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ВСТУП 
 

Розвиток підприємництва є однією з найбільш гострих пот-

реб для України, у господарському житті якої підприємці відігра-

ють значно меншу роль у співставленні з іншими країнами. Прак-

тично йдеться про збільшення чисельності підприємців у рази, що 

потребує масової підготовки кадрів, здатних для започаткування й 

ведення своєї власної справи. У сучасних конкурентних умовах  

створення нового суб’єкту підприємництва, як і запровадження 

інновацій у діяльність діючого підприємства неможливе без рете-

льного обґрунтування, яке останнім часом здійснюється виключ-

но шляхом розробки бізнес-плану, на основі якого лише можливе 

прийняття обґрунтованого й економічно доцільного рішення. 

Отже, підготовка потенційних підприємців має здійснювати-

ся одночасно по двох напрямках – підвищення рівня обізнаності в 

сфері підприємництва та набуття  практичних навичок з розробки 

бізнес-планів. Саме цим і продиктована структура даного науко-

во-практичного посібника, що містить відомості з цих двох дис-

циплін. 

Відомо, що підприємництво, як і технологія розробки бізнес-

планів, з’явилися й набули значного розвитку в світі задовго до 

того, як вони почали розповсюджуватися в Україні, тому перші 

науково-практичні публікації, підручники та навчальні посібники 

з цих питань значною мірою відбивали той передовий зарубіжний 

досвід, що мав бути перейнятий практикою нашої країни. Але 

протягом останніх років процеси розвитку підприємництва, його 

державного регулювання, як і практика бізнес-планування в нашій 

країні все більше набували рис, притаманних власно Україні, що є 

цілком зрозуміло, ураховуючи її економічний стан та умови здій-

снення господарської діяльності. 



  

Саме з цих міркувань автори даної праці концентрували свою 

увагу на питаннях стану підприємництва та бізнес-планування, 

актуальних виключно для дійсних умов України. Результати вла-

сних досліджень і набутого досвіду авторами в цих сферах пред-

ставлені в формі навчального посібника, який може бути корис-

ним кожному, хто приймає рішення щодо залучення до підприєм-

ницької діяльності.   

Посібник містить, як в частині започаткування власної підп-

риємницької справи так і стосовно розробки бізнес-планів, науко-

во-обґрунтовані рекомендації, призначені як для обґрунтування 

інноваційного розвиту діючих підприємствах, так і при створенні 

нового суб’єкту бізнесу, зокрема – у сфері малого бізнесу і мікро-

підприємництва.  

Науковість даної роботи полягає в особливій увазі, яка приді-

лена авторами саме обґрунтуванню рішень, що підлягають прий-

няттю при започаткуванні власної підприємницької справи, на 

відміну від більшості подібних видань, які містять здебільшого 

рекомендації щодо складу й послідовності кроків із розробки біз-

нес-плану.  

Підрозділи 1.7; 2.1-2.3; 2.5-2.7 підготовлені А.М. Колосовим, 

вступ і підрозділи 1.1-1.3 і 2.4 – В.А. Чеботарьовим, 1.4 і 1.5 – 

Н.М. Чеботарьовою, 1.6 – Г.П. Штапаук, 2.8 – К.А. Колосовою. 

Посібник призначений для підприємців, що започатковують влас-

ну підприємницьку справу, працівників міжнародних благодійних 

організацій, фондів сприяння розвитку бізнесу і консалтингових 

фірм, менеджерів підприємств, науковців, викладачів навчальних 

закладів, студентів, магістрантів та аспірантів.  

 

 

 

 



  

Розділ 1 

 

 ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА  

В УКРАЇНІ 
____________________________________ 

 
 
 

1.1. ПІДПРИЄМНИЦТВО І ОСНОВНІ ЗАСАДИ 
ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

 

● Поняття підприємництва та його еволюція   
 

 

Підприємництво, за визначенням, що містить Господар-

ський Кодекс України, – це «самостійна, ініціативна, система-

тична, на власний ризик господарська діяльність, що здійсню-

ється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою до-

сягнення економічних і соціальних результатів та одержання 

прибутку» [1]. 

Але таке розуміння підприємницької діяльності є наслід-

ком багатовікового процесу розуміння її суті, що відрізняє під-

приємництво від інших видів діяльності людини. Адже не вся 

людська діяльність є підприємницькою.   

У чому полягає ця різниця, і яке значення вона має? Від-

повідь на це запитанні містить саме приведене вище формулю-

вання, згідно з яким підприємництво – це така діяльність, що є: 

по-перше, самостійною та ініціативною; 



  

по-друге – виконуваною на власний ризик; 

а по-третє – заради досягнення економічних і соціальних 

результатів та одержання прибутку. 

Ці три складові підприємницької діяльності, як довела ба-

гатовікова практика людства, є тією економічною та історич-

ною силою, що рухає розвиток суспільства, економіки країн, 

добробуту людини. 

 Довгий час підприємництво сприймалося як саме собою 

зрозуміле явище, що не потребувало особливих прикмет для 

відрізнення його від інших, непідприємницьких видів діяльно-

сті. Але з розвитком людства, становлення державності, появи 

державницьких інститутів регулювання господарської діяльно-

сті потреба визначити і відрізнити підприємницьку діяльність 

від будь-якої іншої зростала, перед усім, для того, що би можна 

було визначати її місце в загальному поділі праці, зрозуміти її 

роль у розвитку економічних процесів, запроваджувати заходи 

щодо її стимулювання, захисту, регулювання, як і контролю.  

Саме цими міркуванням короткий нарис розвитку поняття 

підприємництва є необхідною складовою теоретичної підгото-

вки підприємців до свідомого ставлення до підприємницької 

діяльності, що є певною запорукою її ефективності.  

Сам термін «підприємництво» прийшов із Франції. Піз-

ніше він був уживаний англійським економістом Річардом Ка-

нтильоном на початку 18-го сторіччя [2]. З тих пір утримання 

цього поняття перетерпіло істотні зміни. З початку підприємця 

характеризували як власника – самостійного товаровиробника, 

у діяльності якого обов'язково є присутнім чинник ризику. На-

прикінці 19-го віку підприємець – уже не обов'язково власник. 

Виникнення системи кредиту зруйнувало феномен об'єднання 

в одній особі власника і підприємця. Почати бізнес можна не 

обов’язково за власні кошти, узявши необхідні гроші в борг, 

тому в подальшому за підприємця стали вважати скоріше іні-



  

ціативного менеджера, що працює в режимі ризику і комер-

ційного ефекту. 

Бурхливий розвиток науки в 20-у сторіччі, необхідність 

упровадження цих досягнень у практику, а також посилення 

конкуренції значним чином змістили ризик господарської дія-

льності в інноваційну сферу. Концепція нововведень, тобто 

пошуку і реалізації нових можливостей, стала серцевиною ви-

значення підприємництва в 20-у сторіччі. Йозеф Шумпетер і 

Пітер Друкер розглядали діяльність підприємця як таку, що 

пов'язана зі створенням нових комбінацій, новою якістю самої 

роботи, прагненням до самостійності й радістю творчості [2]. 

Згідно з визначенням, за текстом Господарського кодексу Ук-

раїни, підприємництвом є господарська діяльність,  що здійс-

нюється  для  досягнення економічних і соціальних результатів 

та з метою одержання прибутку. Господарська діяльність  мо-

же здійснюватися й без мети одержання прибутку, тоді вона 

вважається неприбутковою (некомерційною) господарською 

діяльністю. Сучасна економічна наука визначає підприємницт-

во як особливий вид діяльності, в основі якого лежать такі від-

мітні ознаки: 

● свобода у виборі напрямків і методів – підприємець зав-

жди самостійний виробник, який нікому не підпорядковується; 

● наявність чинника ризику початку й розвитку бізнесу – 

підприємець несе персональну майнову відповідальність за 

прийняті рішення і їхні наслідки; 

● орієнтація на досягнення комерційного успіху – підпри-

ємець завжди діє з метою отримання прибутку; 

● інноваційний характер – підприємець завжди повинен 

спробувати придумати і зробити щось нове, або поліпшити вже 

існуюче. 

За вказаними рисами підприємництво за своєю суттю все 

більше збігається з одним із значень поняття «бізнесу», яке, 



  

окрім підприємництва, означає також комерція, торгівля, фі-

рма, ділова активність, підприємництво. У самих англомо-

вних країнах бізнесом вважають також взагалі будь-яку справу, 

або вид діяльності.  

Синонімічність понять «підприємництво» і «бізнес» в 

умовах України дозволяє точніше трактувати суть підприєм-

ництва, виокремлюючи його із сукупності різних видів діяль-

ності. Додатковим чинником більш чіткого розуміння підпри-

ємництва та його ролі для України є те, що воно здебільшого  

пов'язується з малим і середнім підприємництвом (МСП), ін-

дивідуальною трудовою діяльністю громадян, що дозволяє ви-

значати як домінуючу орієнтацією на розвиток саме цього сек-

тора економіки України, адже велика кількість малих і серед-

ніх підприємств є основою процвітання економічно розвину-

тих країн. Завдяки такому розумінню підприємництва воно 

стає предметом планування, стимулювання, державного регу-

лювання на користь як народного господарства України як ці-

лого, так і його громадян.  

Наприкінці 1990-х і спочатку 2000-х років розвиток підп-

риємництва в Україні значно відставав від розвинених країн, 

від 50 до 70 відсотків ВВП яких вироблялося саме в секторі 

малого і середнього підприємництва (МСП), тоді як в Україні 

частка малих підприємств у ВВП складала біля 10 відсотків 

(без урахування середніх підприємств, які тоді ще не були ви-

ділені в окрему категорію) [3].  

Самий процес розвитку підприємництва повсюдно був 

признаний за найважливіший чинник у ланцюгу інструментів 

соціально-економічного зростання економіки будь-якої країни. 

Загальний рівень розвитку підприємництва в провідних краї-

нах світу станом на 2004 рік досягнув таких показників, що 

приведені в табл. 1.1 [4]. 

   



  

Таблиця 1.1.1 
Показники ролі малого і середнього підприємництва (МСП) 

в економіці провідних країн 
 

 
 

Країна 

Частка МСП, % 

у ВВП 
країни 

у загаль-
ній зайня-

тості  

у кількості 
підприємств 

США 52 54 97,6 

Канада 43 47 99,8 

Японія 51,6 69,5 99,2 

Німеччина  57 69,3 99.3 

Франція 49,8 56,6 97,6 

Італія 55 71 99,2 

 

Як свідчать дані табл. 1.1.1, найбільш характерною рисою 

розвитку підприємництва в провідних країнах вже у поточному 

столітті стає частка кількості малих і середніх підприємств, яка 

сягає до 98-99% у загальній кількості підприємств. Навздогін 

світовій тенденції зростає частка суб’єктів МСП і в Україні, 

яка з 65% у 1997 році виросла до 83% ще в 2000 році [3]. 

Паралельно зростає і частка населення, залученого до під-

приємництва. Так, вже в 2010-х роках більше 50% населення 

країн Європи і до 90%  населення США були зайняті підприє-

мницькою діяльністю. У багатьох європейських країнах підп-

риємництво є пов'язаним з діяльністю великих корпорацій, які 

є його споживачами і формують замовлення. Завдяки цьому 

48,4% ВВП Польщі стало вироблятися малими та середніми 

підприємствами [5]. 

