галузях визначається у законодавчому
порядку певними критеріями.
Важливою складовою індивідуального підприємництва є мікропідприємництво – до якого відносять суб’єкти з кількістю
працівників до 10 осіб і річним обсягом доходів до 2 мільйонів
євро.
Корпоративне підприємництво розвивається у великих
компаніях, які в умовах прискорення змін у технології, ринковій
кон'юнктурі, міжнародній потребують підходу до здійснення своєї діяльності, близького до засад звичайного підприємництва.
Важливим напрямом прояву підприємництва є інтрапренерство, тобто створення умов для підприємництво всередині великих підприємств. Форми інтрапренерства можуть бути різними. В
одних компаніях створюють малі творчі підприємницькі центри,
або інтрапренерів виділяють неформально, проте забезпечують їм
додаткові повноваження й підтримку з боку вищого керівництва.
В інших – спеціально призначають менеджерів із «наскрізними»
інноваційними функціями і широкими повноваженнями з питань
розробки й реалізації нової ідеї, керівництва створення нового
продукту, його просування й продажу та ін.

1.1.2. Основні правові засади підприємницької
діяльності в Україні
Здійснення підприємницької діяльності в Україні регламентується низкою законодавчих актів та урядових рішень, з яких
найголовнішими є Господарський Кодекс України і Закон України «Про власність». Відповідно до Конституції України (ч. 1 ст.
42) кожен громадянин має право на підприємницьку діяльність,
яка не заборонена законом. Законодавство України, з одного боку, визнає рівнозначності всіх форм власності, а з другого – наді-

ляє рівною відповідальністю всіх суб’єктів підприємницької діяльності перед державою, громадянами, законом.
Центральним моментом правового регулювання підприємництва є визначення поняття суб’єкта і об’єкта підприємницької
діяльності.
Суб'єктами підприємницької діяльності в Україні можуть
виступати громадяни, права яких не обмежені законом, юридичні
особи, які володіють різними видами власності, а також громадяни іноземних держав і особи без громадянства – в межах повноважень, встановлених законодавством, а саме:
1) власне підприємці – фізичні і юридичні особи, які здійснюють ініціативну діяльність на свій ризик і під свою економічну
і юридичну відповідальність, а також колективи підприємців і підприємницькі асоціації;
2) індивідуальні та колективні споживачі продукції (робіт,
послуг), що пропонуються підприємцями, а також союзи та асоціації споживачів;
3) працівники, які здійснюють трудову діяльність за наймом
на контрактній або іншій основі, а також їхні професійні спілки;
4) державні структури у тих випадках, коли вони виступають
безпосередніми учасниками угод (надання урядом замовлень підприємцям, визначення цін, складу і обсягу пільг при виконанні
спеціальних робіт та ін.).
Права займатися підприємницькою діяльністю обмежені для
певних категорій людей: працівників міліції (поліції), суду, прокуратури, державної безпеки, арбітражу, нотаріату, державної
влади та управління, які повинні здійснювати контроль за роботою підприємств (у сфері фінансового, податкового контролю
тощо), а також людям, у яких, за рішенням суду, не закінчився
строк вироку, або вони мають непогашену судимість.
Об’єктами підприємницької діяльності виступають всі сфери економічної діяльності, що не заборонені або обмежені законом, а також всі відносини, що виникають між усіма учасниками

ринкової економіки, включаючи дію не тільки підприємців, а й
споживачів, найманих працівників, державні структури тощо.
Праця і підприємництво – дві сторони єдиного процесу цілеспрямованої діяльності з виробництва матеріальних і духовних
благ Основні питання взаємин працівників і підприємців урегульовані законодавством України, зокрема, Кодексом законів про
працю в Україні, який, на жаль, зберігає багато рис ще неринкової
епохи і очікує кардинального оновлення, зокрема, і в цілях покращення умов і правил здійснення підприємництва.
В Україні створено необхідні умови для розвитку підприємництва, серед яких основні:
● наявність прав власності на засоби виробництва, продукт і
доход;
● існування ринкового простору, конкуренції як форми існування ринку;
● державна підтримка підприємництва;
● наявність ринкової інфраструктури.
Поняття права власності законодавством трактується як сукупність повноважень власника з володіння, користування і розпорядження майном.
Володіння – наявність фактичної можливості власника майна
впливати на нього безпосередньо. Користування – це право вилучати з речей їхні корисні властивості (обробляти землю та
отримувати врожай та ін.). Розпорядження – це право визначати
юридичну або фактичну долю майна (продавати, дарувати, обмінювати, переробляти, заповідати тощо).
Законодавством України встановлені такі форми власності:
1) власність народу України – стосується надр землі, повітряного простору, водних та інших природніх ресурсів тощо;
2) приватна власність – стосується майнових та особистих
немайнових благ конкретної фізичної особи (жилі будинки, транспортні засоби, грошові кошти, цінні папери, результати інтелек-

туальної творчості, майно споживчого й виробничого призначення);
3) колективна власність – стосується майна, що належить
певному колективу і є необхідним для його функціонування
(майно колективного підприємства, кооперативу, орендного чи
акціонерного підприємства, господарського товариства, господарського об'єднання, професійної спілки, політичної партії чи
іншої громадської організації, релігійної організації тощо);
4) державна власність – стосується майна, необхідного для
виконання державою своїх функцій, наприклад, таких, що торгається єдиної енергетичної системи, інформаційної систем, зв'язку,
транспорту загального користування, коштів державного бюджету тощо).
Державна власність поділяється на загальнодержавну та
власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальну).
Законодавчо врегульовано право вільного вибору підприємцем видів господарської діяльності, під якою розуміється будьяка діяльність у сфері суспільного виробництва, спрямована на
виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.
Встановлено також відповідальність суб'єктів підприємництва за
невиконання зобов'язань не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших
суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого
самоврядування і держави.
Припинення підприємницької діяльності здійснюється з власної ініціативи підприємця, у разі закінчення строку дії ліцензії,
припинення існування підприємця, або на підставі рішення суду у
випадках, передбачених законами.

1.1.3. Загальна класифікація суб’єктів
підприємництва та характеристика його
організаційно-правових форм
Законодавство України розрізняє суб’єкти підприємництва
як:
1) юридичні особи, тобто господарські організації, державні,
комунальні та інші підприємства, створені відповідно до законодавства;
2) фізичні особи – якими можуть бути громадяни України,
іноземці, особи без громадянства, які здійснюють господарську
діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.
Статус юридичної особи визначається наявністю наступних
4-х ознак:
1) реєстрація в якості юридичної особи відповідно до чинного законодавства;
2) наявність печатки, штампів, логотипів, інших атрибутів діяльності за статусом юридичної особи, розрахункових рахунків у
банківських установах;
3) наявність власного відокремленого майна;
4) ведення власного бухгалтерського балансу та фінансової
звітності за встановленими правилами.
Законодавством визначається й поняття підприємства, як
найпоширенішої форми ведення бізнесу. За загальним уживанням
термін «підприємство» має два змісти:
1) підприємство як суб’єкт підприємництва або іншої господарської діяльності будь-якої організаційної форми господарювання. З цих міркувань і будь-яке господарське або акціонерне
товариство також є підприємством;
2) підприємство як організаційно-правова форма господарювання.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати
печатки. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних
осіб. Але законодавством передбачено необмежене створення філій та представництв, інших підрозділів підприємства, які можуть
бути відокремленими підрозділами юридичної особи.
Філія є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину
її функцій. Філія має своє керівництво, яке підпорядковане керівному органу юридичної особи, і діє на підставі доручення, що
отримується від відповідного керівного органу юридичної особи.
Представництво – це відокремлений підрозділ юридичної
особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює
представництво й захист її інтересів.
Залежно від способу утворення (заснування) та формування
статутного фонду в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.
Унітарне підприємство створюється одним засновником,
який виділяє необхідне для цього майно, формує відповідно до
законодавства статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує
його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є державні, комунальні підприємства, а також засновані на власності
об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника.
Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи
трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, утому числі через
органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у

розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, такі, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі
засновані на приватній власності двох, або більше осіб. Загальну
класифікацію суб’єктів підприємництва в Україні можна представити схемою, показаною на рис. 1.2.
Суб’єкти підприємництва

Резиденти –
громадяни
України

Не резиденти –
іноземні громадяни та особи без громадянства

Фізичні особи
(підприємці)

Платники
ПДВ

Юридичні особи

Не платники ПДВ

Підприємства

Інші

Види суб’єктів за розміром

Мікро-

Малі

Середні

Великі

Рис. 1.2. Загальна класифікація суб’єктів підприємництва
в Україні

Отже, в Україні передбачено підприємницька діяльність не
тільки для її громадян – «резидентів», але й для «нерезидентів», тобто іноземців і осіб без громадянства. Фізичні особи – підприємці мають право вибору здійснювати свою діяльність на

основі загального оподаткування (це, перш за все, відображається їхнім обов’язком сплачувати податок на додану вартість
(ПДВ), а також – на основі спрощеної системи оподаткування
(тоді вони не є платниками ПДВ).
Різноманіття суб’єктів підприємницької діяльності створюється, зокрема, із урахуванням особливостей галузі їхньої діяльності, форми власності та фіксації її розподілу, характеру стосунків між власниками та найманими робітниками, характеру розподілу відповідальності за результати діяльності, потреби створювати статутний фонд підприємства та ін.
Визначення розміру суб’єкту господарювання здійснюється
залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік. При визначенні категорії суб’єкту підприємництва за
розмірів приймається до уваги середня чисельність працівників за
календарний рік та річний дохід від будь-якої діяльності, визначений за середньорічним курсом Національного банку України.
Установлений порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання означає, що:
1) кожен суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації у Єдиному державному Реєстрі як юридична чи фізична
особа;
2) відкриття суб'єктом господарювання філій (відділень),
представництв без створення юридичної особи не потребує їх
державної реєстрації;
3) відомості про відокремлені підрозділи суб'єктів господарювання залучаються до її реєстраційної справи та включаються
до Єдиного державного реєстру.
З урахуванням найбільш уживаних чинників створення різноманітних суб’єктів підприємництва їхню класифікацію можна
представити таким чином, як це відображає табл. 1.1.

Таблиця 1.1
Загальна схема класифікації суб’єктів підприємництва
Ознака
класифікації
Статус
суб’єкту

Види суб’єктів підприємництва за певною
ознакою
Юридична особа

ПідприСуб’єкти
– юридич- ємства
ні особи
Різновиди
суб’єктів

Індивідуальне.
Сімейне.
Приватне.
Колективне.
Сумісне.
Сумісне з
іноземною часткою.
Державне.
Комунальне

Фізична особа (підприємець)
Колектив- Індивідуальна
на
Коопера4 види за
тив, артіль Податковим
кодексом
України
Товариства
Об’єднання
Господар- Акціонерні суб’єктів підприємництва
ські
ТОВ
(з
обмеженою відповідальністю).
ТДВ
(з
додатковою відповідальністю).
Повне.
Командитне

Приватне
(закрите).
Публічне
(відкрите)

Асоціація.
Корпорація.
ФПГ (фінансовопромислова
група).
Концерн.
Консорціум.
Холдинг

За видом власності в Україні створюються такі види підприємств:
приватне, що засновано на приватній власності

колективне, що діє на основі колективної власності;
комунальне, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;
державне, що діє на основі державної власності;
спільне, що засноване на змішаній формі власності (на базі
об'єднання майна різних форм власності);
спільне комунальне, що діє на договірних засадах спільного
фінансування (утримання) відповідними територіальними громадами;
з іноземними інвестиціями, якщо в статутному капіталі підприємства іноземна інвестиція становить не менше десяти відсотків;
іноземне, якщо в його в статутному капіталі іноземна інвестиція становить сто відсотків.
Очікування значного розвитку підприємництва в Україні
пов’язані, перш за все, із залученням до підприємництва широких
верств населення, для яких найбільш прийнятними є такі форми
діяльності, як приватний підприємець, приватне або колективне підприємство.
● Статус приватного підприємця надає можливості здійснювати підприємницьку діяльність у якості фізичної особи, без
утворення підприємства будь-якої організаційно-правової форми.
Такий статус надає право підприємцю працювати за спрощеною
системою оподаткування, параметри якого регламентовані Податковим кодексом України (ПКУ) [3].
● Привабливість приватної форми підприємства пов’язана
з тим, що при започаткуванні власної бізнесової справи приватне
підприємство, згідно зі статтею 113 ГКУ, може бути створено на
основі приватної власності як одного, так і кількох громадян, у
тому числі, іноземців або осіб без громадянства, та їхньої праці.
Можливо також використання найманої праці, що дозволяє поєднувати власні кошти та інші види власності зі найманою працею.
При цьому відсутні будь-які обмеження щодо розмірів статутно-

го фонду приватного підприємства, якщо засновники визнали за
необхідне його створення. Приватне підприємство може бути
створено також на основі приватної власності суб'єкта господарювання – юридичної особи (згідно зі статтею 113 ГКУ).
Всі питання організації та діяльності приватних підприємств
вирішуються виходячи з загальних норм Цивільного, Господарського кодексів України, інших законів.
Державна реєстрація приватного підприємства здійснюється
в загальному порядку за статтею 58 ГКУ та відповідно до Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців» [4]. На приватне підприємство поширюються
загальні
норми
щодо
припинення
діяльності
суб'єкта господарювання при ліквідації, або реорганізації.
Особливою відмінністю приватного підприємства є те, що
така форма регламентує основні відносини в частині здійснення
підприємницької діяльності в сільськогосподарській сфері шляхом створення фермерського або селянського господарства.
Фермерське господарство – це юридична особа, створена
громадянами для виробництва товарної сільськогосподарської
продукцію, її переробки та реалізації з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення господарської
діяльності відповідно до Закону України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р. Порядок надання землі в оренду
регламентується положеннями діючого Земельного кодексу України (ЗКУ). Селянське господарство – особисте господарство
громадян – членів однієї родини, створюване для тих же цілей.
● Підприємством колективної власності діє на основі колективної власності засновника або декількох засновників. Суб'єктами права колективної власності можуть бути:
виробничі кооперативи;
підприємства споживчої кооперації;
підприємства громадських та релігійних організацій;
інші підприємства, створені згідно з діючим законодавством.

Саме форма колективного підприємства є найбільш пристосованою для діяльності виробничих кооперативів.
Виробничим кооперативом (артіллю) визнається добровільне об'єднання громадян для спільної виробничої або іншої господарської діяльності. Так, сільськогосподарський кооператив
створюється сільськогосподарськими товаровиробниками для
спільної господарської діяльності, заснованої на об'єднанні їх
майнових пайових внесків.
Виробничий кооператив утворюється за рішенням його засновників, кількість яких не менше п’яти осіб. Кількість членів
кооперативу, що внесли пайові внески, але не приймають особистої трудової участі в його діяльності, не може перевищувати 25%
загальної кількості членів кооператив.
Пайовим внеском члена кооперативу можуть бути гроші,
цінні папери, інше майно, у тому числі й майнові права, а також
інші об'єкти цивільних прав. Земельні ділянки й інші природні
ресурси можуть бути пайовим внеском у тій мірі, у який їхній
оборот допускається діючим законодавством України.
Розмір пайового внеску встановлюється статутом кооперативу. Органами керування кооперативом є загальні збори його членів (вищій орган управління), наглядацька рада (у кооперативах з
числом членів більше 50 осіб) і виконавчі органи – правління або
голова кооперативу. Загальні збори членів кооперативу є правочинним приймати рішення, якщо на даних зборах присутнє більше 50% загального числа членів кооперативу. Кожний член кооперативу незалежно від розміру його паю має при прийнятті рішень загальними зборами один голос. Кооператив може бути добровільно ліквідований, або реорганізований у формі злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення за рішенням загальних зборів членів кооперативу.
Господарські, зокрема, акціонерні товариства (АТ) створюються й функціонують на основі положень Господарського кодексу України [2].

1.2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В
МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВІ І МАЛОМУ БІЗНЕСІ
1.2.1. Оподаткування як основний механізм
державного регулювання підприємницької
діяльності
Оподаткування підприємницької діяльності в Україні є складовою загальної системи оподаткування, що здійснюється виключно на основі законів України, що відповідають вимогам Податкового кодексу України (ПКУ). У 2016 році система оподаткування підприємництва в Україні набула подальшого розвитку з
метою забезпечення соціальної справедливості, економічної доцільності, поєднання інтересів суспільства, держави, територіальних громад, суб'єктів господарювання та громадян.
Податковим кодексом України передбачено:
а) загальнодержавні податки та збори (за ст. 9 ПКУ), до
яких належать: податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб (ПДФО); податок на додану вартість (ПДВ);
акцизний податок; екологічний податок; рентна плата; мито;
б) місцеві податки (за ст. 10 ПКУ), до яких належать: податок на майно; єдиний податок; збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір;
в) спеціальний податковий режим (за ст. 11 ПКУ), як система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування
окремих категорій господарюючих суб'єктів.
Згідно з ПКУ місцеві ради обов'язково встановлюють єдиний
податок та податок на майно (в частині транспортного податку
та плати за землю). Установлення місцевих податків та зборів, не
передбачених КПУ, забороняється. Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України (БКУ).

З метою створення прийнятних умов оподаткування підприємництва, його суб’єкти віднесені до чотирьох категорій: мікропідприємництва, малого, середнього та великого підприємництва
згідно з табл. 1.2.
Таблиця 1.2
Класифікація суб’єктів підприємництва за розміром
Категорія
суб’єкту

Кількість працюючих,
осіб
фізичних юридичних
осіб
осіб
1. Мікропідп- До 10
До 10
риємництво
2. Мале підп- До 50
До 10
риємництво
3. Середнє пі- Крім пп. Крім
пп.
дприємництво 1,2,4
1,2,4
4. Велике під- –
Більше 250
приємництво

Річний дохід у млн.
євро
фізичних юридичосіб
них осіб
До 2
До 2
До 50

До 10

Крім пп. Крім пп.
1,2,4
1,2,4
–
Від 50

Для створення умов найбільш ефективного функціонування
різних суб’єктів підприємництва визначено можливість застосування двох наступних режимів їхнього оподаткування:
загального порядку оподаткування;
спрощеної системи оподаткування.
Загальний порядок та спрощена система оподаткування розрізняється регламентацією ведення реєстраторів розрахункових
операцій (РРО), сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) та
єдиного податку (ЄП) суб’єктами підприємництва за схемою на
рис. 1.3.
На уточнення приведеної схеми передбачено три режими
здійснення реєстраторів розрахункових операції (РРО):
1) реєстрація доходів і витрат;
2) реєстрація лише доходів;
3) звільнення від будь-якої реєстрації доходів і витрат.

Система оподаткування
підприємництва

Всі суб’єкти, крім
суб’єктів на спрощеній системі

З них
частково

Всі суб’єкти
на спрощеній
системі

РРО

Загальні
податки

ЄСВ

ЄП

Рис. 1.3. Загальний порядок ведення реєстраторів
розрахункових операцій (РРО), сплати єдиного соціального внеску
(ЄСВ) та єдиного податку (ЄП)

Відповідно, право звільнення від ведення РРО розповсюджується на підприємницькі суб’єкти першої групи, а також другої і
третьої груп (фізичні особи – підприємці) незалежно від обраного
виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року
не перевищує 1 млн. гривень.
Усі інші платники другої та третьої груп єдиного податку зобов’язані з 1 січня 2016 року використовувати РРО.
Загальна система оподаткування підприємництва з 2016 року вбудована в загальну систему оподаткування будь-яких доходів, яку наведено в табл. 1.3.

Таблиця 1.3
Загальна система оподаткування доходів в Україні
Вид
податку
1. Податок на
прибуток
2. Податок на
доходи фізичних
осіб
(ПДФО)

База
оподаткування
Прибуток
1. Заробітна плата

2. Доходи відмінні
від заробітної плати, дивіденди від
неплатників податку на прибуток
3. Інші доходи
4. Пенсії
3. Військовий
збір
4. Єдиний соціальний внесок

5. Податок на
додану
вартість (ПДВ)
6. Спеціальний
режим
ПДВ
для сільського
господарства
(див. п.7)*

Усі види доходів
(п. 1-4)
Заробітна плата та
деякі доходи відмінні від заробітної плати та інвестиційного доходу
(не перевищує 25
мінімальних місячних заробітних
плат – 34 450 грн.
Додана вартість
Додана вартість
сільськогосподарської продукції

Ставки оподаткування
18%
18% до розміру заробітної плати
без обмежень
0% – для 0,5 розміру мінімальної
місячної заробітної плати (689
грн.), надається для заробітних
плат не вище 1 930 грн.
18%

5% – дивіденди;
18% – інший інвестиційний дохід, у
тому числі проценти по депозитах
15% від мінімального розміру, якщо розмір пенсій вище 4 134 гривень
1,5 %
20% – для роботодавця;
0% – для робітника

20% – загальна;
0% – експорт;
7% – фармацевтична продукція
нарахована сума ПДВ не підлягає
сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні підприємства (див. п.7)

* Перехідні умови застосування спеціального режиму ПДВ на 2016 рік за п.
6 стосовно порядку розподілення ПДВ: а) при постачанні зернових та технічних культур: 85% – до державного бюджету, 15% – перераховується на
спеціальний рахунок; б) при постачанні продукції тваринництва: 20% – до
державного бюджету, 80% – перераховується на спеціальний рахунок;
в) при постачанні інших с/г товарів та послуг: 50% – до державного бюджету, 50% - перераховується на спеціальний рахунок. Скасування спеціального режиму – з 1 січня 2017 року. Передбачено відновлення права на відшкодування ПДВ для усіх експортерів зернових та технічних культур

1.2.2. Особливості оподаткування суб’єктів
мікропідприємництва і малого і бізнесу
Основними параметрами суб’єктів мікропідприємництва
й малого бізнесу, що визначають порядок їхнього оподаткування,
установлені: чисельність працюючих, обсяг валового доходу та
вид податкового режиму – загальний чи спеціальний (спрощений).
Спеціальним податковим режимом передбачено лише один
вид податку: єдиний податок (ЄП), який сплачується до місцевого
бюджету. Незалежно від цього підприємці платять єдиний соціальний внесок (ЄСВ).
Діючим законодавством передбачено наступні 4 групи платників єдиного податку (ЄП), характеристика яких наведена в
табл. 1.4. Відповідно до характеристик груп підприємців встановлено певні ставки їхнього оподаткування.
Особливістю оподаткування підприємців 4 групи полягає в
тому, що об'єктом оподаткування є площа сільськогосподарських
угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або
земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на
умовах оренди.