Цим магістральним шляхом йде розвиток підприємництва 

і в Україні. Завдяки поступовій реалізації прийнятого Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-

їни з питань регулювання підприємницької діяльності [6] пока-



  

зники розвитку підприємництва в Україні значно покращилися 

і станом на 2016 рік уже дорівнювали [7]:  

частка малих і середніх підприємств у загальній їх кілько-

сті перевищила 99%, досягнувши, таким чином, світового рів-

ня; 

частка населення, зайнятого в підприємництві, сягнула 

майже 80%; 

але при цьому частка малого і середнього підприємництва 

в загальному обсязі ВВП в Україні становить лише 15%, що  

доволі значно поступається рівню країн Європи, де вона сягає 

70% ВВП.  

Причиною такого відставання частки підприємництва в 

обсязі ВВП є дві найголовніші причини: 

1) об’єктивне зменшення частки крупних підприємств в 

загальній кількості; 

2) зменшення розміру підприємств малого і середнього бі-

знесу, так би мовити, їхнє «подрібнення».  

Так, кількість великих підприємств в Україні зменшувала-

ся з 659 одиниць у 2013 році до 497 – у 2014 році, і до 423 – у 

2015 році, що відбувалося як внаслідок збройного конфлікту в 

Донбасі, де здебільшого розміщувались великі промислові під-

приємства, так і через вплив загальноекономічної кризи [8]. 

Також зменшується й кількість середніх підприємств, зокрема, 

від 18 тисяч у 2014 році до 15,2 тисяч у 2016-му.  

І хоча кількість малих підприємств постійно зростає (дося-

гнувши станом на 2015 рік майже 328 тисяч), проте вона ще на 

4% менша проти даних на 2010 рік. При цьому, все більш зна-

чну частку в кількості малих підприємств займають саме 

суб’єкти мікробізнесу, кількість яких у тому ж 2015 році скла-

ла 284 тисячі, що пояснюється більш привабливими умовами 

ведення бізнесу завдяки застосуванню спрощеної системи опо-

даткування, а також більшою «гнучкістю» мікробізнесу до ди-



  

версифікації видів діяльності в критичних умовах. Тобто, з усі-

єї сукупності малих підприємств (у 2015 році)  лише 1 з 10 не 

відносилося до категорії мікропідприємств, що в цілому свід-

чить про «подрібнення» малого бізнесу [8]. 

 Отже, розвиток підприємництво в Україні, продемонстру-

вавши прихильність до загальних світових тенденцій, усе ж 

таки на даний час відстає від провідних країн за його часткою 

у внутрішньому валовому продукту (ВВП) країни, що ставить 

актуальні завдання з якісного покращення структури підприє-

мництва, підвищення спроможності і ефективності суб’єктів 

бізнесу, розповсюдження передових знань, науково-

методичних засад започаткування й ведення підприємницької 

справи, спрощення державного регулювання і підсилення дер-

жавного сприяння розвитку підприємництва. 

 

● Види підприємництва та їх розвиток  в умовах 

господарювання в Україні 

 
Найважливішим чинником розвитку підприємництва в 

Україні є визначення саме тої ніші в діяльності суспільства, яка 

якнайбільше відповідає особливостям підприємництва, а отже, 

можливості досягти найбільшого ефекту як для особи підприє-

мця, так і держави в цілому. Це потребує, з одного боку, чітко-

го уявлення можливих видів підприємництва, а з другого – по-

стійно відчувати особливості здійснення підприємницької дія-

льності в різних сферах. 

Світовий досвід доводить, що підприємництво – не тільки 

особливий вид діяльності, але, у більш широкому трактуванні, 

– це й визначений тип господарської поведінки, для якого ха-

рактерні:  



  

● ініціативність,    постійний    пошук    нових   можливос-

тей,   новаторських і нетрадиційних рішень; 

● готовність йти на обґрунтований ризик; 

● гнучкість і постійне самовідновлення; 

● цілеспрямованість і наполегливість. 

 Отже, зміст сучасного підприємництва розкривається як 

через певний вид господарської діяльності, так і через певний 

тип господарської поведінки згідно з рис 1.1.1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.1.1. Особливі риси підприємництва 

 

За характером здійснення перш за все слід розрізняти ін-

дивідуальне й корпоративне підприємництво. 

ПІДПРИЄМНИЦТВО – ЦЕ:  

Вид діяльності, який 
відрізняють: 

Тип господарської  
поведінки, для якого 

характерні: 

● Самостійність у вибо-
рі напрямків та мето-
дів. 
● Присутність фактору 
ризику. 
● Орієнтація на досяг-
нення комерційного 
успіху. 
● Інноваційний твор-
чий характер 
 

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



  

Індивідуальне підприємництво пов’язане із самим запо-

чаткуванням підприємницької діяльності, здебільшого, у формі 

малого бізнесу. Індивідуальний підприємець – це особа, що 

сполучає в собі одночасно і незалежного власника і підприєм-

ця. Саме малий бізнес створює сприятливе живильне середо-

вище для розвитку підприємництва в його класичній формі. У 

даний час не існує строгого визначення цієї категорії. Широта 

й розмаїтість сфер діяльності в малому бізнесі, наявність безлі-

чі його специфічних особливостей не дозволяють дати універ-

сальне визначення цьому явищу. Проте розробка і реалізація 

політики підтримки підприємництва потребують чіткого ви-

значення параметрів і критеріїв малого бізнесу. У більшості 

країн до малого відносять бізнес: 

● який є незалежним від великого бізнесу, а самостійний 

власник не є домінуючим у своєї галузі бізнесу; 

● який, у залежності від галузевої приналежності, відпові-

дає визначеним у законодавчому порядку критеріям. 

Висока гнучкість, швидкість реакції на зміну ринкових 

умов, відсутність жорсткої регламентації праці, широкі мож-

ливості виявляти ініціативу і розумно ризикувати, властиві ма-

лому бізнесу, саме і складають притягальну силу індивідуаль-

ного підприємництва. Проте підприємництво має місце і у ве-

ликих підприємствах.  

Підприємництво відповідно до сучасного визначення зав-

жди пов'язано з ризиком початку й розвитку бізнесу незалежно 

від його розміру. Тому не можна спрощено ототожнювати під-

приємців лише тільки з власниками малих фірм. Підприємни-

цька діяльність відноситься не стільки до власників дрібних 

компаній, скільки до ведення незалежного бізнесу й більш ри-

зикованого й прибуткового його зростання, ніж дозволяють 

собі більшість традиційних підприємств, у тому числі й такі, 

що відносяться до малих форм. 



  

У сучасних умовах, коли технологія, ринкова кон'юнктура, 

умови міжнародної конкуренції змінюються надзвичайно шви-

дко, від менеджерів великих компаній потрібен новий підхід 

до керування, основні риси якого подібні зі стилем власників і 

засновників невеличких фірм. У західній літературі для позна-

чення такого типу господарського поводження менеджерів ви-

користовується спеціальний термін – корпоративне підприє-

мництво. 

Корпоративне підприємництво має свої специфічні риси. 

Збільшення розмірів бізнесу пред'являє більш високі вимоги до 

підприємця. Одна справа – вийти на ринок з яким-небудь уні-

кальним товаром, інше – забезпечити розширення масштабів 

господарсько-інноваційної  діяльності. Бізнес жадає  від  інди-

відуального підприємця більш глибоких знань в області марке-

тингу, менеджменту, фінансів, обліку, уміння шукати і знахо-

дити компроміси, спроможності працювати колективно. Збі-

льшення обсягів виробництва, ускладнення технології, інтен-

сифікація фінансової діяльності викликають необхідність залу-

чення найманого управлінського персоналу. Ключовою фігу-

рою успішно функціонуючих великих компаній стають мене-

джери з підприємницьким типом господарського поводження. 

Важливим напрямом прояву підприємництва є інтрапре-

нерство, або підприємництво всередині великих підприємств, 

яке одержало розвиток у 80-і роки на заході. Великі компанії, 

особливо на етапах зрілості і спаду, намагаються підтримувати 

свою ефективність шляхом стандартизації і бюрократизації 

своєї діяльності. Для традиційних великих корпорацій харак-

терні жорсткі ієрархічні структури, величезний набір інструк-

цій і вказівок, суворі механізми звітності й контролю, прагнен-

ня уникнути ризикованих капіталовкладень, орієнтація на до-

сягнення короткострокових результатів.  



  

Перебороти перешкоди на шляху динамічного зростання 

великих корпорацій саме й допомагає розвиток внутрішнього 

підприємництва – інтрапренерства. Що б створити атмосферу 

інновації і сміливості в традиційних корпораціях створюють 

малі творчі підприємницькі центри, де й розвиваються іннова-

ційні ідеї. 

Форми інтрапренерства можуть бути різними. В одних 

компаніях інтрапренерів виділяють неформально, проте забез-

печують їм додаткові повноваження й підтримку з боку вищо-

го керівництва. В інших – спеціально призначають менеджерів 

із «наскрізними» інноваційними функціями і широкими повно-

важеннями (керуючий групи з розробки й реалізації нової ідеї, 

керівник підрозділу з нової продукції, з управління певним 

продуктом тощо).  

Ідея інтрапренерства виявилася плідною завдяки своїй 

безсумнівній перевазі над індивідуальним підприємництвом 

завдяки таким чинникам: 

наявність у великих компаніях потужної технологічної, 

дослідницької лабораторної бази; 

можливість одержання кваліфікованої допомоги з боку 

маркетингових підрозділів компанії; 

потужна фінансова підтримка вищого керівництва; 

підтримка  «кращих  умів»,   що  сконцентровані,  як  пра-

вило,  у  великих компаніях; 

можливість   використання   інформаційних  ресурсів   і   

комп'ютерних   систем компанії. 

У   даний   час   інтрапренерство   перетворилося   в   зага-

льновизнаний   чинник динамічного розвитку і великих корпо-

рацій. 

Сучасне визначення підприємництва впливає на розуміння  

видів і сфер підприємницької діяльності. Термін «підприємни-



  

цтво» вживається стосовно різноманітних сфер діяльності з 

метою отримання прибутку, отже, воно може бути подане: 

будь-якими видами виробничої діяльності; 

різноманітними видами торгової діяльності; 

діяльністю з надання послуг; 

комерційним посередництвом; 

торгово-закупівельною діяльністю; 

діяльністю в області будівництва та ін. 

Особливе значення для здійснення підприємницької діяль-

ності має сфера надання послуг, якими є дії, результат яких 

споживається в процесі їхнього виконання. Найчастіше – це 

діяльність однієї людини на користь іншої, що залишає цю 

сферу малому і мікро- підприємництву. Отже, сфера послуг, 

стає найбільш перспективною для масового розвиту підприєм-

ництва в Україні. Цьому сприяє і значне розширення сфери по-

слуг у сучасному світі. Вважається, що товар – це економічна 

клітина індустріального виробництва, послуга же є клітиною 

постіндустріального світу [9]. Ринок послуг у цілому є типо-

вою сферою підприємницької діяльності, оскільки він характе-

ризується такими ознаками, як: 

підвищена ризикованість, пов'язана зі значною мінливістю 

попиту;  

різнорідність діяльності за характером і масштабами, що 

спричинює значну структурованість ринку;  

мобільність суб'єктів ринкової діяльності;  

значна галузева та територіальна диференціація, виклика-

на відмінами в рівні економічного розвитку та життя населен-

ня;  

динамізм та диверсифікація, викликані зростанням потреб 

населення. 

У той же час сфера послуг стає все більш перспективною 

галуззю економіки, охоплюючи торгівлю і транспорт, фінанси і 



  

страхування, поштове обслуговування, комунальне господарс-

тво, освітні та медичні установи, шоу-бізнес і десятки інших 

напрямків. У розвинутих країнах сфера послуг є найбільшим 

сектором економіки. У ній працюють у середньому 65-75 % 

зайнятого населення, на неї припадає 50 % обсягів капіталов-

кладень, 63-74 % ВВП. Активно розвивається сфера послуг як 

виробничо-комерційна система і в Україні. Частка послуг у 

ВВП перевищує 40 %, а загалом в сфері послуг працюють по-

над 55 % зайнятих в економіці людей [9]. У розвинутих краї-

нах сфера послуг за значущістю посідає головне місце, як, на-

приклад, у ФРН у цій сфері зайнято 41 % робочої сили, в Італії 

– 38 %, у Нідерландах – майже 50 %, у США – 73 %.  

У міжнародній практиці виділяють понад 600 різновидів 

послуг, об'єднаних в багато класифікаційних груп, таких як: 

1) транспортне обслуговування з підрозділом на пасажир-

ські та вантажні перевезення;  

2) мандрівки; 

3) зв'язок; 

4) будівництво, обслуговування житла; 

5) ремонт та обслуговування;  

6) страхування; 

7) фінансові; 

8) комп'ютерні, інформаційні послуги; 

9) роялті та ліцензування; 

10) персональні, культурні та рекреаційні послуги; 

11) послуги державних установ та ін. 

Відповідно і для умов України саме розвиток ринку послуг 

стає найбільш перспективним для започаткування нової підп-

риємницької справи для сотень тисяч громадян, чому підприє-

мництво все більше стає чинником економічного зростання 

України.  

  



  

● Підприємництво як чинник економічного  
зростання України 

 

Саме визначення підприємницької діяльності як такої, 

що спрямована на систематичне отримання прибутку, дає ро-

зуміння того, що підприємництво не можливе було в Україні за 

часів існування централізованої планової економіки при геге-

монії державної власності на майно та нематеріальні активи в 

період існування  СРСР. Тому перехід до ринкової економіки в 

самостійній українській державі не можливий був без розвитку 

підприємництва, яке признане за найголовніший чинник еко-

номічного зростання економік провідних країн.  

Розуміння сутності підприємництва пов'язано також із з'я-

совуванням ролі, яку воно відіграє в економіці країни. Розкри-

ваючи роль підприємництва, яку воно відіграє в розвитку дер-

жави, ще Адам Сміт відмічав, що підприємець «…має на увазі 

лише свій власний інтерес, переслідує свою власну вигоду, 

причому в цьому випадку він невидимою рукою направляється 

до цілі, що зовсім і не входила в його наміри. Переслідуючи 

свої власні інтереси, він часто більш діючою уявою служить 

інтересам товариства, чим тоді, коли свідомо ринеться служи-

ти їм» [10]. 

Роль підприємництва в економіці полягає в тому, що воно 

виступає як: 

1) важіль зміни структури економіки; 

2) «живильне середовище» для конкуренції; 

3) каталізатор економічного розвитку суспільства; 

4) стимул економії і раціонального використання всіх ре-

сурсів; 

5) засіб, що забезпечує високі стимули до праці. 



  

Отже, по-перше, підприємництво – це важіль зміни струк-

тури економіки. Спонукальними мотивами до дії для підприє-

мця можуть бути: 

матеріальна незадоволеність своїм положенням; 

незалежність, широка свобода дій; 

можливість реалізації власного творчого потенціалу; 

новаторський характер діяльності; 

гнучкість, оперативність і адаптованість; 

прагнення до самоствердження в товаристві; 

бажання оцінити на практиці власні спроможності й тала-

нти. 

Проте, у кінцевому рахунку, основний спонукальний мо-

тив – це можливість одержання прибутку. При цьому по самій 

своїй суті підприємець сконцентрований на розвитку нових 

перспективних напрямків господарської діяльності, віддача  

яких обіцяє перевищити середні показники по економіці в ці-

лому. Особлива роль підприємництва – освоєння нововведень. 

Водночас було б неправильним підтверджувати, що це турбота 

лише тільки підприємців. Комерціалізація результатів науко-

вих досліджень і розробок здійснюється також державою й 

значними компаніями.  

Інновації, як відомо, розрізняють за ступенем унікальнос-

ті. Більшість інновацій, що впроваджуються на ринку – орди-

нарні. Їх характеризує внесення незначних удосконалень у до-

бре відому споживачам продукцію. Такий шлях комерціалізації 

нововведень проповідує більшість значних компаній. Чим ви-

ще ступінь унікальності, тим менше інновацій має комерцій-

ний успіх. Саме тут і «шукають щастя» багато підприємців. У 

цій сфері вони «наводять мости» між наукою і ринком набага-

то швидше, а у випадку невдачі – зі значно меншими втратами, 

чим великі компанії. Підприємець, таким чином, стає першоп-



  

рохідником, що прокладає шлях до майбутніх прогресивних 

структурних зсувів в економіці. 

По-друге, розвиток підприємництва створює «живильне 

середовище» для конкуренції. Забезпечуючи освоєння нових 

перспективних виробництв, підприємці змушують великі та 

менш мобільні компанії швидше обновляти виробництво. Та-

ким чином, підприємці стимулюють господарську активність, 

підтримуючи конкуренцію. Без реального конкурентного сере-

довища, що створюється існуванням численних і різноманіт-

них дрібних підприємницьких структур, неможливо існування 

і розвиток ринку. 

По-третє, підприємництво – каталізатор економічного 

розвитку країни. Зміни в структурі економіки, зростання кон-

куренції супроводжуються не тільки збільшенням обсягів ви-

робництва товарів і послуг для ринку, але й стимулює інвести-

ційну діяльність зі створення нових підприємств. Інвестиції, у 

свою чергу, виступають чинником збільшення як сукупного 

попиту, так і сукупної пропозиції. Створення нових підпри-

ємств, з одного боку, сприяє збільшенню попиту на сировину, 

матеріали, машини й устаткування, робочу силу, а з іншого – 

зростанню ринку нових товарів і послуг, що прискорює еконо-

мічний розвиток суспільства в цілому. 

По-четверте, підприємництво сприяє також раціональ-

ному використанню всіх видів ресурсів. Наявність  численних і 

різноманітних видів ризику змушує підприємця старанно зва-

жувати свої рішення стосовно використання сировини та ін-

ших закупівельних матеріалів. Більш детально пророблений 

підприємцем проект зменшує ймовірність помилок. Чинник 

ризику є потужним стимулом до економії ресурсів, це вимагає 

від підприємця докладного аналізу рентабельності проектів, 

відповідального відношення до інвестицій, раціональній ви-

траті ресурсів, наймання робочої сили. Підприємництво озна-



  

чає персональну економічну відповідальність за результати ро-

боти. Тому воно несумісне з утратами й некомпетентністю. 

По-п'яте, підприємництво забезпечує високі стимули до 

праці. У більшості випадків люди, що ведуть свій власний біз-

нес, мають і більше спонукальних мотивів, більш зацікавлені в 

якісній і продуктивній праці, ніж люди, що працюють по най-

му. Цей психологічний феномен вільної праці для отримання 

власної вигоди приносить ще більший виграш економіці в ці-

лому.  

Отже, підприємництво, окрім суто прямих економічних 

здобутків, надає нового імпульсу підсиленню найважливіших 

загальних функцій суспільного розвитку.  

Так, підприємництво відіграє загальну продукуючу роль, 

оскільки створює безмежні можливості залучення людей до 

виробничої та іншої економічної діяльності. 

Підприємництво також стає постійно діючим чинником 

розвиту змагальності й конкуренції, оскільки надає рівні мож-

ливості різним верствам населення в єдиному економічному 

просторі країни. 

Безумовно, що підприємництво відіграє суттєву інвести-

ційну роль, оскільки створення нового щонайменшого суб’єкту 

підприємницької діяльності потребує певних інвестиційних 

коштів, здебільшого, внутрішнього походження, що покращує 

фінансовий стан країни в цілому. 

Підприємництво також відіграє важливу внутрішньо-

реалізаційну роль для кожної окремої людини, надаючи їй нові 

сфери пошуку свого місця в суспільному житті країни.  

Підприємництво збуджує новаторсько-креативні здібності 

людини, вимагаючи від кожного підприємця пошуку найкра-

щих рішень у здійсненні власної підприємницької справи. 

Одночасно підприємництво відіграє значну виховну роль у 

процесі соціального становлення людини, оскільки особистість 



  

підприємця потребує від нього значно більшої відповідальнос-

ті за ефективність рішень, які йому приходиться приймати, за 

відповідальність перед замовниками продукції чи послуг, та за 

матеріальний достаток своїх працівників і їхніх родин. 

Окрім зазначених загально-суспільних чинників впливу 

підприємництва на економіку для України важливими стають 

ще й такі наслідки розвитку підприємництва. 

● Розвиток підприємництва стає чи найважливішим на-

прямком створення нових робочих місць, підвищення зайнято-

сті людей та їхнього добробуту. 

● Залучення як можна більшої кількості людей до підпри-

ємницької діяльності, збільшення створюваних ними продуктів 

та послуг прискорює зростання внутрішнього валового проду-

кту, а отже – збагачення нації. 

● Розвиток підприємництва швидше, за будь-які інші за-

соби, забезпечує розвиток відсталих регіонів до рівня передо-

вих. Навіть в умовах індустріально розвиненого Донбасу, де 

сільське господарство вважалося другорядною галуззю, зали-

шаються, зокрема, на півночі Луганської області, величезні 

можливості розвитку підприємництва у сільському господарс-

тві, аж до рівня інших традиційно розвинених сільськогоспо-

дарських регіонів України. 

● Збільшення обсягів виробництва продукції для внутріш-

нього споживання завдяки підприємництву зменшує потребу 

імпорту, а звідси, сприяє оздоровленню платіжного балансу 

країни. 

● Розвиток підприємництва, зокрема, у формі фермерсь-

ких господарств, сприяло би становленню цивілізованих земе-

льних відносин в Україні, що вплинуло би й на формування 

справедливого законодавства щодо використання й володіння 

землею. 



  

● Поширення підприємництва в Україні стає дуже знач-

ним чинником приваблення величезних зарубіжних інвестицій, 

ефективність яких в Україні, поки що через відносно дешеву 

вартість робочої сили, є найвищою, порівняно з умовами будь-

якої іншої країни. 

● Оскільки в сучасних умовах зв’язки науки і виробництва 

на новітніх напрямках науково-технічного прогресу є доволі 

ризикованими, то й запровадження новітніх технологій саме 

підприємницькими структурами, так званими венчурами, та-

кож стають більш привабливим, ніж у традиційних підпри-

ємств. 

● Поширення підприємництва пов’язане з підвищенням 

рівня обізнаності, освіти та професійної підготовки величезної 

кількості підприємців, а це стає додатковим чинником підви-

щення їхньої кваліфікації та рівня освіти. 

● Активізація підприємницької діяльності є також стиму-

лом  створення в Україні, за аналогією з багатьма західними 

країнами, специфічного підприємницького середовища, елеме-

нтами якого є:  

пільгові системи оподатковування, що стимулює відкриття 

нових підприємств, приток у цю сферу фінансових джерел; 

створення специфічної інфраструктури підтримки підпри-

ємництва у вигляді інноваційних банків, «інкубаторів» нового 

бізнесу, консультативних центрів, інжинірингових компаній; 

удосконалення системи захисту промислової й інтелектуа-

льної власності; 

спрощення процедур регулювання підприємницької діяль-

ності з боку державних органів; 

формування в суспільстві авторитету підприємницької ді-

яльності і розгляд господарського успіху як однієї з вищих со-

ціальних цінностей і, одночасно, толерантність до можливих 

підприємницьких невдач та втрат. 