Таблиця 1.4
Характеристика платників єдиного податку (ЄП) за
спрощеною системою (на 2016 рік)
Характеристика
НайОбСтавка
групи платників ЄП
маних сяг
прадоцівни- ходу
ків
Група 1 – підприємці, які
0
До
До 10% мінімальної
здійснюють виключно розд300 заробітної
плати
рібний продаж товарів з тотис. (137,8 грн.)
ргівельних місць на ринках
грн.
або здійснюють господарську діяльність по наданню
побутових послуг населенню
Група 2 – підприємці, які
До 10
До
До 20% мінімальної
здійснюють господарську
1,5 заробітної
плати
діяльність з надання послуг,
млн. (275,6 грн.)
у тому числі побутових, плагрн.
тникам єдиного податку або
населенню, здійснюють виготовлення або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства
Група 3 – фізичні особиНе
До 5 3 % доходу – у разі
підприємці та юридичні
обме- млн. сплати ПДВ;
особи
мегрн. 5 % доходу – у разі
жена
включення ПДВ до
складу єдиного податку
4 група – сільгоспвиробники,
Не
Не
Ставка: різна для
в яких доля сільськогоспообме- обме рілля, сінокосів або
дарського виробництва за
меме- пасовищ, багаторічпопередній рік дорівнює
жена
же- них насаджень, зеабо перевищує 75%
ний мель водного фонду

1.2.3. Ліцензування підприємницької діяльності
в сфері малого бізнесу
Свобода підприємництва в Україні реалізується правом будьякого суб’єкта підприємництва на вільний вибір сфери діяльності,
окрім заборонених, а також за умов виконання вимог, встановлених відповідно до правил ліцензування, патентування або
квотування.
Ліцензія (від лат. licentia – право, дозвіл) – це документ, виданий Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом, відповідно до якого її власник має право займатися певним
видом підприємницької діяльності.
Головним завданням ліцензування є захист економічних та
інших інтересів держави, її громадян шляхом встановлення з боку
держави певних умов і правил здійснення окремих видів підприємницької діяльності. Ліцензуванню мають підлягати тільки ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на
здоров'я людини, навколишнє природне середовище, безпеку
держави, а саме:
виготовлення та реалізація лікарських засобів та ветеринарних медикаментів і препаратів;
виготовлення пива, алкогольних напоїв, а також виготовлення та реалізація етилового, коньячного й плодового спирту;
виготовлення тютюнових виробів;
медична та ветеринарна практика;
юридична практика;
міжнародні перевезення;
видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;
аудиторська й страхова діяльність;
діяльність з організації іноземного і закордонного туризму;
створення й утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;

операції з металобрухтом;
посередництво зі працевлаштування на роботу за кордоном;
довірчі та інші операції з майном довірителя (вкладника) тощо.
Термін дії ліцензії на окремі види підприємницької діяльності визначається органом, що її видає, але не може бути меншим
ніж три роки, якщо інше не передбачено законодавчими актами.
Розмір плати за видачу ліцензій, а також порядок зарахування
одержаних коштів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
У сферах, пов'язаних із торгівлею за грошові кошти (готівку,
чеки, а рівно з використанням інших форм розрахунків та платіжних карток на території України), обміном готівкових валютних
цінностей, у сфері грального бізнесу та побутових послуг, інших
сферах, визначених законом, може здійснюватися патентування
підприємницької діяльності суб'єктів господарювання.
Торговий патент – це державне свідоцтво, яке засвідчує
право суб'єкта господарювання займатися певними видами підприємницької діяльності впродовж встановленого строку.
Спеціальний торговий патент – це державне свідоцтво,
яке засвідчує право суб'єкта господарювання на особливий порядок оподаткування відповідно до закону. Порядок патентування
певних видів підприємницької діяльності встановлюється законом.
У необхідних випадках держава застосовує квотування,
встановлюючи граничний обсяг (квоти) виробництва чи обігу
певних товарів і послуг. Порядок квотування виробництва та/або
обігу (включаючи експорт та імпорт), а також розподілу квот
встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до закону, а також згідно з діючими міжнародними договорами та умовами співробітництва зі світовими торговельними організаціями,
зокрема, в межах Асоціації України з Європейським Союзом
(ЄС).

1.3. ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК
СТВОРЕННЯ СУБ’ЄКТІВ
МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВА І МАЛОГО БІЗНЕСУ
1.3.1. Оформлення діяльності суб’єктів
мікропідприємництва і малого бізнесу
Господарським кодексом України встановлено перелік актів,
які належать до установчих документів відповідно до кожного
виду суб'єкта господарювання, а саме:
а) рішення про його утворення або засновницький договір;
б) у випадках, передбачених законом, – статут (або положення) суб'єкта господарювання.
Установчі документи в цілому відображають: найменування
суб'єкта господарювання; мету й предмет господарської діяльності; юридичну адресу та місцезнаходження суб’єкту; склад і компетенцію його органів управління і порядок прийняття ними рішень; порядок формування майна; розподілу прибутків та збитків; умови реорганізації та ліквідації суб’єкта.
Засновницький договір містить зобов'язання засновників
щодо створення й діяльності суб'єкту господарювання, умов передачі йому свого майна, порядку розподілу прибутків і збитків,
управління діяльністю суб'єкта, участі в ньому засновників та ін.
Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів, порядок
розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю,
їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями
організаційної форми суб'єкта господарювання.

Найбільше регламентовані вимоги до установчих документів
господарських товариств.
1. Установчим документом повного і командитного товариства є засновницький договір. Установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) і товариства з додатковою відповідальністю є статут.
2. Установчі документи господарського товариства повинні
містити відомості про його вид, перелік обов’язкової інформації
для установчих документів, склад засновників або учасників,
склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття
ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів.
3. Статут акціонерного товариства, окрім відомостей, зазначених у п. 2, повинен містити також відомості про види акцій, що
випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки
невиконання зобов’язань з викупу акцій.
4. Статут товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ),
окрім відомостей, зазначених у п. 2, повинен містити відомості
про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок
внесення ними вкладів.
5. Засновницький договір повного і командитного товариства, крім відомостей, зазначених у п. 2, повинен визначати розмір частки кожного з учасників, форму їхньої участі в справах
товариства, розмір, склад і порядок внесення ними внесків.
Крім обов’язкових, до установчих документів можуть включатися положення про особливості діяльності підприємства, трудові відносини, особливості членства (щодо колективних підприємств, кооперативів), раду підприємства, інші органи, які реалізують повноваження трудового колективу (раду трудового колективу, профспілковий комітет) тощо.

1.3.2. Загальний порядок створення та
ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності
Суб'єкт підприємництва створюється за рішенням власника
майна або вповноваженого ним органу, а також за рішеннями
інших органів (організацій і громадян) шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого, або декількох діючих суб'єктів. Реєстрація
суб’єкта підприємницької діяльності в Україні має виключно формальний характер і не потребує надання дозволу, окрім випадків, коли необхідно ліцензування підприємницької діяльності.
Реєстрація суб’єкт підприємництва як юридичної особи чи
фізичної особи-підприємця здійснюється у порядку, визначеному
законом. Відкриття суб'єктом господарювання філій (відділень),
представництв без створення юридичної особи не потребує
їхньої державної реєстрації.
Процес створення підприємства здійснюється у такі етапи:
початковий, підготовчий, реєстраційний і організаційний.
Для підприємця створення підприємства починається з початкового етапу, який може включати вирішення питань:
● визначення місії і цілей підприємства;
● вибору сфери підприємницької діяльності;
● оцінки й аналізу зовнішнього середовища;
● визначення стратегії діяльності підприємства;
● пошуку партнерів;
● підготовки бізнес-плану;
● обґрунтування й вибору організаційно-правової форми підприємства;
● вибору або призначення керівника підприємства, або уповноваженого за його реєстрацію.
Власне юридичне створення підприємства здійснюється протягом підготовчого та реєстраційного етапів.
На підготовчому етапі здійснюються:

● підготовка і складання засновницького договору;
● підготовка і складання статуту підприємства;
● визначення юридичної адреси;
● складання пакета протоколів про наміри співробітництва;
● узгодження роботи з банківськими установами;
● підготовка і затвердження пакета засновницької документації.
У разі створення не одноосібного підприємства виникають
питання щодо розподілу участі осіб, що стають засновниками або
членами колективу створеного підприємства, що потребує закріплення в засновницькому договорі:
● предмету договору;
● зобов'язань засновників (учасників);
● прав і відповідальності засновників та учасників;
● порядку розв'язання суперечок;
● розміру і порядку створення статутного фонду;
● юридичної адреси підприємства.
Реєстрація підприємства здійснюється шляхом:
● формування й надання пакета реєстраційної документації;
● внесення необхідної суми до статутного фонду;
● отримання свідоцтва про реєстрацію;
● отримання ідентифікаційного коду та печатки;
● постановки на облік у статистичному управлінні;
● реєстрації в податковій адміністрації та пенсійному фонді;
● відкриття рахунку в установах банку.
До органу, що здійснює реєстрацію суб’єктів підприємництва, надаються такі документи:
● рішення про організацію підприємства та його статут;
● письмове підтвердження юридичної адреси підприємства;
● реєстраційну картку в трьох примірниках;
● квитанцію про сплату мита за реєстрацію підприємства;
● нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

Загальний порядок створення суб’єкту підприємництва можна відобразити схемою, приведеною на рис. 1.4.
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Рис. 1.4. Послідовність прийняття найсуттєвіших рішень щодо
створення підприємства

Для відкриття розрахункового рахунку у відповідному банку за місцезнаходженням новоствореного підприємства потрібні:
● заява про відкриття рахунку встановленого зразка;
● копія свідоцтва про державну реєстрацію;
● копія зареєстрованого статуту, засвідчена нотаріально або
органом, що здійснює реєстрацію;
● копія документа про взяття підприємства на податковий
облік;
● картка зі зразками підписів осіб, яким надане право розпоряджатися рахунком підприємства;
● копія документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.
Законодавством урегульований і порядок утворення і реєстрації) акціонерних товариств, як приватних (ПрАТ), кількість акціонерів якого не перевищує 100 акціонерів, так і публічних
(ПАТ).
Порядок створення акціонерного товариства шляхом заснування передбачає такі етапи:
● прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій;
● реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
● присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
● укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій;
● закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства;
● оплата засновниками повної номінальної вартості акцій;

● затвердження установчими зборами товариства результатів
закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства, затвердження статуту товариства, а також прийняття інших рішень, передбачених законом;
● реєстрація товариства та його статуту в органах державної
реєстрації;
● подання Державній комісії з цінних паперів та фондового
ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення
акцій;
● реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;
● видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.
Припинення діяльності суб’єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації – за рішенням власника (власників) чи вповноважених ним органів, або за рішенням
інших осіб – засновників суб'єкта господарювання.
У разі злиття суб'єктів господарювання всі майнові права та
обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта, що утворений
унаслідок злиття. У разі поділу суб'єкта підприємництва всі його
майнові права й обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів, що
утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів підприємництва до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права й обов'язки реорганізованого суб'єкта.
У разі перетворення одного суб'єкта підприємництва в інший до новоутвореного суб'єкта переходять усі майнові права й
обов'язки попереднього суб'єкта.
Суб'єкт підприємництва ліквідується:
за ініціативою його засновників чи власників;

у зв'язку із закінченням строку, на який він створювався, чи у
разі досягнення мети, заради якої його було створено;
у разі визнання його в установленому порядку банкрутом,
крім випадків, передбачених законом;
у разі скасування його державної реєстрації у випадках,
передбачених законом.
Оголошення про реорганізацію чи ліквідацію господарської
організації або припинення діяльності приватного підприємця
підлягає опублікуванню в установленому порядку.

1.3.3. Вимоги до особистості підприємця
Підприємництво, за своїм визначенням, поєднує дві суперечливі тези: намагання досягти вагомих матеріальних результатів
(1) при наявності певних ризиків не отримати очікуваного результату, навіть, з важкими матеріальними втратами (2).
Успіх, якого досягли багато підприємців (з одного боку) , а з
другого – гіркий досвід тих, хто потерпів невдачу у своїй підприємницькій діяльності, визначає важність рішення, яке кожен потенційний підприємець повинен прийняти щодо доцільності влаштування власної справи.
Отже, перед кожною людиною, яка починає власну підприємницьку справу виникають немало питань, зокрема, два найважливіших:
1) чи є в неї продуктивна підприємницька ідея, яка зможе забезпечити успіх започаткованої справи?
2) достатньо в неї твердого бажання й навіть мужності, інших особистих якостей, необхідних для створення успішної підприємницької справи?
Базуючись лише на цих двох питаннях можна визначити, що
існує чотири типа початкової ситуації для потенційного підприємця і відповідні напрямки допомоги, якої вони потребують, як це
відображено в табл. 1.5.

Таблиця 1.5
Початкова ситуація для підприємця при започаткуванні ним
власної справи
№
ситуації
1

Відповідь
на питання
пер- друге
ше
Так
Так

2

Ні

Так

3

Так

Ні

4

Ні

Ні

Зміст потрібної допомоги
підприємцю

Організаційне сприяння започаткуванню власної справи
1. Допомога з визначенням підприємницької
ідеї.
2. Організаційне сприяння започаткуванню власної справи
1. Навчальна, можливо, й соціальна підготовка з
адаптуванню до підприємницької діяльності.
2. Організаційне сприяння започаткуванню власної справи (у разі успішного виконання п.1)
1. Навчальна, можливо, й соціальна підготовка з
адаптуванню до підприємницької діяльності.
2. Допомога з визначенням підприємницької
ідеї (у разі успішного виконання п.1).
3. Організаційне сприяння започаткуванню власної справи

Як засновник підприємницької справи людина сам визначає
мету й шляхи розвитку справи, відповідає за невдачі й, у випадку
успіху, самостійно розпоряджається прибутком. Тому для підприємця важливі такі особисті якості, як рішучість, витримка, розсудливість, виваженість, працездатність й активність, як і здатність
опановувати спеціальні знання, здатність до планування й керівництва діяльністю підприємства, почування ситуативних змін на
ринку. Має значення також майновий стан засновника, наявність
зв'язків, особистих знайомства й можливості одержувати додаткові фінансові ресурси. Потенційному підприємцю доцільно провести тест з самооцінки своїх особистих якостей підприємця
шляхом підготовки щирих відповідей на запитання, представлені
в табл. 1.6.

Таблиця 1.6
Тест для оцінки якостей підприємця
Особисті якості підприємця

Сила прояву
якості
1 2 3 4 5

1. Воля (мотив) для започаткування власної справи
2. Рішучість у здійсненні задуманого
3. Ініціативність у частині вибору, а при необхідності й
зміни напрямків підприємницької діяльності
4. Гнучкість, моторність у зв'язку зі змінами на ринку
5. Комерційна кваліфікація
6. Технічна кваліфікація
7. Економічна кваліфікація
8. Здатність до навчання
9. Здатність керувати людьми
10. Розумова працездатність
11. Здатність до фізичних навантажень
12. Здатність до витримки й холоднокровного прийняття
рішень у «стресових» ситуаціях
13. Комунікабельність
14. Мобільність (можливості й легкість переміщень)
15. Здатність до творчості, нетрадиційних рішень
16. Самооцінка майнового стану
17. Можливості залучати фінансові ресурси
18. Готовність до компенсації втрат, збитків
19. Можливість нести матеріальну відповідальність перед
партнерами, клієнтами, колегами

Оцінка якостей проводиться за п’ятибальною шкалою, яка
відображає: 1 бал – дана якість майже не виражена; 2 бали – слабко виражена; 3 бали – середньо виражена; 4 бали – добре виражена; 5 балів – сильно виражена. Середня оцінка автотестування (у
межах від 1 до 5) допоможе підприємцю визначитися стосовно
власної готовності до зайняття підприємництвом, сильних і слабких сторін особистості підприємця та необхідної програми самовдосконалення в плані підготовки до підприємництва.

Розділ 2

ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
В МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВІ
____________________________________
2.1. ПРИЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА
МЕХАНІЗМИ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В
МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВІ
2.1.1. Сутність бізнес-планування
Бізнес-план – це спеціальний документ, розроблений за певними правилами, який дає розгорнуте обґрунтування економічної
доцільності прийняття рішення стосовно здійснення будь-якої
підприємницької справи, створення нового суб’єкту підприємницької діяльності, запровадження інвестиційного проекту тощо.
Існує декілька мотивів для розробки бізнес-плану, які представимо в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Мотивація бізнес-планування
Потреби
У бізнеспланування
1.
Створення
власної справи
2.
Подолання
негативного зовнішнього впливу
на
діяльність
підприємця

Завдання бізнес-планування
у зовнішньому
у внутрішньому
середовищі
середовищі
Вибір ринків, пошук • Пошук бізнес-ідеї. • Виробспоживачів, покупців нича програма
• Переформатування Зміна спеціалізації та профіринків збуту. • Під- лю підприємства. • Реформувищення конкуренто- вання підприємства. • Підвиздатності. • Залучення щення продуктивності праці. •
зовнішніх інвестицій. Програма економії

3. Удосконалення
продукції,
послуги підприємця
4.
Технічний
розвиток діючого підприємства
5. Покращення
позицій підприємця на ринку

• Визначення споживчих уподобань.
• Реклама нововведень
• Визначення актуальних напрямків науково-технічного прогресу. • Залучення
новітніх технологій
Вибір нових ринків •
Гнучка цінова стратегія • Розвиток торгівельних мереж • Приєднання до світових
брендів • Посилення
рекламної політики

• Освоєння нової продукції.
• Підвищення якості продукції. • Запровадження новітніх
технологій і матеріалів
• Технічне переозброєння.
• Створення нових виробництв. • Запровадження новітніх технологій. • Економічна
ефективність інвестицій
• Удосконалення асортименту
і здешевлення продукції • Запровадження управління стосунками з клієнтами (CRM)

Зокрема, розробка бізнес-плану є обов’язковим етапом створення власної підприємницької справи, як інструменту обґрунтування її економічної доцільності. Далі розглянемо ті питання бізнес-планування, які є найбільш актуальні при розробці бізнесплану створення суб’єкту мікропідприємництва.

2.1.2. Структура та порядок розробки бізнес-плану
Структура та порядок розробки бізнес-плану підпорядковуються наступним вимогам до його змісту та оформлення:
● ступінь деталізації бізнес-плану повинна відповідати його
цілям, бажані чітка структура, наочність і стислість поданих матеріалів обсягом до 40 сторінок;
● стиль викладу бізнес-плану повинен мати характер серйозного аналітичного документу і, водночас, – засобу реклами;
● бізнес-план складається на реалістичних припущеннях, містить обґрунтовані фінансові розрахунки, відображає ризики його
невиконання та можливі заходи щодо їхнього зменшення;

● бізнес-план повинен починатися з короткого резюме, яке
містить найбільш вагомі заплановані результати.
Різні варіанти бізнес-плану, у тому числі такий, що можна
вважати за стандартизований, приведемо в табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Варіанти структури бізнес-планів
1-й

2-й

Резюме

Резюме

Підприємство

Підприємство

Продукція
Ринок збуту

Продукція
Ринок
і
конкуренція

Конкуренція
Маркетинг

Виробництво
Організація,
управління,
кадри
Фінанси
Страхування
ризиків

Маркетинг
Збутові й
виробничі
операції
Керівництво і власність
Джерела
фінансування
Ризики

3-й
Резюме

Місце знаходження фірми
Місія і мета
фірми
Вид діяльності
Галузь, середовище діяльності фірми
Прогнозування
продажів
Конкуренція
Стратегія маркетингу

4-й
Резюме
Опис
бізнес-ідеї
Підприємство
Місце знаходження

Стандартизований
Резюме
1. Аналітичний розділ
(опис бізнесідеї, продукту, підприємства і середовища)

Продукція
2. План маркетингу
Обсяг продажів
План маркетингу
3. Виробничий план

Виробництво
Організація
постачань
Стратегія фінансування
Оцінка ризиків

Виробничий план
Організаційно-правова форма
Фінансовий
план

4. Організаційний план

Оцінка ризиків

6. Ризики і
страхування

5. Фінансовий план

Строга логіку розробки стандартизованого варіанту бізнесплану (Б-П), приведена на рис. 2.1.

Резюме

Короткий
виклад змісту
Б-П

Аналітичний
розділ

Опис
бізнес-ідеї

План
маркетингу

Виробничий
план

Організаційний
план
Фінансовий
план

Оцінка ризиків
та страхування
від них

• Обсяги.
• Ціни.
• Реклама

• Технології.
• Обладнання.
• Персонал.
• Витрати.
• Капітал

Організація
виконання Б-П
• Прибуток.
• Окупність
капіталу

Заходи зі
страхування
ризиків

Рис. 2.1. Структура і загальний порядок розробки бізнес-плану

Вихідною точкою розробки бізнес-плану є плідна бізнес-ідеї,
основні підходи вибору якої розглянемо в наступному підрозділі.

2.1.3. Обґрунтування бізнес-ідеї як вихідної точки
бізнес-планування
Бізнес-ідея – центральне поняття бізнес-планування, яке, у
залежності від мети розробки бізнес-пану, відображає той спосіб,
яким можна вирішити виниклу проблему, або той унікальний
продукт чи послугу, які можна пропонувати споживачу, що б він
заінтересувався нею, і як їх виробити або здійснити, що б отримати прибуток. Загальний порядок формування бізнес-ідеї як засобу
вирішення проблеми представити у вигляді схеми на рис. 2.2.
Уявлення «вузького місця»,
«слабкої ланки», нестачі
чого-небудь
та ін.

Формулювання проблеми

Формулювання бізнес-ідей вирішення
проблеми

Попереднє обґрунтування ідей
(техніко-організаційне, маркетингове,
соціально-психологічне та ін.)