  

1.2. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й ДЕРЖАВНА 

 ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
● Значення правового забезпечення для розвитку  

підприємництва в Україні 

 
Підприємницька діяльність не можлива без відповідного 

правового забезпечення, яке створює сукупність законів, нор-

мативних та інструктивних актів, які визначають види власно-

сті, поняття підприємства і підприємницької діяльності, поря-

док створення суб’єктів підприємництва, їх реєстрацію та пра-

вові й організаційні форми, взаємини між учасникам підприє-

мницької діяльності, систему оподаткування, відносини між 

державою та підприємцями, суб'єктів підприємницької діяль-

ності між собою. Розвиток підприємництва не можливий також 

і без надання йому певних правових гарантій від держави.  

Розвинені країни не потребували спеціального законодав-

ства стосовно підприємництва, оскільки свобода підприємни-

цької діяльності в них формувалася історично, закріплена в 

конституції, цивільному законодавстві та в інших нормативно-

правових актах, що регламентують господарську діяльність. 

Але в Україні, як і в інших країнах з перехідною економікою, 

необхідність прийняття спеціальних законів з питань розвитку 

підприємництва була зумовлена необхідністю створити: 

● нову систему відносин власності, зокрема, приватної, що 

означало необхідність «роздержавлення» економіки України; 

● основні елементи ринкової інфраструктури, що сприя-

ють становленню підприємництва. 

Окрім спеціального законодавства з забезпечення підпри-

ємництва воно також спирається на загальні правові норми і 



  

правила, які регламентують порядок організації виробництва, 

забезпечення його необхідними ресурсами, збут продукції, вза-

ємодію з держаними органами, а також агентами підприємни-

цької інфраструктури, такими як банки, біржі, страхові устано-

ви, суди, юридичні установи тощо.  

Перші кроки в напрямку «роздержавлення» економіки по-

чалися в Україні ще за часів її перебування в складі СРСР, ко-

ли 26.05.1988 вперше був прийнятий Закон СРСР «Про коопе-

рацію в СРСР» (№ 8998-ХІ), яким було визначено зміст коопе-

рації та її місця в економіці держави, а кооператив отримав 

статус первинної ланки кооперації як недержавного суб’єкта 

економічної діяльності. Наступним кроком став прийнятий  

Президією Верховної Ради СРСР Указ «Про оренду і орендні 

відношення в СРСР» (№ 10277-ХІ від 7.04.1991), яким був по-

кладений старт роздержавленню державної власності в еконо-

міці, оскільки дозволяв передачу в оренду, тобто, під контроль 

недержавних суб’єктів – громадян та їхніх об’єднань прав ви-

користання майном державних організацій та підприємств. 

Подальше роздержавлення вже в незалежній Україні про-

довжилося на основі прийняття в 1992 році базового Закону 

України «Про приватизацію державного майна» [11] та поши-

рення й конкретизація його дії в Законах України «Про прива-

тизацію майна державних підприємств» [12], «Про приватиза-

цію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» 

[13], «Про приватизацію державного житлового фонду» [14] та 

комплекс законодавчих актів стосовно приватизації земельних 

ділянок створило умови формування приватної власності і су-

часної багатоукладної економіки. І хоча сам термін «привати-

зація» в земельному законодавстві остаточно не визначений і в 

Земельному кодексі України (ЗКУ) [15] відносини громадян з 

державою стосовно безкоштовної передачі їм у приватну влас-

ність земельних ділянок визначається як «безкоштовна прива-



  

тизація», рух створення приватної власності в сфері володіння 

землею постійно посилюється й стримується лише щорічними 

Постановами Верховної Ради України щодо мораторію на про-

даж земель сільськогосподарського користування в умовах від-

сутності дієвого законодавства в сфері ринкового обігу землі.  

Отже найважливіше значення прийнятого і діючого в Ук-

раїні законодавства полягає в створенні фундаменту форму-

вання підприємницького середовища й реальних умов розвит-

ку підприємництва як масового виду діяльності людей. 

 

 

● Правове забезпечення підприємницької  
діяльності в Україні та напрямки його  

вдосконалення  
 

Підприємницька діяльність в Україні регламентується ни-

зкою законодавчих актів та урядових рішень, з яких найголов-

нішими є Господарський Кодекс України [1] і Закон України 

«Про власність» [16]. Неперевершене значення для дієвості 

нормативно-правового забезпечення підприємництва в Україні 

має конституційне закріплення свободи підприємництва. Від-

повідно до Конституції України (ч. 1 ст. 42) кожен громадянин 

має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена за-

коном [17]. 

Основним досягненням існуючого законодавства України 

є, з одного боку, визнання рівнозначності всіх форм власності, 

а з другого – наділення рівної відповідальністю всіх суб’єктів 

підприємницької діяльності перед державою, громадянином, 

законом. 

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


  

Центральним моментом правового регулювання підприє-

мництва є визначення поняття суб’єкта і об’єкта підприєм-

ницької діяльності.  

За законодавством України суб’єктами підприємництва 

можуть бути практично всі громадяни, за винятком категорії 

людей, яким законодавче ця діяльність заборонена: працівни-

кам міліції, суду, прокуратури, державної безпеки, арбітражу, 

нотаріату, державної влади та управління, які повинні здійс-

нювати контроль за роботою підприємств (наприклад, у сфері 

фінансового, податкового контролю тощо). Заборонено займа-

тися бізнесом і людям, у яких, за рішенням суду, не закінчився 

строк вироку, а також тим, які мають непогашену судимість 

[1]. 

Суб'єктами підприємницької діяльності 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 повно-

важень, встановлених законодавством [1], а саме: 

1) власне підприємці, тобто особи, які здійснюють ініціа-

тивну діяльність на свій ризик і під свою економічну і юриди-

чну відповідальність (у минулому ця категорія підводилася під 

визначення капіталістів або простих товаровиробників), а та-

кож 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 най-

мом на контрактній або іншій основі, а також їхні професійні 

спілки; 

4) державні структури у тих випадках, коли вони виступа-

ють безпосередніми учасниками угод (надання урядом замов-



  

лень підприємцям, визначення цін, складу і обсягу пільг при 

виконанні спеціальних робіт та ін.). 

Державні структури можуть мати і непрямий вплив на су-

б'єктів ділових відносин, виступаючи гарантами здійснення 

законного бізнесу. 

Отже, суб'єктом підприємницької діяльності можуть бути: 

дрібний власник, робітник, службовець, кооператор, керуючий 

акціонерним товариством, орендатор, колективи об'єднань, 

спілок, підприємств, фірм тощо. Загальним для всіх є бажання 

стати підприємцем, створити свою справу, отримати вигоду, 

проявивши ініціативу та наполегливість. 

Об’єктами підприємницької діяльності виступають всі 

сфери економічної діяльності, що не заборонені або обмежені 

законом, а також всі відносини, що виникають між усіма учас-

никами ринкової економіки, включаючи дію не тільки підпри-

ємців, а й споживачів, найманих працівників, державні струк-

тури тощо [1]. 

До об’єктів підприємницької діяльності відносяться також 

стосунки, що виникають між співвласниками, власниками і 

працівниками, керівниками і підлеглими, власниками і трудо-

вими колективами, професійними спілками тощо.  

Праця і підприємництво – дві сторони єдиного процесу 

цілеспрямованої діяльності з виробництва матеріальних і духо-

вних благ. Основні питання взаємин працівників і підприємців 

урегульовані законодавством України, зокрема, Кодексом за-

конів про працю в Україні, який, на жаль, зберігає багато рис 

ще неринкової епохи і очікує кардинального оновлення, зокре-

ма, і в цілях покращення умов і правил здійснення підприєм-

ництва. 

В Україні створено  необхідні умови для розвитку підпри-

ємництва, серед яких основні:  



  

● наявність прав власності на засоби виробництва, про-

дукт і доход;  

● існування ринкового простору, конкуренції як форми іс-

нування ринку; 

● державна підтримка підприємництва;  

● наявність ринкової інфраструктури. 

Політичною умовою розвитку підприємництва є стабіль-

ність і демократизація суспільного життя. Важливою умовою є 

наявність відповідного менталітету і сприятливого психологіч-

ного клімату серед населення щодо підприємців, що формуєть-

ся паралельно з розвитком ринкових відносин, трансформаці-

єю економічної свідомості й поведінки людей. Готовність на-

селення до підприємницької діяльності підвищується з усвідо-

мленням того, що соціальна справедливість полягає не у зрів-

няльному розподілі й споживанні, а в наявності рівних можли-

востей розвитку для кожного. Юридичною основою підприєм-

ництва є правова захищеність людини, що здійснює підприєм-

ницьку діяльність. 

Діюче законодавство України про підприємництво регла-

ментує наступний доволі широкий спектр категорій, що фор-

мують правові основи здійснення підприємницької діяльності.  

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. Володіння може бути 

законним (за правом власності) і незаконним (добутим злочин-

ними діями, привласненням тощо). Незаконне володіння поді-

ляється на добросовісне (коли особа не знала і не могла знати 

про те, що володіє чужим майном) і недобросовісне (коли осо-

ба знала чи повинна була знати про те, що володіння незакон-

не). 

http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


  

Користування – це право вилучати з речей їхні корисні 

властивості (наприклад, обробляти землю та отримувати вро-

жай).  

Розпорядження – це право визначати юридичну або фак-

тичну долю майна (продавати, дарувати, обмінювати, перероб-

ляти, заповідати тощо). 

Законодавством України встановлені такі форми власнос-

ті: 

1) власність народу України – стосується надр землі, по-

вітряного простору, водних та інших природніх ресурсів тощо; 

2) приватна власність – стосується майнових та особис-

тих немайнових благ конкретної фізичної особи (жилі будинки, 

транспортні засоби, грошові кошти, цінні папери, результати 

інтелектуальної творчості, майно споживчого й виробничого 

призначення); 

3) колективна власність – стосується майна, що нале-

жить певному колективу і є необхідним для його функціону-

вання (майно колективного підприємства, кооперативу, оренд-

ного чи акціонерного підприємства, господарського товарист-

ва, господарського об'єднання, професійної спілки, політичної 

партії чи іншої громадської, релігійної організації тощо); 

4) державна власність – стосується майна, необхідного 

для виконання державою своїх функцій, наприклад, таких, що 

торкаються єдиної енергетичної системи, інформаційної сис-

тем, зв'язку, транспорту загального користування, коштів дер-

жавного бюджету тощо).  

Державна власність поділяється на загальнодержавну, 

тобто власність цілої держави, незалежно від місця знаходжен-

ня об’єкту власності, та власність адміністративно-

територіальних одиниць (комунальну). 

Під господарською діяльністю підприємця розуміється  

діяльність у сфері суспільного виробництва, спрямована на ви-



  

готовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надан-

ня послуг, що мають цінову визначеність. Господарська діяль-

ність може здійснюватись і без мети одержання прибутку в 

формі некомерційної господарської діяльності.  

Офіційне визначення підприємництва (за статтею 42 Го-

сподарського Кодексу) – це самостійна, ініціативна, система-

тична, на власний ризик господарська діяльність, що здійсню-

ється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою до-

сягнення економічних і соціальних результатів та одержання 

прибутку. 

Свобода підприємницької діяльності визначена наступним 

чином: 

1) підприємці мають право без обмежень самостійно здій-

снювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не забороне-

но законом; 

2) особливості здійснення окремих видів підприємництва, 

зокрема, таких, що підлягають ліцензуванню, а також перелік 

заборонених видів діяльності, встановлюються виключно за-

коном; 

3) здійснення підприємницької діяльності забороняється 

органам державної влади та місцевого самоврядування. 