Вибір бізнес-ідеї
Рис. 2.2. Загальна схема формування бізнес-ідеї як засобу
вирішення проблем

Першим кроком до формулювання бізнес-ідеї є уявлення
проблеми у вигляді нестачі чого-небудь, наявності «вузького місця», «слабої ланки» в діючому процесі, відставання від конкурентів, втрати позицій, погіршення економічного стану та ін. У найбільш узагальненому вигляді пошук бізнес-ідеї можна представити схемою, приведеною на рис. 2.3.
Об’єкт
виникнення
проблеми
Стан
підприємства

Стан
продукції

Стан
середовища

Сфера пошуку
вирішення
проблеми

Пошук
бізнесідеї

• Переваги.
• Недоліки.
• Середовище.
• Стійкість.
• Фінансовий стан

• Якість.
• Ціна.
• Конкурентоздатність.
• Привабливість
• Конкуренція.
• Монопольність.
• Рухливість.
• Споживання.
• Якість ринку
•

Рис. 2.3. Загальна схема пошуку бізнес-ідеї

За спрощеною схемою пошук бізнес-ідеї може йти наступним шляхом:
Об’єкт

Проблема

Причина

Формулювання бізнес-ідеї

Ідея усунення
Аналіз, дослідження

У конкретних напрямках, наприклад у сфері підвищення якості продукції, пошук бізнес-ідеї може йти за наступною схемою:
Показник якості

Ідея
поліпшення

Формулювання бізнес-ідеї

Аналіз
технології
Аналіз
конкурентів

Доволі часто пошук бізнес-ідеї починається з попередньо
сформульованого її бачення або образу. Тоді можлива наступна
схема формулювання або уточнення бізнес-ідеї.
Бачення
товару

Аналіз споживачів
і ринку

Бізнес-ідея
створення товару

При формуванні бізнес-ідеї для нового суб’єкту мікропідприємництва бажано скористатися наступними підходами, які випливають з аналізу світового досвіду розвитку бізнесу.
1. Розпізнавання нової тенденції. Бізнес-ідея може виникнути на основі вчасного розпізнання нових віянь, що відбуваються в структурних змінах в Україні.
2. Обслуговування ненасичених ринків. Бізнес-ідея може базуватися на виявленні й покритті дефіцитів у сфері споживчих
товарів, засобів виробництва й обслуговуванні.
3. Використання технічних розробок у нових сферах їхнього використання може стати бізнес-ідеєю створення підприємницького суб’єкту.
4. Копіювання успішних концепцій. Цей підхід виправданий
тим, що в різних галузях і країнах є чимало бізнес-ідей, що вже
підтвердили свій успіх, але залишаються актуальними.
5. Впровадження нових ідей у старі галузі. Нерідко успішну
бізнес-ідею можуть дати раніше відомі або старі концепції в нових умовах їхнього застосування.
6. Відрив від конкурентів за допомогою спеціалізації. Бізнес-ідея може виникнути на основі спеціалізації діяльності, коли

Сфера

Приклади бізнес-ідей

Виробнича

клієнтові надаються більш якісні товари або послу більш вузькій
номенклатурі.
7. Виявлення нових ніш на ринку. Бізнес-ідея може полягати
у виявлені нових ніш для діяльності, які завжди мають місце навіть на насичених ринках.
8. Обхід конкурентів. Бізнес-ідея може полягати в забезпеченні більш ефективної роботи на ринках, гнучкої цінової політики та ін.
Приклади формулювання бізнес-ідей створення суб’єкту мікропідприємництва в сфері виробництва, надання послуг та торгівлі приведемо в табл. 2.3.
Таблиця 2.3
Приклади бізнес-ідей створення суб’єктів мікропідприємництва

Фермерське господарство з вирощування й продажу зернових, соняшника й іншої продукції.
Ферма з виробництва й реалізації молочної продукції.
Садівництво або городництво для вирощування фруктів і овочів.
Вирощування квітів.
Птахофабрика.
Механізована обробка полів.
Авіаційна санітарна обробка полів.
Вирощування овочів на основі інтенсивних технологій.
Будівництво індивідуального житла.
Буравлення водяних шпар.
Виробництво будівельних матеріалів (цегли, блоків, плитки).
Випуск продукції з металопрокату (огорожі, решітки, намети).
Лінія з розливу напоїв, соняшникового масла та інших рідин.
Деревообробка й виготовлення віконних рам і дверей.
Обладнання печей, камінів.
Виробництво окремих видів інструментів, інвентарю.
Землевпорядні роботи.

Надання послуг
Торгівельна

Ремонтна майстерня (теле-радіо-, авто-, ремонту квартир).
Кафе в мікрорайоні міста, селища.
Центру здоров'я (фізичної культури, фіто-послуг).
Послуги радіофікованого таксі.
Транспортне обслуговування громадян.
Здача в оренду виробничих площ, устаткування.
Монтаж опалювальних систем.
Дизайн і ремонт житлових, виробничих та інших приміщень.
Автосервіс на заміських дорогах.
Технічне обслуговування й ремонт автомобілів.
Шиномонтаж і супутнє обслуговування автомобілів.
Упакування сипучих матеріалів, продуктів.
Покрівельні роботи.
Автотранспортні вантажні перевезення.
Косметичний салон з певним набором функцій.
Ремонт і технічне обслуговування мікрокомп'ютерів.
Страхова компанія (агент) по видах страхування.
Рекламне агентство (по видах рекламованої продукції, послуг).
Приватний дитячий садок (ясла, школа).
Відкриття магазину.
Наметова торгівля продуктами на ринку.
Оптова база товарів промислового призначення ( по групах товарів).
Дрібнооптова й роздрібна торгівля різними товарами.
Поставки чаю, кава й іншої подібної продукції.
Поставки сировини, металопрокату, устаткування й ін.

2.2. МАРКЕТИНГОВІ ЗАСАДИ БІЗНЕСПЛАНУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ СУБ’ЄКТУ
МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВА
2.2.1. Аналіз конкурентного середовища
Підприємцю-початківцю необхідно розуміти, що поняття
конкурентного середовища не є якимось абстрактним, віддаленим
від його власної діяльності. Навпаки, воно виявляється у тому регіоні, місті, навіть, на той же вулиці або у тому же селі, де він ро-

зпочинає свою діяльність. Необхідно визначити власний цільовий
ринок споживання продукції нового підприємства за сукупністю
категорій та ознак споживачів, як це показано в табл. 2.4
Таблиця 2.4
Принцип визначення цільового ринку споживання продукції
підприємця (показано заливкою)
КАТЕГОРІЯ СПОЖИВАЧІВ
Кінцеві
Переробники та користувачі
Ознака
Населення за
ПідприПідприємства
перероблення
ознаками
ємці
Малі Середні
й великі чи користування
Як сировина або
Чоловіки,
покупні матеріали
жінки
Як допоміжні маРодини
Молодь
Діти
та
інші

теріали
Як обладнання
Для матеріального
стимулювання
Як послуга

З метою послаблення впливу конкурентів бажано визначити
власний сегмент ринку, або такий, на який вплив конкурентів
найменший. Наприклад, при розташуванні торгівельної точки бажано врахувати їхнє рівне віддалення від конкурентів, як це схематично показано на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Схема бажаного розташування торгівельної точки
підприємця (зірка) у рівному віддаленні від конкурентів (точок)

Потрібно чітко визначитися стосовно очікуваних переваг
створюваного підприємства над конкурентами, або його відставання від них за певними ознаками за схемою, приведеною в табл.
2.5
Таблиця 2.5
Переваги (+) та недоліки (–) створюваного підприємства
у порівнянні з конкурентами
Ознаки підприємства

+ –

1. Наявність цільового ринку
2. Наявність угод на закупівлю продукції
3. Наявність постачальників
4. Кваліфікація працівників
5. Наявність власного транспорту
6. Віддаленість від споживачів

Х

7. Достатність капітальних вкладень
та ін.

Х

Х
Х

Напрямки усунення
недоліків

Х

Намагання скласти угоди
на постачання продукції

Х

Пошук фахівців

Х

Перенесення
торгової
точки або складу ближче
до споживачів

Аналіз переваг та недоліків продукції створюваного підприємства доцільно проводити у формі табл. 2.6, у якій показники
продукту чи послуги підприємця порівнюються з показниками
найкращого зразка аналогічної продукції конкурентів.
Таблиця 2.6
Порівняння показників продукту створюваного
підприємства з продукцією конкурентів (прийнятою за 100%)
Показник продукту
створюваного підприємства
1. Відповідність потребам споживачів
2. Надійність у споживанні
3. Простота експлуатації
4. Ремонтні властивості
5. Строк експлуатації
6. Зовнішній дизайн
7. Якість упаковки
8. Легкість придбання та ін.

% до
зразка
90
120
80
110
90
85
80
100

Заходи
з покращення
продукції

Доцільним є також порівняння продукції створюваного підприємства з конкурентами за співвідношенням ознак ціни та якості за принципом, відображеним на рис. 2.5, згідно з яким вироби
або послуги конкурентів розміщено у координатах ціни і якості у
вигляді кіл. Бажано, що б точка розтушування продукції створюваного підприємства, показана зіркою, розташовувалася нижче
тренду співвідношення ціни-якості, позначеного штриховою лінією.
Ціна

Якість

Рис. 2.5. Розташування продукції підприємства (зірка) нижче
тренду конкурентів (у вигляді кіл) за співвідношенням
ціна-якість

Визначення ціни власної продукції – центральне питання для
підприємця-початківця, який повинен уявляти механізми ціноутворення, розглянуті у наступному підрозділі.

2.2.2. Механізми ціноутворення в
мікропідприємництві
Ціни на продукцію й послуги підприємця є відправними точками розрахунків очікуваного прибутку й інших фінансових результатів його діяльності. При визначенні цін на власну продукцію підприємець може мати на меті різні цілі, а саме: забезпечен-

ня збуту лише для виживання, максимізація прибутку або
утримання власного ринку.
При меті забезпечення збуту заради виживання, що має місце
в умовах жорсткої конкуренції, для збереження (або й збільшення) своєї частки ринку підприємець використовуються занижені
ціни – ціни проникнення.
При меті максимізації прибутку ціна встановлюється на такому рівні, що забезпечує відшкодування витрат.
Ціль, що переслідує втримання ринку, припускає збереження
підприємством існуючого положення на ринку й сприятливих
умов для своєї діяльності, що вимагає вживання різних заходів
гнучкої цінової політики для запобігання спаду збуту продукції.
Крім довгострокових підприємство може ставити й короткострокові цілі цінової політики заради:
• стабілізації ринкової ситуації;
• зниження впливу зміни цін на попит;
• збереження істотного лідерства в цінах;
• обмеження потенційної конкуренції;
• підвищення іміджу підприємства або продукту;
• стимулювання збуту тих товарів, які займають слабкі позиції на ринку та ін.
При встановленні ціни товару або послуги враховується те,
яким чином збільшення ціни впливає на зменшення попиту (або
навпаки, зниження ціни впливає на збільшення попиту), чим визначається еластичність попиту в залежності від ціни. Виходячи
з еластичності попиту на дану продукцію підприємець може визначити верхню межу ціни, вище якої попит стає неприпустимо
малим. Нижня межа ціни продукції визначається витратами на її
виробництво й реалізацію.
У визначених межах ціни продукції підприємець вибирає певну цінову стратегію, зокрема, з урахуванням певного етапу
життєвого циклу товару. При випуску на ринок новітньої продукції (краще – захищеною патентом) підприємець може застосувати

стратегію «зняття вершків», за якою передбачаються високі ціни на нові або модні товари. Після вповільнення початкової хвилі
збуту ціна знижується, залучаючи додаткових клієнтів, яких улаштовує нова ціна.
Стратегія «міцного впровадження на ринок», навпаки, припускає порівняно низьку ціну новинки в надії на залучення великої кількості покупців і завоювання великої частки ринку. Ця
стратегія може бути реалізована шляхом більш економічного масового виробництва. На товар установлюють мінімально можливу
ціну, завойовують більшу частку ринку й скорочують витрати виробництва. У міру їхнього скорочення продовжують поступово
знижувати ціну. Ця стратегія можлива в умовах, коли ринок є дуже чутливий до цін і низька ціна сприяє його розширенню. Із зростанням обсягів витрати виробництва й реалізації падають, а низькі ціни створюють непривабливі умови для конкурентів. Обидві
стратегії є короткострокові.
При визначенні ціни на товар, що має аналог – так званий
товар-імітатор – підприємець має можливість на свій розсуд і
ризик вибрати стратегію на позиціонуванні новинки по показниках якості й ціни, як це продемонстровано в табл. 2.7.
Таблиця 2.7
Стратегії ціноутворення
Якість

Ціна
Висока

Середня

Стратегія преміаль- Стратегія глибоних націнок
кого проникнення на ринок
Середня Стратегія завищеної Стратегія середціни
нього рівня
Низька Стратегія пограбу- Стратегія показвання
ного блиску
Висока

Низька
Стратегія підвищення
ціннісної значимості
Стратегія
доброякісності
Стратегія низької ціннісної значності

У разі пропозиції підприємцем відомого товару (у так званій
«фазі зрілості») можна скористатися наступними двома ціновими стратегіями.
1. Стратегія ковзної падаючої ціни (є логічним продовженням стратегії «зняття вершків») полягає в поступовому сковзанню
ціни товару по кривій попиту, по мірі його зменшення, що захищає підприємця від конкурентів.
2. Стратегія цінової переваги (що є продовженням стратегії
міцного впровадження на ринку) полягає в підтримці відносно
нижчої ціни (порівняно з конкурентами) завдяки меншим витратам на виробництво і реалізацію продукції при її якості не нижче
конкурентів. Цінової переваги стосовно конкурентів можна досягти і по якості товарів – тоді ціна встановлюється вище цін конкурентів, але для цього потрібно, щоб товар оцінювався як престижний, унікальний, модний.
У фазі зрілості цінові стратегії не є найважливішими в підтримці обсягу продажів на високому рівні. Тут зростає роль нецінових стратегій, пов'язаних з модифікацією ринку (ведеться пошук нових споживачів, нових сегментів ринку), з модифікацією
товару (випуск товару з поліпшеними властивостями).
У фазі занепаду товару застосовуються три специфічні
стратегії. Перша заснована на зниженні ціни товару до дуже низького рівня. Друга схожа на першу, переслідує ті ж цілі, тільки
протікає трохи повільніше, залежно від ступеня й тривалості періоду витиснення старого товару новим. Третя стратегія спрямована на подовження життєвого циклу товару шляхом збільшення
видатків на його просування.
Реалізація певної цінової стратегії потребує чіткого уявлення
існуючих методів ціноутворення, серед яких найбільш вживані
наступні.
За методом «середні витрати плюс прибуток» ціна товару
включає витрати виробництва й додану до них бажану суму при-

бутку, яка може бути отримана виходячи із заданого відсотка до
повних витрат Нв, або у вигляді частки до ціни Нц.
Модель визначення ціни цим методом має вигляд:
Ц = Суд (1 + 0,01*Нв),
або
СУД
Ц
1 Н Ц
де Суд – повна собівартість одиниці продукції (послуги).
За методом ціноутворення «за базовою ціною» ціна реалізації продукції (товару) підприємця визначається на основі базової
ціни товару-аналогу, що встановлена на ринку, за формулою:
Б
Ц П  Ц баз  П
Б баз ,
де Цп, Цбаз – відповідно ціна товару підприємця й базового
виробу, обраного як об'єкт порівняння;
Бп , Ббаз –оцінка якісних параметрів відповідно виробу підприємця й базового виробу у балах.
За методом ціноутворення «з орієнтацією на конкуренцію»
ціна товару визначається підприємцем приблизно на рівні поточних цін товарів-конкурентів, або трохи вище, чи нижче, ніж ціни
конкурентів, у залежності від поточної ситуації на ринку пропозиції-споживання даної продукції. У такому разі отримання прибутку стає похідним від рівня собівартості продукції чи послуги, з
якими підприємець виходить на ринок.
На товари зі стабільним попитом можуть встановлюватися
«довгострокові постійні ціни», щоб у споживачів виникали асоціації певного товару з певною ціною.
При встановленні «гнучких цін», які можуть мінятися навіть
протягом доби, ціни товарів повинні чуйно реагувати на будь-яку,
навіть саму незначну зміну кон'юнктури ринку, попиту та пропозиції.

При встановленні «дискримінаційних цін» фірма продає той
самий товар або послугу за різними цінами в різних формах:
• з урахуванням різновидів категорій покупців (наприклад,
студенти, інваліди, пенсіонери, ветерани і т.д.);
• з урахуванням варіантів товару, коли різні варіанти товару
продають за різними цінами без урахування різниці у витратах на
їхнє виробництво (наприклад, коли завдяки певній формі упакування, або комплектації, що обходиться підприємцю на 20% дорожче від звичайних витрат, товари продаються за ціною у два
рази більше, ніж розрізнені предмети);
• з урахуванням місця продажу, коли товари в місцях, що є
ближчими до їхнього споживання, продаються дорожче;
• з урахуванням часу, коли ціни міняються залежно від сезону, дня, тижня й навіть години доби.
При встановленні «психологічно привабливої ціни» ціна товару визначається трохи нижче круглої суми, щоб у покупця при
цьому створювалося враження дуже точного визначення витрат
на виробництво, і щоб це спонукало його на придбання товару.
При продажі товарів асортиментних груп бажано, щоб для
споживача ціновий перехід від однієї марки до іншої був плавним
і обґрунтованим. У той же час собівартість різних товарів асортиментної групи може значно розрізнятися. У цьому випадку підприємцю встановлювати ціни на окремі товари з певним перерозподіл витрат у рамках асортиментів. А саме: у складі собівартості
кожного товару враховуються тільки пов'язані з ним змінні витрати, а постійні – перерозподіляються таким чином, щоб скласти
логічну сходинку цін на товари асортиментної групи за показниками якості та привабливості, які мають значення саме для споживача. При цьому ціни на окремі товари можуть бути навіть нижчими їхньої повної собівартості, але в цілому від реалізації товарів певного асортименту підприємець отримує бажаний прибуток.

2.2.3. Методи просування товарів та послуг
на локальних ринках
При створенні власної справи підприємець повинен чітко визначатися щодо профілю й спеціалізації своєї діяльності. Профіль
підприємства визначається його призначенням до обслуговування
певної частки ринкових потреб як конкретної стратегічної зони
господарювання (СЗГ) для створюваного підприємства, яка може
відокремлюватися з цілого ринку на основі характеристики видів
продукції та послуг. Вибір профілю свого підприємства здійснюється з урахуванням наявності конкурентів, що співпрацюють з
даною СЗГ, як це схематично представлено на рис. 2.6.
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Рис. 7.2. Схема взаємодії створюваного підприємства
К (СЗГ) на ринку
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зі стратегічними зонами господарювання
з урахуванням діючих конкурентів (к)

Рис. 2.6. Схема взаємодії створюваного підприємства
зі стратегічними зонами господарювання (СЗГ) на ринку
з урахуванням діючих конкурентів (к)
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Спеціалізацію створюваного підприємства слід розуміти як
обмеження переліку видів продукції та послуг, що бере на себе
створюване підприємства у межах визначеної СЗГ.
Дія створеного суб’єкта за представленою на рис. 2.6 схемою
забезпечує основні умови просування продукції саме на той сегмент ринку, де ця продукція є очікуваною та найкраще споживається. У залежності від ступеня конкуренції на цільовому ринку
підприємець повинен бути готовий використати весь наступний
набір засобів просування своєї продукції та ефективної організації її збуту.
Вибір певної «стратегії маркетингу» для підприємця означає проведення сегментації ринку, відбір цільових ринків і встановлення для кожного цільового сегмента певної поведінки з урахуванням позицій конкурентів у даному сегменті. При цьому визначаються певні складові маркетингової стратегії стосовно товарної, цінової, збутової й комунікативної політики у формі, представленій у вигляді табл. 2.8.
Таблиця 2.8
Маркетингова стратегія підприємства
Маркетингова політика

Товарна політика підприємця повинна відображати вирішення комплексу питань стосовно: асортименту продукції, створення нових її видів, підвищення її якості, дизайну, атрибутики,
організації сервісного обслуговування.
Асортиментна політика підприємця включає обґрунтування широти асортименту товарів і послуг, тобто кількості асортиментних груп товарів, а також їхньої насиченості окремими товарами і глибини асортименту – варіантів пропозицій кожного
окремого товару в рамках асортиментної групи з урахуванням
можливого існування товарів одночасно нарізних етапах свого
життєвого циклу (з урахуванням варіантів модернізації, ребрендінгу та ін.).
Стратегія стосовно «ринкової атрибутика товару» повинна
визначати елементи представлення товарів у формі, найбільш
привабливій для споживача, що стосується опис товару, позначення його сорту або артикулу, упакування, маркування товару із
вказівкою його призначення, властивостей і виконуваних функцій.
Стратегія організації сервісного обслуговування повинна визначити питання організації передпродажний і післяпродажного
сервісного обслуговування, утилізації тощо.
Збутова політика повинна вирішити питання організації каналів поширення товару, необхідної участі посередників і порядку їхнього залучення, форм їхньої зацікавленості, організації системи руху товарів.
Питання «комунікативної політики» для підприємця повинні відображати цілі, завдання, фірмовий стиль, стратегію і структуру комплексу маркетингових комунікацій, характеристику їх
інструментів, зокрема, що стосується реклами, заходи якої в сучасному конкурентному середовищі є обов’язковими.
Питання «бюджету маркетингу» має те значення для підприємця, що без обґрунтування необхідних витрат на рекламу і

маркетинг взагалі неможливо визначитися стосовно економічної
доцільності створюваного суб’єкту підприємництва.
У якості прикладу приведемо як найменший перелік методів
просування (промоції) власного товару або послуги при відкритті
манікюрного салону в селищі міського типу, який включає:
1) оформлення привабливої вивіски Салону;
2) періодичне розміщення оголошень у місцевій пресі;
3) створення медіа-сторінки Салону в Інтернет-середовищі;
4) запровадження заходів з управління зв’язками з клієнтами
(за зразками системи CRM-clients system management) щодо створення реєстру постійних клієнтів;
5) запровадження гнучкої системи скидок до цін на послуги
салону.
Серед найважливіших питань ефективного просування товарів і послуг для підприємця є уявлення поняття канал збуту, як
сукупності організацій або окремих осіб, які приймають на себе
або допомагають передати іншому суб'єктові право власності на
конкретні товар або послугу на їхньому шляху від виробника до
споживача.
Канали збуту мають певну довжину й ширину.
Довжина каналу збуту – це кількість учасників збуту або
посередників у всьому збутовому ланцюжку.
Виділяють канал нульового рівня: «виробник – споживач»;
однорівневий канал: «виробник – роздрібний торговець – споживач»; дворівневий: «виробник – оптовий торговець – роздрібний
торговець – споживач»; канал трьох рівнів: «виробник – оптовий
торговець – дрібний оптовий торговець – роздрібний торговець –
споживач» і так далі.
Ширина каналу збуту – це кількість незалежних учасників
збуту на окремому етапі збутового ланцюжка. Потребує обґрунтування система каналів просування товарів, ураховуючи, що нульовий канал збуту – прямий маркетинг – зазвичай використовується при поставці виробів промислового призначення, найчас-

тіше – юридичним особам. Необхідність використання посередників і подовження каналів збуту повинна бути обґрунтована певними обставинами, до яких відносять:
• горизонтальний характер ринку, на якому є безліч споживачів у кожному секторі економіки, що вимагає створення потужної збутової мережі;
• географічно розкиданий ринок збуту, коли прямі контакти
зі споживачами є нерентабельними;
• необхідність частих термінових поставок невеликих партій
товару, для чого краще використовувати склади солідного оптовика;
• висока вартість власної мережі просування товарів.
Бізнес-паном передбачається розробка руху товарів, як сукупності заходів з планування, здійснення й контролю переміщення товарів і послуг від виробника до споживача, включаючи
питання засобів транспортування, перевантаження, зберігання.