Законодавчо врегульовано також право вільного вибору 

підприємцем виду підприємництва, самостійного формування 

ним програми своєї діяльності, вільного найму працівників, 

вибору постачальників і споживачів продукції, встановлення 

на неї цін тощо. 

Встановлено також відповідальність суб'єктів підприєм-

ництва за невиконання  зобов'язань не завдавати шкоди до-

вкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх 

об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організа-

цій, права місцевого самоврядування і держави. 



  

Припинення підприємницької діяльності здійснюється з 

власної ініціативи підприємця, у разі закінчення строку дії лі-

цензії, припинення існування підприємця, або на підставі рі-

шення суду у випадках, передбачених законами. 

Сучасний стан законодавчого забезпечення розвитку підп-

риємництва в Україні ще далекий від досконалого, саме через 

те, що: 

• законодавча база забезпечення розвитку та регулювання 

підприємництва в Україні в цілому ще знаходиться на етапі 

формування; 

• недостатні правові гарантії усіх форм власності та захи-

сту приватної власності як основної умови розвитку підприєм-

ницької діяльності; 

• відсутність єдиної державної політики підтримки підп-

риємництва, зокрема малого, відповідної нормативно-правової 

бази та дієвого механізму реалізації такої політики. 

Основними недоліками правового забезпечення підприєм-

ництва в Україні є: 

• відсутність єдиної законодавчої стратегії щодо розвитку 

підприємництва; нестабільність і суперечливість чинної нор-

мативно-правової бази розвитку підприємництва; 

• практична недієвість багатьох правових актів; 

• низька дисципліна щодо виконання нормативно-

правових документів; 

• наявність у законодавстві багатьох нечітких норм, які за 

бажання можна трактувати по-різному; 

• необґрунтованість законодавчих обмежень і вимог, що 

містяться в окремих нормативно-правових актах; 

• наявність правового нігілізму як антиподу правової ку-

льтури. 

Для формування пріоритетних напрямків підприємницької 

діяльності в Україні і їхньої реалізації недостатньо визначені   



  

ролі держави та органів місцевого самоврядування. Це означає 

необхідність розрізнення пріоритетів державної політики у ви-

рішенні задач, розв’язуваних на державному і регіональному 

рівнях, чому має посприяти розвиток децентралізації, яка роз-

почала здійснюватися в Україні останніми роками.  

• Нестабільність податкового законодавства і велика кіль-

кість податків становлять значніший тягар, ніж сам рівень по-

даткових ставок. Кількість і тривалість перевірок, що здійс-

нюються податковими та іншими фіскальними органами, за-

лишаються надмірними.  

• Значною проблемою розвитку підприємництва в Україні 

є те, що залишається значний ступень його регулювання з боку 

держави, хоча завдання з його дерегуляції вважаються пріори-

тетним у роботі кожного українського уряду.  

 

 

● Актуальні питання вдосконалення державного 
регулювання й підтримки підприємництва  

в Україні   
 

 

Сучасний стан розвитку підприємництва в Україні дозво-

ляє визнати його прихильність до загальних світових тенден-

цій, але все ж таки на даний час він відстає від провідних країн 

за його часткою у внутрішньому валовому продукту (ВВП) 

країни. Для створення умов найбільш ефективного функціону-

вання різних суб’єктів підприємництва, зокрема, підприємств 

малого бізнесу, визначено можливість застосування двох на-

ступних режимів їхнього оподаткування: 

загального порядку оподаткування; 

спрощеної системи оподаткування. 



  

Підприємствам малого бізнесу надані права ведення чи, 

навпаки, відмови від реєстраторів розрахункових операцій 

(РРО), а також вибирати систему оподаткування за єдиним по-

датком (ЄП), як альтернативи загальній системі оподатку-

вання. В Україні створено доволі розвинену інфраструктуру 

підприємництва, яка завдяки наявності значної кількості про-

міжних форм опосередковує ділові відносини між підприємця-

ми, найманими робітниками і тим самим допомагає суб'єктам 

підприємництва реалізувати свої ділові інтереси. 

Але все ж таки суттєвим недоліком залишається відсут-

ність єдиної державної політики підтримки підприємництва, 

відповідної нормативно-правової бази та дієвого механізму ре-

алізації такої політики. У порівнянні з провідними країнами 

заходи з державної підтримки підприємництва в Україні, особ-

ливо, у формі малих и середніх підприємств (МСП), не  порів-

нянні із здобутками інших країн. Для порівняння приведемо в 

табл. 1.2.1 дані щодо підтримки підприємств малого і серед-

нього бізнесу в провідних країнах (у млрд. доларів США) [4]. 

Таблиця 1.2.1 
Підтримка підприємств малого і середнього бізнесу в провід-

них країнах (у млрд. доларів США) 
Заходи США Ка-

нада 
Япо-
нія 

Ні-
ме-
ччи-
на 

Фран
ція 

Італія Вели-
кобри-
танія 

Підтримка 
інфра-
структури 

0,8  0,45  1,64   1,8   1,5   5,05   1,37  

Сума  
кредитів 

21,6  22,8  39,9  61,9  9,2  15,2  6,3 

Сума  
гарантій 

1,67   3,36  – –  4,7  – 6,3 



  

У табл. 1.2.2 покажемо інфраструктуру послуг, що нада-

ються для МСП у  провідних країнах світу. 

Таблиця 1.2.2  
Інфраструктура послуг для МСП у провідних країнах світу 

 
Заходи США Ка-

нада 
Япо-
нія 

Німеч-
чина 

Фран-
ція 

Іта-
лія 

Вели-
коб-
рита-

нія 

Центри 
розвитку 
МСП 

1100 521 313 374 600 1200 450 

Інформа-
ційні 
центри 

1100 521 13 33 34 50 45 

Бізнес-
інкубатори 

330 186 11 182 216 26 471 

Центри 
просуван-
ня експор-
ту 

20 45 ме-
режа 

мережа 26 123 60 

Соціальні 
центри 

118 41 186 90 41 – 98 

 

Найбільш популярною мірою державної підтримки малого 

і середнього підприємництва практично в усіх країнах є надан-

ня державних гарантій по кредитах малим і середнім підпри-

ємствам, більшість країн мають свої державні гарантійні про-

грами. Для цього використовуються цільові кредити (напри-

клад, на розвиток інновацій), пільгові умови кредитування, мі-

крофінансування, гарантії по експортних операціях та ін. У 

Канаді, наприклад, позики й кредитування передбачені для мі-

крофірм, чисельність персоналу яких не перевищує 10 чоловік. 

Кредитно-банківська система Сінгапуру, що об'єднує близько 



  

700 різних фінансових організацій, спрямована на обслугову-

вання малого і середнього бізнесу, у Республіці Корея питан-

нями регулювання малого бізнесу займається 15 організацій, 

більшість з яких урядові [4]. 

Наявні дані вказують на визнання фундаментальної ролі 

МСП у соціально-економічному і політичному житті багатьох 

країни, досвід яких вкрай необхідний для використання в Ук-

раїні, особливо такий, що сприяє розвитку саме середнього 

підприємництва, частка якого в загальній кількості МСП в Ук-

раїні замала. Недоліком діючої в Україні системи регулювання 

підприємництва є й те, що, якщо параметри суб’єктів мікро-

підприємництва, малого бізнесу і великих підприємств встано-

влено законодавчо, то статус середніх підприємств є невизна-

ченим. Віднесення до нього підприємницьких суб’єктів в Укра-

їні здійснюється за остатнім принципом, тобто, до середніх 

відносяться такі, що не підходять під ознаки мікро-, малих або 

великих підприємств, тоді як в інших країнах статус середніх 

підприємств визначений згідно із загальним підхід країн-

членів ЄС і відповідають Директивам Європейської комісії 

[18].  

Проведені дослідження показують, що база оподаткування 

діяльності підприємств, у тому числі і підприємств малого біз-

несу, залишається доволі великою, більшою, ніж в провідних 

країнах [5], хоча й державою здійснено різке зменшення ставки 

єдиного соціального внеску – до 22%, що створює менше  фіс-

кальне навантаження на оплату праці, навіть, ніж у європейсь-

ких країнах. 

У той же час, схема адміністрування податку на додану 

вартість (ПДВ) зберігається незмінною, а саме такою, що кож-

не підприємство сплачує частку ПДВ у вигляді податкового 

кредиту ще на самому початку власного виробничого процесу 

– при закупівлі сировини та інших закупівельних матеріалів. 



  

Пояснимо суть відмінностей формування бази оподатку-

вання в Україні і європейських країнах. Так, базою оподатку-

вання для підприємств малого бізнесу залишається дохід – Д, 

який згідно з діючим законодавством, визначається як різниця 

між сумою реалізації продукції, послуг Р і собівартістю проду-

кції С: Д = Р – С.                                                           

При цьому, будь-які витрати підприємця, що за діючим 

порядком не відносяться до собівартості, не враховуються у 

від’ємній частині розрахунку доходу, через що його величина, 

що підлягає оподаткуванню, збільшується. Це означає, що 

будь-які витрати, у тому числі і капітального характеру, 

пов’язані із необхідністю розвивати власне виробництво чи 

іншу діяльність, здійснюється цілком за рахунок прибутку. У 

разі його незначної величини, а то й повної відсутності, підп-

риємець повинен постійно докладати власні кошти для підтри-

мки поточної діяльності підприємства.  

За цих умов українські підприємці поступово переміщу-

ють свій бізнес до західних країн, де до складу витрат, що здій-

снив підприємець за звітний період, відносять всі витрати, на-

віть, пов’язані із влаштуванням офісу, або придбанням автомо-

біля, як це здійснюється, наприклад, в Чехії. Таким чином, під-

приємці в провідних країнах, хоча й мають більш високі ставки 

податкового навантаження на свій бізнес, мають кращі умови 

діяльності, оскільки в натуральному обчисленні вони сплачу-

ють менші податки, оскільки база оподаткування для них знач-

но менша.  

Цю особливість механізму регулювання підприємницької 

діяльності фігурально покажемо на рис. 1.2.1, схеми на якому 

відображають суттєву різницю в моделях адміністрування 

оподаткування доходів підприємців в країнах Європи і в Укра-

їні.  
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Рис. 1.2.1. Фігуральне відображення схем оподаткування  

доходів підприємств малого бізнесу в країнах Європи (а)  

і в Україні (б) 
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вання в Європі застосовують до відносно меншої бази оподат-
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у двох моделях дає в кінцевому випадку кращий результат для 

підприємця за європейською моделлю.  

Діюче українське законодавство не враховує таких особ-

ливостей систем оподаткування доходів підприємств малого 

бізнесу в країнах Європи, за якими до бази оподаткуванню за 

DPFO (український аналог податку на доходи фізичних осіб – 

ПДФО) не вносять деякі доходи, наприклад: 

від продажу будинку, квартири, якщо продавець проживав 

в ньому не менше двох років; 

від продажу іншої нерухомості, якщо час між придбанням 

і продажем перевищує п'ять років; 

від відшкодування по страховці; 

від експлуатації малих гідроелектростанцій потужністю до 

1 МВт; 

від отримання призів вартістю до 10 тис. чеських крон; 

від різних видів соціальної допомоги, аліментів, стипендії 

та ін. 

Внаслідок такого підходу дохід підприємця в країнах Єв-

ропи може бути зменшений на суму витрат, спрямованих на 

збереження й підтримання доходу, наприклад, наступними 

двома шляхами.  

1. У першому випадку оподатковувана база може зменшу-

ватися на фактичні витрати, тобто такі документально підтвер-

джені витрати, які довелося здійснити для отримання і підтри-

мки доходів. 

 2. Другий шлях передбачає скорочення бази оподатку-

вання на певний відсоток від доходу, як, наприклад, це здійс-

нюється в Чехії (так званий paušál), де встановлено для різних 

видів діяльності такі знижки [19]: 

сільське господарство – 80%; 

ремісництво – 80%; 

підприємництво і незалежний бізнес – 40%; 



  

передача і використання авторських прав – 40%; 

інші види діяльності – 60%. 

Загалом такі (так звані паушальні відрахування) не повин-

ні перевищувати певну суму, яка за 2018 року встановлена [19] 

для: 

сільськогосподарського виробництва, лісівництва, реміс-

ництва – 800 тис. чеських крон; 

підприємництва – 600 тис. чеських крон; 

здачі в оренду комерційної нерухомості – 300 тис. чеських 

крон; 

незалежної бізнес-діяльності – 400 тис. чеських крон; 

отримання рентного доходу – 300 тис. чеських крон та ін. 

Отже, перспективи подальшого вдосконалення державно-

го регулювання й підтримки підприємництва в Україні повинні 

визначатися із урахуванням: 

1) створення дієвих механізмів державної підтримки роз-

витку підприємництва в Україні за аналогією з іншими провід-

ними країнами; 

2) необхідності визначення й узагальнення розбіжностей 

розвитку підприємництва в Україні із світовими трендами; 

3) потреби з подальшого пошуку чинників, методів, моде-

лей порівняння інформації щодо підприємництва в Україні та 

інших країнах; 

4) необхідності запропоновувати до законодавчого визна-

чення ознак середніх підприємств, як найбільш актуальних для 

умов України суб’єктів підприємництва; 

5) необхідності запровадження заходів до поступового 

зменшення податкового навантаження на доходи вітчизняних 

підприємців як загального напрямку сприяння розвитку підп-

риємництва й підвищення його частки в створенні ВВП Украї-

ни. 

 



  

1.3. ВИДИ І ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СУБ’ЄКТІВ В УКРАЇНІ  

 
● Загальна класифікація суб’єктів підприємництва 

 
Законодавство України розрізняє поняття суб’єкту підпри-

ємництва як: 

1) юридичної особи, тобто господарської організації, дер-

жавного, комунального та іншого підприємства, створених 

відповідно до законодавства; 

2) громадянина України, іноземця, або особи без грома-

дянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстро-

вані відповідно до закону як підприємці – так звані фізичні 

особи. 

Статус юридичної особи визначається наявністю наступ-

них 4-х ознак: 

1) реєстрацією в якості юридичної особи відповідно до 

чинного законодавства; 

2) наявністю печатки, штампів, логотипів, інших атрибутів 

діяльності за статусом юридичної особи, розрахункових рахун-

ків у банківських установах; 

3) наявністю власного відокремленого майна; 

4) веденням власного бухгалтерського балансу та фінансо-

вої звітності за встановленими правилами. 

Законодавством визначається й поняття підприємства, як 

найпоширенішої форми ведення бізнесу. За загальним уживан-

ням термін «підприємство» має два змісти: 

1) підприємство як суб’єкт підприємництва або іншої гос-

подарської діяльності будь-якої організаційної форми господа-



  

рювання. З цих міркувань і будь-яке господарське або акціоне-

рне товариство також є підприємством [20];  

2) підприємство як організаційно-правова форма господа-

рювання.  

За статтею 62 Господарського Кодексу [1] підприємство 

– самостійний суб'єкт господарювання, створений компетент-

ним органом державної влади чи місцевого самоврядування, 

або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особис-

тих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, 

науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльно-

сті в порядку, передбаченому законодавством України. 

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене 

майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та мо-

же мати печатки. Підприємство не має у своєму складі інших 

юридичних осіб. Але законодавством передбачено необмежене 

створення філій та представництв, інших підрозділів підприєм-

ства, які можуть бути відокремленими підрозділами юридичної 

особи. 

Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що 

розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або 

частину її функцій. Філія має своє керівництво, яке підпоряд-

коване керівному органу юридичної особи і діє на підставі до-

ручення, що отримується від відповідного керівного органу 

юридичної особи. 

Представництво – це відокремлений підрозділ юридич-

ної особи, що розташований поза її місцезнаходженням 

та здійснює представництво і захист її інтересів. 

Діяльність представництва обмежується виключно пред-

ставницькими функція (укладання угод, здавання – приймання 

продукції тощо). 



  

Залежно від способу утворення (заснування) та формуван-

ня 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 фо-

рмує його трудовий колектив на засадах трудового найму, ви-

рішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Уніта-

рними 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 (до-

говором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємниць-

кої чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного 

управління справами, на основі корпоративних прав, у тому 

числі через органи, що ними створюються, участі засновників 

(учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Кор-

поративними є кооперативні підприємства, такі, що створю-

ються у формі господарського товариства, а також інші підп-

риємства, у тому числі засновані на приватній власності двох,  

або більше осіб. 

В Україні передбачена можливість здійснювати підприєм-

ницька діяльність не тільки для її громадян – «резидентів», 

але й для «нерезидентів», тобто іноземців і осіб без громадян-

ства. Фізичні особи – підприємці мають право вибору здійсню-

вати свою діяльність на основі загального оподаткування 

(це, перш за все, відображається їхнім обов’язком сплачувати 

податок на додану вартість (ПДВ), а також – на основі спро-



  

щеної системи оподаткування (тоді вони не є платниками 

ПДВ). Таким чином, користуючись найбільш узагальненими 

вимогами до суб’єктів підприємництва згідно з діючим в Укра-

їні законодавством, їхню загальну класифікацію можна пред-

ставити схемою, показаною на рис. 1.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.1. Загальна класифікація суб’єктів підприємництва  
в Україні 
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України, наявністю інших законів, що регулюють діяльність 

окремих видів суб’єктів. 

З урахуванням найбільш уживаних чинників створення рі-

зноманітних суб’єктів підприємництва їхню класифікацію мо-

жна представити таким чином, як це відображає  табл. 1.3.1. 

Таблиця 1.3.1 
Загальна схема класифікації суб’єктів підприємництва 

 

Ознака 
класифі-

кації 

Види суб’єктів підприємництва за певною  
ознакою 

 

Статус 
суб’єкту   

Юридична особа Фізична особа (підпри-

ємець) 

Колектив-

на 

Індивідуальна 

Коопера-

тив, артіль 

4 види за  

Податковим 
кодексом Ук-

раїни 

Суб’єкти 
– юридич-
ні особи 

Підпри-
ємства 

Товариства Об’єднання 
суб’єктів під-

приємництва 
Госпо-
дарські 

Акціонерні 

Різновиди 
суб’єктів  
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Різноманіття суб’єктів підприємницької діяльності ство-

рюється, зокрема, із урахуванням особливостей галузі їхньої 

діяльності, форми власності та фіксації її розподілу, характеру 

стосунків між власниками та найманими робітниками, харак-

теру розподілу відповідальності за результати діяльності, пот-

реби створювати статутний фонд підприємства та ін.  

Визначення розміру суб’єкту господарювання здійснюєть-

ся залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої 

діяльності за рік. При визначенні категорії суб’єкту підприєм-

ництва за розміром приймається до уваги середня чисельність 

працівників за календарний рік та річний дохід від будь-якої 

діяльності, визначений за середньорічним курсом Національ-

ного банку України.  

Установлений порядок державної реєстрації суб'єктів го-

сподарювання означає, що: 

1) кожен суб'єкт господарювання підлягає державній ре-

єстрації у Єдиному державному Реєстрі як юридична особа чи 

фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом; 

2) відкриття суб'єктом господарювання філій (відділень), 

представництв без створення юридичної особи не потребує їх 

державної реєстрації; 

3) відомості про відокремлені підрозділи суб'єктів госпо-

дарювання залучаються до їх реєстраційних справ та включа-

ються до Єдиного державного реєстру. 

Характеристику створюваних в Україні організаційно-

правових форм суб’єктів підприємництва та особливості їхньо-

го застосування розглянуто у наступному підрозділі. 

 

 

 



  

● Характеристика організаційно-правових 
форм підприємств та особливості їхнього  

створення  
 

Згідно з принципом формування за видом власності в Ук-

раїні створюються наступні види підприємства: 

приватне, що засновано на приватній власності 

колективне, що діє на основі колективної власності; 

комунальне, що діє на основі комунальної власності тери-

торіальної 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 спільно-

го 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 ін-

вестиція становить сто відсотків. 

Очікування значного розвитку підприємництва в Україні 

пов’язані, перш за все, із залученням до підприємництва широ-

ких верств населення, для яких найбільш прийнятними є такі 

форми діяльності, як приватний підприємець, приватне або 

колективне підприємство. 

● Статус приватного підприємця надає можливості здій-

снювати підприємницьку діяльність у якості фізичної особи, 

без утворення підприємства будь-якої організаційно-правової 

форми. Такий статус надає право підприємцю працювати за 

спрощеною формою оподаткування, параметри якого регла-



  

ментовані Податковим кодексом України (ПКУ) [21]. Саме 

особливості оподаткування приватних підприємців, які, власне 

й  формують відмінності даної форми функціонування від під-

приємств та інших суб’єктів підприємництва, розглянуто в на-

ступному підрозділі 1.4 даного посібника.  

● Привабливість приватної форми підприємства  

пов’язана з тим, що при започаткуванні власної бізнесової 

справи приватне підприємство, згідно зі статтею 113 ГКУ [1], 

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 статутного фонду приватного 

підприємства, якщо засновники визнали за необхідне його 

створення. Приватне підприємство може бути створено також 

на основі приватної власності суб'єкта господарювання – юри-

дичної особи (згідно зі статтею 113 ГКУ). 

Поряд з цим, власник приватного підприємства і засноване 

ним підприємство є самостійними учасниками господарських 

правовідносин. Приватне підприємство як юридична особа є 

власником майна, переданого йому у власність засновником, 

тоді як власник приватного підприємства відповідно до статті  

167 ГКУ володіє лише корпоративними правами щодо засно-

ваного ним підприємства. 

Всі питання організації та діяльності приватних підпри-

ємств вирішуються виходячи з загальних норм Цивільного, Го-

сподарського кодексів України, інших законів. 

Державна реєстрація приватного підприємства здійсню-

ється в загальному порядку за статтею 58 ГКУ та відповідно до 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців» [22]. На приватне підприємство 



  

поширюються загальні норми щодо припинення діяльності су-

б'єкта господарювання при ліквідації, або реорганізації. 

Особливою відмінністю приватного підприємства є те, що 

така форма регламентує основні відносини в частині здійснен-

ня підприємницької діяльності в сільськогосподарській сфері 

шляхом створення фермерського або селянського господарст-

ва. 

Фермерське господарство – це юридична особа, створена 

громадянами для виробництва товарної  сільськогосподарської 

продукцію, її переробки та реалізації з метою отримання при-

бутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення госпо-

дарської діяльності відповідно до Закону України «Про фер-

мерське господарство» від 19 червня 2003 р. [23]. Порядок на-

дання землі в оренду регламентується положеннями діючого 

Земельного кодексу України (ЗКУ) [24].  Селянське господар-

ство – особисте господарство громадян – членів однієї роди-

ни, створюване для тих же цілей.  

● Підприємство колективної власності діє на основі ко-

лективної власності засновника або декількох засновників. Су-

б'єктами права колективної власності можуть бути: 

виробничі кооперативи; 

підприємства споживчої кооперації; 

підприємства громадських та релігійних організацій; 

інші підприємства, створені згідно з діючим законодавст-

вом.  