2.2.4. Першочергові дії щодо організації бізнесу
у виробництві, торгівлі та сфері послуг
Першочергові дії щодо організації власної підприємницької
справи залежать від ситуації, в якій перед підприємцем виникає
таке питання. Окрім питань суто підготовки установчих документів і юридичного створення підприємницького суб’єкту, розкритих у п. 1.3, підприємцю необхідно бути готовим до вирішення
суто виробничих питань майбутньої діяльності, а саме, щодо:
виробничої програми випуску продукції, надання послуг;
потрібного встаткування й інших основних фондів;
застосовування певних технологічних процесів;
потреби в сировині й матеріалах та ринків їх придбання;
переліку необхідних професій персоналу й потреби його чисельності по спеціальностях;
форми й рівня оплати, потрібної суми фонду оплати праці та
ін.

Для визначення переліку необхідних дій необхідним є аналіз
початкової ситуації на стадії створення нового суб’єкту підприємництва за схемою, приведеною у якості прикладу в табл. 2.9.
Таблиця 2.9
Аналіз ситуації на стадії створення нового суб’єкту бізнесу
Напрямки
й етапи

Ціль

Методи

1.
Вибір Визначи- Вивчити об'єм продажів і
товару або ти нішу на задоволеність попиту ( містпослуги
ринку
кість ринку), а також можливість витиснення товару з
ринку
2.
Оцінка Визначи- Вивчити роботу аналогічних
дій конку- ти можли- підприємств: їх технологію,
рентів
вості кон- організацію, якість продуккурентів ції, витрати, постачання,
для занят- збут, дослідження й інфратя даної структурні зв'язки
ніші
на
ринку
3.
Аналіз Визначи- Вивчити можливості ствосхеми підп- ти необ- рення технології або придриємництва хідні ре- бання, установки встаткусурси
й вання, його пуску й експлуможлиатації, забезпечення сировивість
їх ною, матеріалами, приміодержан- щеннями, послугами, капіня
талом
4.
Аналіз Визначи- Вивчити стан державнозагального ти значи- політичних,
економічних,
оточення
мість зов- технологічних і інших факнішніх
торів. Визначити характер
факторів тенденцій їх розвитку й очікувань

Результати
Можливий
об'єм продажів
товару
Домінуючий
фактор
конкуренції

Формування
усієї системи
вихідних умов
і передумов

Невизначеність
або факторів і їх
змін

При організації процесу створення підприємства бажано визначити для кожного етапу відповідальних осіб та строки виконання кожного етапу, наприклад, у вигляді наступної табл. 2.10.
Таблиця 2.10
Організація процесу створення підприємства
Етап створення підприємства

Відповідальні

Строки
виконання

1. Розробка бізнес-ідеї та визначення доцільності власної підприємницької справи.
2. Розробка бізнес-плану створення суб’єкту
підприємництва.
3. Юридичне створення підприємства.
4. Формування статутного фонду.
5. Набір працівників.
6. Закупівля, монтаж і запуск обладнання.
7. Облаштування приміщень, виробничих дільниць, робочих місць
8. Закупівля сировини та інших матеріалів.
9. Налаштування коопераційних зв’язків та
торгівельної мережі.
10. Початок виробничого процесу

Приведемо, у якості прикладу, перелік першочергових дій у
разі створення навіть такого найменшого суб’єкту мікропідприємництво, як манікюрний салон у селищі міського типу, яким передбачено:
1) підготовка документів до реєстрації фізичної особи підприємця (ФОП);
2) визначення джерел інвестування (у тому числі коштів гранту) і їхнього використання при започаткуванні власної справи;
3) підготовка угоди стосовно оренди приміщення;
4) проведення ремонту й переобладнання приміщення для
потреб Салону;
5) відвідання курсів підвищення кваліфікації в сфері манікюрної діяльності.

6) проведення заходів промоції і реклами, пов’язаних з початком роботи Салону з певної дати;
7) придбання меблів спеціального призначення, необхідних
інструментів і розхідних матеріалів;
8) укладення угод з комунальними органами щодо надання
комунальних послуг Салону;
9) реєстрація ФОП;
10) прийняття на роботу прибиральника приміщення (на 0,5
ставки).

2.3. РОЗРОБКА ФІНАНСОВОГО РОЗДІЛУ
БІЗНЕС-ПЛАНУ
2.3.1. Класифікація витрат з організації та
реалізації підприємницької діяльності й
характеристика постійних і змінних витрат
Створення нового суб’єкту мікропідприємництва має доцільність лише в разі його економічної ефективності. Треба враховувати два критерії економічної ефективності створення власної
справи для підприємця-початківця:
1) прибутковість поточної діяльності;
2) припустимий строк окупності капітальних коштів, інвестованих у створення підприємницького суб’єкту.
За першим критерієм доходи від діяльності суб’єкту Д повинні перевищувати поточні витрати В, що забезпечує отримання
певного прибутку П:
Д – В = П.
За другим критерієм строк повернення (окупності) Ток інвестованих капітальних витрат К повинен бути сприйнятим інвестором, тобто:

Ток = К / Пріч,
де Пріч – середня величина річного прибутку від діяльності
суб’єкту, а Ток – обмежується строком, з’ясованим з інвестором.
Отже, підприємець-початківець повинен чітко визначатися
стосовно розподілу витрат, які потрібні для здійсненні діяльності
створюваного підприємства, на капітальні й поточні, а поточних, у свою чергу, – на постійні й змінні, як це продемонстровано в табл. 2.11.
Таблиця 2.11
Класифікації витрат при створенні і функціонуванні підприємства
Вид витрат
1. Капітальні

2. Поточні,
у тому числі:

2.1.
постійні
2.2. змінні

Характеристика витрат
Витрати на придбання основних фондів, що беруть
участь у діяльності тривалий час зберігаючи свою
натуральну форму, а їх вартість переноситься на продукцію поступово, по частинах, у міру використання.
Витрати на придбання оборотних фондів, які беруть
участь у кожному циклі діяльності та повністю переносять на продукцію свою вартість, у тому числі:
поточні витрати, сума яких
не змінюється в залежності
від змінювання обсягу діяльності
поточні витрати, сума яких
змінюється в залежності від
змінювання обсягу діяльності

Приклади витрат
1. Придбання, перебудова,
ремонт приміщень.
2. Придання обладнання,
інструментів та інвентарю.
3. Придбання запасів матеріалів, товарів. необхідних для започаткування
діяльності

1. Орендні, комунальні
платежі. 2. Оплата допоміжного та керівного персоналу. 3. Єдиний податок
2. Вартість основних матеріалів, сировини, товарів
для продажу. 2. Оплата
праці основних працівників за відрядною системою

Конкретизація складу постійних і змінних витрат здійснюється з урахуванням специфіки підприємницької справи у виробничій, торгівельній діяльності, або діяльності з надання послуг.

У якості прикладу приведемо в табл. 2.12 перелік постійних і
змінних витрат при роботі манікюрного салону. Постійні витрати
подано в розрізі місяця, а змінні – у розрахунку на одну послугу,
та, шляхом помноження на місячний обсяг надання послуг, – також у розрізі роботи за місяць.
Таблиця 2.12
Перелік постійних і змінних витрат роботи манікюрного салону
Постійні витрати за місяць, грн.

Змінні витрати, грн.

1. Оренда приміщення площею 20 м. кв. –
800 грн.
2. Оплата комунальних послуг та енергоресурсів – 600 грн.
3. Заробітна плата прибиральниці за мінімальної заробітною платою – 1378 грн.
4. Єдиний податок для ФОП 2-й групи (мах.
дохід 1,5 млн. грн., до 10 найманих співробітників) за ставкою до 20% мінімальної ЗП
– 275,6 грн.
5. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для
ФОП і одного найманого працівника:
303,16 грн. * 2 = 606,32 грн.
Разом: 3659,92 грн.

На 1 послугу:
1) розхідні матеріали –
25 грн.;
2) електроенергія на
роботи сушки – 3 грн.;
3) заробітна плата фахівця – 25 грн.
Разом – 53 грн.

На 150 послуг щомісяця:
53 * 150 = 7950 грн.

2.3.2. Розрахунок точки беззбитковості
підприємницької діяльності
Під точкою беззбитковості розуміють таку мінімальну кількість продукції або надання послуг, при якій діяльність не дає
прибутку, але залишається беззбитковою. Розрахунок точки беззбитковості необхідний при започаткування нової підприємницької справи для того, що б уявити міру запасу надійності у випадку
зменшення обсягів діяльності під впливом незалежних від підприємця причин.

Собівартість кожного виробу або послуги може складатися з
елементів постійних та змінних витрат і прибутку (в разі його появи). При продажі одного виробу (або наданні одної послуги) підприємець, по-перше, компенсує змінні витрати, які у складі одиниці продукції мають однакову величину. Тоді вся різниця між
ціною одиниці продукції і її частиною, що йде на компенсацію
змінних витрат – так званий маржинальний дохід (Дм) – іде на
покриття елементів постійних витрат у складі собівартості продукції та на створення прибутку, тобто:
Дм = Ц – Зм,
де Ц – продажна ціна одиниці продукції;
Зм – сума змінних витрат у складі собівартості одиниці продукції.
Тоді, якщо відома сума постійних витрат за місяць – Впост,
то від їх ділення на одиничний маржинальний дохід дає ту граничну кількість продукції, при якій прибутку нема, а постійні витраті повністю компенсовані – це й є так звана точка беззбитковості,
визначення якої проілюстровано схемою на рис. 2.7.

Грн.

Маржинальний дохід
Постійні витрати

Кількість продукції

Точка беззбитковості

Рис. 2.7. Схема визначення точки беззбитковості діяльності
підприємця

Таким чином, розрахунком кількість продукції, що відповідає точці беззбитковості Кбез можна отримати:
Кбез = Впост / Дм.
Покажемо прикладом розрахунок точки беззбитковості при
створенні манікюрного салону при вихідних даних, приведених
вище в табл. 2.12:
постійні витрати за місяць (Впост) – 3659,92 грн.;
середня ціна надаваної послуги (Ц) – 82 грн.;
сума змінних витрат у складі ціни продукції (Зм) – 53 грн.;
очікуваний обсяг продукції на місяць – 150 послуг.
Маржинальний дохід рівний:
Мд = Ц – Зм = 82 – 53 = 29.
Точка беззбитковості Кбез дорівнює:
Кбез = 3659, 92 / 29 = 126 послуг.
Розрахунок показує той резерв міцності діяльності салону,
який розрахований на здійснення 150 послуг щомісяця, тоді як
мінімальна припустима кількість послуг, що відповідає умовам
беззбитковості, дорівнює 126 послугам.

2.3.3. Характеристика інвестиційних витрат і
обґрунтування використання коштів гранту
Вирішальним для започаткування підприємницької також є
питання очікуваного строку повернення капітальних вкладень,
яке інтересує інвестора. Якщо підприємницька справа обіцяє давати річний прибуток Пр, а для її започаткування необхідні капітальні вкладення К, то очікуваний строк повернення (або окупності) цих вкладень Ток дорівнює:
Ток = К / Пр.
Для того, що б уявити, наскільки розрахунковий строк окупності капітальних вкладень задовольняє інвестора, можна порівняти ефективність капітальних вкладень Ек інвестора з рівнем
відсотків по банківському кредиту на таку ж суму коштів.