Саме форма колективного підприємства є найбільш прис-

тосованою для діяльності виробничих кооперативів. 

Виробничим кооперативом (артіллю) визнається добро-

вільне об'єднання громадян для спільної виробничої або іншої 

господарської діяльності – виробництво, переробка, збут про-

мислової, сільськогосподарської й іншої продукції, виконання 

робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших пос-



  

луг. Так, сільськогосподарський кооператив створюється сіль-

ськогосподарськими товаровиробниками для спільної госпо-

дарської діяльності, заснованої на об'єднанні їх майнових па-

йових внесків. 

Виробничий кооператив утворюється за рішенням його за-

сновників, кількість яких не менше п’яти осіб. Кількість членів 

кооперативу, що внесли пайові внески, але не приймають  осо-

бистої трудової участі в його діяльності, не може перевищува-

ти 25% загальної кількості членів кооператив. 

Пайовим внеском члена кооперативу можуть бути гроші, 

цінні папери, інше майно, у тому числі й майнові права, а та-

кож інші об'єкти цивільних прав. Земельні ділянки й інші при-

родні ресурси можуть бути пайовим внеском у тій мірі, у який 

їхній оборот допускається діючим законодавством України. 

Розмір пайового внеску встановлюється статутом коопера-

тиву. Органами керування кооперативом є загальні збори його 

членів (вищій орган управління), наглядацька рада (у коопера-

тивах з кількістю членів більше 50 осіб) і виконавчі органи – 

правління або голова кооперативу. Загальні збори членів коо-

перативу є правочинними приймати рішення, якщо на даних 

зборах присутнє більше 50% загального числа членів коопера-

тиву. Кожний член кооперативу незалежно від розміру його 

паю має при прийнятті рішень загальними зборами один голос. 

Кооператив може бути добровільно ліквідований, або реорга-

нізований у формі злиття, приєднання, поділу, виділення або 

перетворення за рішенням загальних зборів членів кооперати-

ву.  

Господарські, зокрема, акціонерні товариства (АТ), ство-

рюються й функціонують на основі положень Господарського 

кодексу України [1]. Найбільш важливі особливості створення 

й функціонування господарчих товариств, зокрема, акціонер-



  

них товариств, а також інших суб’єктів підприємницької дія-

льності приведені в табл. 1.3.2. 

Таблиця 1.3.2 

Характеристика організаційно-правових форм 
суб’єктів підприємництва в Україні 

 

Організаційно-
правова форма  

суб’єкта  
підприємництва 

 
Характеристика організаційно-правової 

форми господарювання 

1. Приватний  
підприємець 

Діяльність фізичної особи (зареєстрованої 

як приватний підприємець) на її особистій власно-
сті і виключно її праці без права найму робітників 

2. Приватне  
підприємство 

Підприємство, що діє на основі приватної власнос-

ті одного або кількох осіб 

3. Фермерське  
господарство 

Підприємство, створене громадянами для вироб-

ництва сільськогосподарської продукції, її переро-
бки та реалізації на земельних ділянках, наданих  

їм в оренду для ведення господарської діяльності 

4. Виробничий 
кооператив 

Підприємство у якості добровільного об'єднання 

громадян для спільної виробничої або іншої госпо-

дарської діяльності 

5. Державне 
підприємство 

Підприємство, засноване на загальнодержавній 

власності 

6. Комунальне  
підприємство 

Підприємство, засноване на комунальній власності 

територіальної громади 

7. Орендне 
підприємство 

Підприємство, створене орендарем на основі орен-

ди майнового комплексу державного або комуна-
льного підприємства (або його підрозділу)  

8. Підприємство  
з іноземними  
інвестиціями 

Підприємство, у статутному фонді якого не менше 
10 % іноземної інвестиції 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%88_%D0%9E%D0%94
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE


  

9. Акціонерне  
товариство (АТ) 

Підприємство, яке має статутний фонд, поділений 
на певну кількість акцій рівної номінальної вартос-

ті і акціонери відповідають за зобов'язаннями това-

риства тільки в межах належних їм акцій. Публічне 

АТ – ПАТ, акції якого розповсюджуються шля-
хом відкритої підписки та купівлі-продажу на бір-

жах. Приватне АТ – ПрАТ, акції якого продаються 

лише усередині ПрАТ серед певної кількості за-
сновників та залучених акціонерів 

10. Товариство  
з обмеженою  
відповідальністю 
(ТОВ) 

Підприємство, що має статутний фонд, поділений 

на частки, розмір яких визначається установчими 
документами, і учасник ТОВ несе відповідальність 

за своїми зобов'язаннями в межах своїх внесків 

11. Товариство  
з додатковою  
відповідальністю 

Підприємство, статутний фонд якого поділений на 
частки, і учасники якого несуть відповідальність за 

своїми зобов'язаннями власним майном, а при його 

недостатності – відповідальність збільшується в 
декілька раз у відповідності з визначеним установ-

чими документами коефіцієнтом 

12. Повне  
товариство 

Підприємство, усі учасники якого відповідно до 
укладеного між ними договору, здійснюють  

підприємницьку діяльність від імені товариства і 

несуть солідарну відповідальність за зобов'язання-
ми товариства всім своїм майном 

13. Командитне  
товариство 

Підприємство, в якому один або декілька учасників 

здійснюють від імені товариства підприємницьку 
діяльність  і несуть за його зобов'язаннями соліда-

рну відповідальність усім своїм майном, на яке за 

законом може бути накладено стягнення (повні 
учасники), а інші учасники приймають участь ли-

ше своїми вкладами (вкладники) 

 
 
 
 

http://ua-referat.com/%D0%87%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_2
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%A7%D0%B0%D1%8E
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%A7%D0%B0%D1%8E
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8_DOS


  

●  Види та особливості створення й  
функціонування асоціацій і об’єднань в Україні 

 
Розвиток підприємництва, намагання підвищити ефектив-

ність створених і функціонуючих підприємств, підприємців, 

товариств та кооперативів неминуче приводить до потреби по-

єднання їхніх власних зусиль для вирішення спільних задач, 

що й стає базою створення різних видів асоціацій та інших ви-

дів об’єднань. У той же час, різні види об єднань створюються 

в сфері великого бізнесу шляхом злиттів раніше окремих 

суб’єктів, або поглинань одних суб’єктів іншими, у результаті 

чого створюються корпорації, концерни, фінансово-

промислові групи (ФПГ) та інші. 

● Асоціації (союзи, спілки) – добровільні об’єднання підп-

риємств, товариств, інших комерційних і некомерційних орга-

нізацій і установ. Члени асоціації зберігають свою самостій-

ність і права юридичної особи, мають право користуватися її 

послугами та за своїм розсудом вийти з асоціації по закінченні 

фінансового року. Асоціація не відповідає по зобов'язаннях 

своїх членів, але останні несуть субсидіарну відповідальність 

по зобов'язаннях асоціації в розмірі й порядку, передбачених 

установчими документами асоціації.  

Установчими документами асоціації є підписаний її чле-

нами установчий договір і затверджений ними статут. Устано-

вчі документи повинні містити наступні відомості: 

найменування асоціації як юридичної особи; 

місце її знаходження; 

порядок керування діяльністю асоціації; 

обов'язки членів по створенню асоціації; 

порядок спільної діяльності по її створенню та умови пе-

редачі асоціації майна й участі в її діяльності; 



  

склад і компетенцію органів керування асоціацією і поря-

док прийняття рішень; 

порядок і умови виходу або виключення членів з асоціації; 

порядок розподілу майна, що залишається після ліквідації 

асоціації та інші відомості. 

Асоціація повинна мати найменування, що містить вказів-

ку на основний предмет діяльності її членів, із включенням 

слова «асоціація» (або «союз», «спілка» тощо). Вищим органом 

керування асоціацією є загальні збори її членів. Виконавчим 

органом керування може бути колегіальний або одноособовий 

орган керування. 

Корпорація – найбільш поширена форма  об’єднання підп-

риємницьких суб’єктів, створювана для досягнення ними зага-

льних цілей та ведення загальної діяльності. Від асоціації кор-

порація відрізняється більш глибоким поєднанням її членів, 

передачею до органів управління корпорацією більш значного 

переліку питань, обов’язковому виконанню рішень та завдань, 

які встановлені корпорацією для кожного з її членів. Якщо 

асоціація найчастіше об’єднує підприємницькі суб’єкти більш-

менш одного профілю, тобто «по горизонталі», то корпорація 

більше поєднує підприємницькі суб’єкти «по вертикалі», на-

приклад, у напрямку: створення продукції – виробництво си-

ровини – виробництво готових виробів – їх розповсюдження та 

обслуговування. 

Концерн – велике об’єднання підприємницьких суб’єктів 

із загальними інтересами, одна з форм договірного об’єднання 

суб’єктів, створювана з метою централізації функцій науково-

технічного та виробничого розвитку, інвестиційної, фінансо-

вої, природоохоронної та інших видів діяльності. Зазвичай має 

у своєму складі банкові або інші кредитні установи. 

Консорціум – тимчасове об'єднання двох або декілька ве-

ликих компаній для здійснення великого проекту, найбільш 



  

ефективна організаційна форма координації діяльності членів 

консорціуму для досягнення поставленої мети. Має в своєму 

складі будь-який склад суб’єктів, необхідних для виконання 

проекту, у тому числі – банківські чи інші кредитні установи. 

Ліквідується в разі досягнення поставленої мети або виконання 

проекту. 

Фінансово-промислова група (ФПГ) – об’єднання юридич-

них осіб, що підписали про це договір із створенням центра-

льної компанії фінансово-промислової групи, або іншим шля-

хом,коли ФПГ створюють основне й дочірні підприємства. 

До складу фінансово-промислової групи можуть входити 

комерційні й некомерційні організації, у тому числі й іноземні, 

за винятком суспільних і релігійних організацій. Серед учасни-

ків фінансово-промислової групи зазвичай наявні організації, 

що діють у сфері виробництва товарів і послуг, а також банки 

або інші кредитні організації. В Україні можуть створюватися і 

діяти міждержавні промислові та промислові-фінансові групи. 

Створення фінансово-промислової групи здійснюється на 

підставі договору, що укладається між учасниками і що пови-

нен містити наступні відомості: 

найменування фінансово-промислової групи; 

порядок заснування центральної компанії фінансово-

промислової групи як юридичної особи в певній організаційно-

правовій формі; 

порядок внесення змін до складу учасників фінансово-

промислової групи; 

обсяг, порядок і умови формування активів; 

ціль об'єднання учасників; 

термін дії договору. 

Для державної реєстрації центральна компанія фінансово-

промислової групи представляє в повноважний державний ор-

ган наступні документи: 



  

заявку на створення фінансово-промислової групи; 

договір про створення фінансово-промислової групи (за 

винятком фінансово-промислових груп, утворених основним і 

дочірнім товариствами); 

нотаріально засвідчені копії свідоцтва про реєстрацію 

установчих документів, копії реєстрів акціонерів (для акціоне-

рних товариств) кожного з учасників, включаючи центральну 

компанію фінансово-промислової групи; 

організаційний проект фінансово-промислової групи; 

нотаріально завірені й легалізовані установчі документи 

іноземних учасників; 

висновок антимонопольного органа. 

Вищим органом керування фінансово-промислової групи є 

рада керуючих фінансово-промислової групи, що включає 

представників всіх її учасників.  