Розрахункова ефективність проекту створення підприємництва дорівнює:
Ек = Пр / К.
Якщо отримане значення, помножене на 100, перевищує рівень річної ставки виплати відсотків за банківськими депозитами
– Дб, а саме:
100*Ек > Дб,
то вкладання коштів у справу економічно вигідніше, ніж їх
розміщення у якості депозитів в установах банків.
Наприклад, якщо розрахунковий коефіцієнт ефективності
капітальних вкладень становить 0,35, то 100*35 = 23,5% що вище за відсоток по депозитах у будь-якій банківській установі
України.
Проблема окупності капітальних вкладень значно зменшується в разі отримання підприємцем-початківцем гранту благодійної або іншої організації на започаткування власної справи.
Оскільки сума гранту не підлягає поверненню, то й загальна сума
потрібних інвестицій зменшується на суму коштів гранту. Наприклад, для відкриття манікюрного салону у селищі міського типу
за розрахунком потрібні наступні інвестиційні витрати, приведені
в табл. 2.13.
Таблиця 2.13
Інвестиційні витрати при відкритті манікюрного салону у селищі
міського типу
Статті витрат
(одноразові)
1. Ремонт та обладнання приміщення 16 м. кв. – 4000 грн.
2. Придбання меблів, інвентарю
та інструментів – 10600 грн.
3. Виготовлення вивіски та засобів реклами – 2400 грн.
Разом 17000 грн.

Джерела інвестицій
Власні кошти – 2000 грн.
Допомога батьків – 2000 грн.
Кошти гранту вартістю 10600 грн.
Кошти кредитної картки Приватбанку – 2400 грн.
Разом 17000 грн.

Собівартість однієї послуги для даного бізнесу становить:
● сума змінних витрат (згідно з табл. 2.12) – 53 грн.;
● умовно-постійні витрати, що приходяться на 1 послугу дорівнюють, виходячи зі 150 послуг щомісяця, за даними тієї же
табл. 2.12 становлять – 3659,92 / 150 = 24,40 грн.
Розрахунковий прибуток від здійснення однієї послуги складає при середній її ціні у 82 грн.: 82 – 53 – 24,40 = 4,6 грн., а в розрахунку на місяць – 4,6 * 150 = 690 грн.
Отже, очікуваний строк повернення (або окупності) загальної
суми інвестицій Ток становить:
Ток = К / Пр = 17000 /690 = 24,63 місяця або 2 роки.
У табл. 2.14 наведено, у якості прикладу, на які цілі передбачено витратити саме кошти отриманого гранту в сумі 10600 грн.
Таблиця 2.14
Використання коштів гранту при відкритті манікюрного салону в
селищі міського типу
Перелік
предметів
придбання

1. Меблі

2. Обладнання
3. Інструменти та
інвентар
4. Розхідні
матеріали
Усього

Опис
(параметри)
Манікюрний гарнітур міні-салону з 3-х
предметів:
1) манікюрний гарнітур (стіл і стілець) –
1 шт.;
2) педікюрний комплект – 1 шт.
1. Повітряна витяжка побутова.
2. Сушка для нігтів

Вартість, грн.
1) 1600 грн.
2) 1800 грн.
Разом: 3400
грн.
1) 2200 грн.
2) 600 грн.
Разом: 2800
грн.

Набір манікюрних інструментів та інвентарю у кількості 50 елементів

3000 грн.

Лаки, гелі, розчинники, гігієнічні рідини,
спирт

1400 грн.
10600 грн.

З урахуванням наданого гранту сума інвестицій, що потребує
повернення, складає (за даними табл. 2.13):
17000 – 10600 = 6400 грн.
Строк повернення (окупності) цих додаткових капітальних
витрат складає значно менше:
6400 / 690 = 9,27 місяців, тобто значно менше одного року.
Але слід ураховувати, що очікувані фінансово-економічні
показники, які дають можливість попередньо оцінити економічну
доцільність відкриття нової підприємницької справи, розраховані
на основі очікуваних результатів без будь-якого підтвердження
їхньої реалістичності.
Детальна оцінка ризиків підприємництва потребує більш
точних розрахунків, які повинен включати бізнес-план обґрунтування нової підприємницької справи, але на самому первісним
етапі при попередньому визначенні економічної доцільності нової
справи доцільно провести самоаналіз шансів досягти очікуваних
результатів та ризиків щодо їхнього досягнення.
Для цього можна скористатися тестом, який містить питання
(у вигляді прикладу приведені в табл. 2.15), відповіді на які дозволять скласти загальну оцінку вірогідності досягнення позитивних результатів підприємницької діяльності. Кожному питанню в
табл. 2.15 необхідно на власний розсуд дати бальну оцінку того,
наскільки вірогідно отримання очікуваного результату – шансів (з
оцінкою від 1 до 10), а також, бальну оцінку вірогідність того, що
очікуваний результат не буде досягнутий – ризику (також з оцінкою від 1 до 10). Але оцінювання повинно бути таким, що б сума
балів оцінка шансів і ризиків для кожного питання складала 10, як
це продемонстровано приведеним у табл. 2.15 прикладом.
У результаті заповнення табл. 2.15 слід підрахувати суму
шансів і ризиків, поділити їх на кількість питань і зіставити одне з
іншим.

Таблиця 2.15
Шанси й ризики отримання очікуваних результатів
підприємницької діяльності
Питання щодо характеристики
очікуваного результату

1. Бізнес-ідея підприємницької справи вибрана
вірно
2. Колектив партнерів надійний
3. Ринок збуту продукції надійний
4. Ринок закупівель сировини надійний
5. Продажні ціни враховують можливі зміни в
попиті на продукцію
6. Подорожчання сировини враховано в ціні продукції
7. Транспортні засоби доволі надійні
8. Рівень заробітної плати задовольнятиме, навіть
у разі прискорення інфляції
9. Вдасться підтримувати позитивну рентабельність діяльності
10. Удасться залучити необхідні інвестиції
***
15. Конкуренція не складе додаткових труднощів
РАЗОМ (сума по стовпцях)
У середньому на питання (розділити на 15)

Бальна оцінка
щодо очікуваного
результату
шансів
ризику
досягти не дося(1 – 5)
гти
(1 – 5)
7
3
8
5
3
5

2
5
7
5

4

6

7

3

3

7

5

5

6
***
7
86
5,73

4
***
3
64
4,27

В залежності від того, який середній показник: шансів або
ризиків має більше значення, можна визначити для себе загальну
оцінку ризикованості проекту. Результат тесту 5,73 – 4, 27 = +
1,46 свідчить про перевагу позитивних шансів досягти очікуваних
результатів підприємницької діяльності. Наскільки це переконливо, вирішує особисто підприємець.

ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯМ У МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВІ
Термін, поняття
Акціонерне товариство
Асортиментна політика
Акція
Аналіз конкурентного середовища
Бізнес-ідея
Бізнес-план
Бізнес-планування
Бюджету маркетингу
Велике підприємництво
Відкриття розрахункового рахунку
Відповідальність підприємництва
Військовий збір
Власність народу України
Виробничий кооператив (артіль)
Володіння майном
Гнучка ціна
Господарська діяльність
Господарське товариство
Групи платників єдиного податку
Державна власність
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку (ДКЦПФР)
Державна підтримка підприємництва
Державна реєстрація
Державне підприємство
Дискримінаційна ціна
Довгострокова постійна ціна

Посилання на
Стор.
Табл.
20, 30
58
30
47-49
2.5,2.6
43,44
39,40
2.1
39,40
2.1
58
22
1.2
34
12
24
1.3
11
20
11
54
12
20, 30
25
1.4
12
34-35
11
16
18
55
54

Рис.

2.2

Еластичність попиту
Ефективність капітальних вкладень
Єдиний податок
Єдиний соціальний внесок
Загальне оподаткування
Загальнодержавні податки та збори
Загальнодержавна власність
Засновник
Засновницький договір
Збутова політика
Злиття
Змінні витрати
Індивідуальне підприємництво
Іноземне підприємство
Інтрапренерство
Квотування
Канал збуту
Капітальні витрати
Класифікація витрат
Колективна власність
Командитне товариство
Комунальна власність
Комунальне підприємство
Комунікативна політика
Користування майном
Корпоративне підприємництво
Корпоративне підприємство
Ліквідація суб’єкту
Ліцензування
Малий бізнес
Маржинальний дохід
Межа ціни (верхня, нижня)
Методи ціноутворення

51
67-68
21-22
22, 24
16,22
21
12
30
29
58
35
64-65
8
18
9
27
59
64
63
12
30
12
18
58
11
9
14
35-36
27
8
66
51
53-55

1.3
1.3

2.11-2.13

2.11

1.2

1.3
1.3
1.3

Метод «середні витрати плюс прибуток»
Метод ціноутворення «за базовою
ціною»
Метод ціноутворення «з орієнтацією на конкуренцію»
Мікропідприємництво
Місцеві податки
Нерезидент
Об’єкт підприємницької діяльності
Оподаткування підприємств
Особистість підприємства
Оцінка ризиків підприємництва
Параметри мікропідприємництва
ПАТ, ПрАТ
Патентування
Перетворення суб’єкту
Підприємництво
Підприємство
Підприємство з іноземними інвестиціями
Підприємством колективної власності
Податок на додану вартість (ПДВ)
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ВИСНОВКИ
Практична реалізація Програми «Самозайнятість» висунула
перед міжнародною неурядовою організацією Mercy Corps численні різноманітні питання, що потребувало адаптації її багаторічного досвіду здійснення подібних проектів у більш як сорока
країнах світу (з загальним обсягом благодійної допомоги на понад
2,2 млрд. дол. США) до реальних вітчизняних інституціональних
умов та економічного становища Донбасу.
Підготовка Програми «Самозайнятість» відбувалася в тісному контакті керівництва Mercy Corps по країнах Євразії, фахівців
центрального офісу організації в Києві, співробітників Регіональних представництв у Сєвєродонецьку та Старобільську. Безпосереднє запровадження Програми зумовило необхідність створення
з викладачів Вищих навчальних закладів, які перенесли свою діяльність на північ Луганської області, групи науково-практичного
супроводу – експертно-консультаційної групи.
Практична реалізація «Самозайнятості» передбачає проходження певної етапності отримання грантів її учасниками.
І етап – прийняття від потенційних бенефіціарів Mercy Corps
заявок на участь у Програмі.
ІІ етап – проведення експертами-консультантами безкоштовних одноденних тренінгів у Старобільську, Сєвєродонецьку, Станиці Луганській тощо.
ІІІ етап – розробка заявниками бізнес-планів та їх відправлення на електронну скриньку Представництва у Старобільську.
ІV етап – перевірка експертами-консультантами бізнеспланів з представленням попереднього висновку щодо доцільності надання грантів.
V етап – публічний персональний захист заявниками бізнеспланів (за потреби – у режимі он-лайн) з оголошенням остаточного рішення щодо надання грантів.

VІ етап – стовідсотковий мониторинг реалізації бізнеспланів, схвалених і підтриманих організацією Mercy Corps.
Відповідальне ставлення потенційних бенефіціарів до заповнення анкети-заявки й участі у тренінгу з подальшим опрацюванням матеріалу пропонованого довідника є запорукою розробки
дієвого бізнес-плану й відповідно – отримання гранту та успішного проходження мониторингу практичної реалізації обраної підприємницької діяльності.
Mercy Corps й експертно-консультаційна група Програми
«Самозайнятість» постійно працюють над удосконаленням її реалізації та посиленням соціально-економічного ефекту заходів щодо використання коштів Донорів благодійної організації.
Автори науково-практичного довідника з вдячністю сприймуть всі побажання, пропозиції та критичні зауваження від колег,
зарубіжних і вітчизняних фахівців, колишніх і потенційних бенефіціарів Mercy Corps стосовно заохочення й ефективного використання благодійної допомоги міжнародної спільноти задля подолання наслідків військового конфлікту в Донбасі.
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