Холдингова компанія – об'єднання підприємницьких ор-

ганізацій, до складу активів якого входять контрольні пакети 

акцій інших організацій. Як власник контрольних пакетів акцій 

або часток в паях інших компаній холдингова компанія здійс-

нює контроль і керування їхньою діяльністю. Механізм воло-

діння контрольним пакетом акцій дає холдинговій компанії 

право вирішального голосу, завдяки чому вона одержує мож-

ливість проводити єдину політику й здійснювати єдиний конт-

роль за дотриманням спільних цілей. 

Фінансова холдингова компанія – це така, більше 50% 

капіталів якої становлять цінні папери й інші фінансові активи 

емітентів. У разі невиконання вимоги до складу активів фінан-

сової холдингової компанії, арбітражний суд має підставу для 

ухвалення рішення про її ліквідацію як такої. Таким чином, фі-

нансові холдингові компанії вправі вести лише інвестиційну 

діяльність, тоді як інші види діяльності для них неприпустимі. 

 



  

1.4. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

● Основні положення щодо оподаткування  
підприємницької діяльності в Україні 

 
Оподаткування підприємницької діяльності в Україні є 

складовою загальної системи оподаткування, що здійснюється 

виключно на основі законів України, які відповідають вимогам 

Податкового кодексу України (ПКУ) [21].  З 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 си-

стема заходів, що визначає особливий порядок оподаткування 

окремих категорій господарюючих суб'єктів. 

Згідно з ПКУ місцеві ради обов'язково встановлюють єди-

ний податок та податок на майно (в частині транспортного по-

датку та плати за землю). Установлення місцевих податків та 

зборів, не передбачених КПУ, забороняється. Зарахування міс-

цевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів 

здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України 

(БКУ) [2]. 

З метою створення прийнятних умов оподаткування підп-

риємництва, які б відповідали як його потребам, як і потребам 

держави і народу України в цілому, система оподаткування 

підприємництва враховує різні умови функціонування підпри-

ємницьких суб’єктів, які відносяться до чотирьох категорій: 

мікропідприємництва, малого, середнього та великого підпри-

ємництва згідно з табл. 1.4.1. 

Таблиця 1.4.1 
Класифікація суб’єктів підприємництва за розміром 

 
Категорія 

суб’єкту 

 

Кількість працюючих, 

осіб 

Річний дохід у млн. 

євро  

фізичних 

осіб 

юридичних 

осіб 

фізичних 

осіб 

юридич-

них осіб 

1. Мікропід-

приємництво 

До 10 До 10 До 2 До 2 

2. Мале підп-

риємництво 

До 50 До 50 До 10 До 10 

3. Середнє 

підприємниц-

тво 

Підприємства, що за своїми ознаками не можуть 

бути класифіковані як малі або великі підприєм-

ства 

4. Велике під-
приємництво 

– Більше 250 – Від 50 

 



  

Стосовно різних суб’єктів підприємництва відповідно до 

їхнього розміру можуть встановлюватися спеціальні податкові 

режими у випадках і порядку, визначених виключно Податко-

вим кодексом України. Спеціальний податковий режим може 

передбачати особливий порядок визначення елементів податку 

та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів. За-

ходи спеціального режиму оподаткування, що не визначені 

ПКУ, не визнаються законними в Україні. 

Розподілення безлічі конкретних видів суб’єктів за показ-

никами обсягу діяльності та чисельності працівників спрямо-

вано на відтворення в країні різноманіття умов, у яких можуть 

працювати підприємці відповідно до власних уподобань, виб-

раних напрямків роботи у відповідності до актуальних потреб 

громадян і суспільства в цілому при справедливих початкових 

умовах для всіх учасників підприємницької діяльності, спожи-

вачів їхньої продукції та послуг, а також держави в цілому.  

Для створення умов найбільш ефективного функціонуван-

ня різних суб’єктів підприємництва визначено можливість за-

стосування двох наступних режимів їхнього оподаткування: 

загального порядку оподаткування; 

спрощеної системи оподаткування. 

Для визначення суб’єктів підприємництва, що мають пра-

во на використання спрощеної системи оподаткування та еле-

ментів спеціального режиму, встановлено відповідні критерії 

віднесення до таких суб’єктів. 

Відповідно до особливостей загальної та спрощеної систе-

ми оподаткування законодавчо встановлено вимого до здійс-

нення суб’єктами підприємництва реєстрації розрахункових 

операцій (РРО), оплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) та 

сплати єдиного податку (ЄП).  



  

Загальний порядок ведення РРО, сплати ЄСВ та ЄП 

суб’єктами підприємництва на загальній і спрощеній системі  

оподаткування відображає схема на рис. 1.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4.1. Загальний порядок ведення реєстраторів  
розрахункових операцій (РРО), сплати єдиного соціаль-

ного внеску (ЄСВ) та єдиного податку (ЄП) 
 

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. 

Відповідно, право звільнення від ведення РРО розповсю-

джується на підприємницькі суб’єкти: 

Система оподаткування 

підприємництва 

Всі суб’єкти, крім 

суб’єктів на спро-

щеній системі 

Всі суб’єкти 

на спрощеній 

системі 

З них 
частко-

во 

РРО 

Загальні 

податки 
ЄСВ ЄП 



  

першої групи; 

другої і третьої груп (фізичні особи – підприємці) незале-

жно 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, приведену в табл. 1.4.2. 

Таблиця 1.4.2 
Загальна система оподаткування доходів в Україні 

 
Вид  

податку 
База  

оподаткування 
Ставки оподаткування 

1. Податок на 
прибуток 

Прибуток 
 

18% 
 

2. Податок на 
доходи фізич-
них осіб 
(ПДФО) 

1. Заробітна плата 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. 

2. Доходи відмінні 
від заробітної пла-
ти, дивіденди від 
неплатників пода-
тку на прибуток  

18% 

 3. Інші доходи  5% – дивіденди; 
18% – інший інвестиційний дохід, у 
тому числі проценти по депозитах 

4. Пенсії 15% від мінімального розміру, як-
що розмір пенсій вище 4 134 гри-
вень 

3. Військовий 
збір 

Усі види доходів 
(п. 1-4) 

1,5 % 



  

4. Єдиний со-
ціальний вне-
сок 

Заробітна плата та 
деякі доходи від-
мінні  
від заробітної пла-
ти та інвестиційно-
го доходу (не пе-
ревищує 25 міні-
мальних місячних 
заробітних плат – 
34 450 грн.  

22% – для роботодавця;  
0% – для робітника 

5. Податок на 
додану вар-
тість (ПДВ)  

Додана вартість 
 

20% – загальна; 
0% – експорт; 
7% – фармацевтична продукція        

6. Спеціальний 
режим ПДВ 
для сільського 
господарства 
(див. п.7) 

Додана вартість 
сільськогосподар-
ської продукції 
 
 

нарахована сума ПДВ не підлягає 
сплаті до бюджету та повністю за-
лишається в розпорядженні підп-
риємства (див. п.7) 

7. Перехідні 
умови застосу-
вання спеціа-
льного режиму 
ПДВ на 2016 
рік за п. 6  

Додана вартість 
сільськогосподар-
ської продукції 
 
 

Порядок розподілення ПДВ: 
а) при постачанні зернових та тех-
нічних культур:  
85% – до державного бюджету, 
15% – перераховується на спеціа-
льний рахунок;  
б) при постачанні продукції тва-
ринництва:  
20% – до державного бюджету, 
80% – перераховується на спеціа-
льний 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.  Відновлення 
права на відшкодування ПДВ для 
усіх експортерів зернових та техні-
чних культур 



  

● Особливості оподаткування суб’єктів малого і 
середнього підприємництва 

 
Основним фінансовим інструментом, що регулює взаємо-

відносини бізнесу з державою, є його оподаткування – законо-

давчо врегульований процес установлення й стягнення подат-

ків, визначення їхніх розмірів і ставок з урахуванням порядку 

їх сплати для підприємств з певними параметрами, що відо-

бражають:  

чисельність працюючих, обсяг валового доходу від реалі-

зації; 

вид податкового режиму – загальний чи спеціальний 

(спрощений).  

Зміст системи оподаткування малого і середнього підпри-

ємництва полягає в створенні умов для його становлення цент-

ральним елементом структурної перебудови регіональної еко-

номіки та сприянні підвищенню доходів місцевих бюджетів. 

Саме спеціальний податковий режим спрямований на сти-

мулювання малого і середнього підприємництва, а його систе-

ма припускає тільки один вид податку: єдиний податок (ЄП), 

який сплачується до місцевого бюджету. Незалежно від цього 

підприємці платять єдиний соціальний внесок (ЄСВ), що зара-

ховується на рахунки органів Пенсійного фонду України. 

Діючим законодавством передбачено наступні 4 групи 

платників єдиного податку (ЄП), характеристика яких наведе-

на в табл. 1.4.3. Дані групи платників створені з урахування 

таких чинників, як: 

зміст підприємницької діяльності; 

кількість найманих працівників; 

обсяг доходу за рік. 

Відповідно до сукупності вказаних характеристик групам 

підприємців встановлено певні ставки їхнього оподаткування. 



  

 Таблиця 1.4.3 

Платники єдиного податку (ЄП) за  
спрощеною системою та ставки ЄСВ (на 2019 рік) 

 
Характеристика 

групи платників ЄП 
Най-

маних 
праці-
вників 

Об-
сяг 
до-

ходу  

Ставка 
оподатку-
вання 

Став-

ка ЄСВ, 

грн. 

 

Група 1 – підприємці, які здійс-
нюють виключно роздрібний 
продаж товарів з торгівельних 
місць на ринках або здійснюють 
господарську діяльність по на-
данню побутових послуг насе-
ленню 

0 До  
300 
тис. 
грн. 

До 10%  
мінімальної  
заробітної 
плати (192,1 
грн. на 2019 
р.) 

22% до 

МЗП 

(у 2019 

р. – 

918,06 

грн.) 

Група 2 – підприємці, які здійс-
нюють господарську діяльність з 
надання послуг, у тому числі по-
бутових, платникам єдиного по-
датку або населенню, здійсню-
ють виготовлення або продаж 
товарів, діяльність у сфері ресто-
ранного господарства 

До 10 До 
1,5 

млн. 
грн. 

До 20%  
мінімальної 
заробітної 
плати (834,6 
грн.) 

22% до 

МЗП 

(у 2019 

р. – 

918,06 

грн.) 

 Група 3 – фізичні особи-
підприємці та юридичні особи 

Не об-
меже-

на 

До 5 
млн. 
грн. 

3 % доходу  
(платникам 
ПДВ); 
5 % доходу 
(не платни-
кам ПДВ)*  

22% до 

МЗП 

(у 2019 

р. – 

918,06 
грн.) 

4 група – сільгоспвиробники, в 
яких доля сільськогосподар-
ського виробництва за поперед-
ній рік дорівнює або перевищує 
75% 

Не об-
меже-

на 

Не 
об-
ме-
же-
ний 

**  

* у разі включення ПДВ до складу єдиного податку; 

** ставка: різна для  рілля, сінокосів або пасовищ, багаторічних насаджень, 

земель водного фонду 



  

Ставки ЄСВ, як відображено в табл. 1.4.3, прив’язані до 

рівня мінімальної заробітної плати (МЗП). Треба мати на увазі, 

що ставку єдиного податку для першої та другої груп встанов-

люють місцеві ради і для окремих видів діяльності (або в окре-

мих населених пунктах) вона може бути менше максимального 

рівня.   

Особливістю оподаткування підприємців 4 групи полягає 

в тому, що об'єктом оподаткування є площа сільськогосподар-

ських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних наса-

джень), та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, 

ставків, водосховищ), що перебувають у власності сільського-

сподарського товаровиробника або надані йому у користуван-

ня, у тому числі на умовах оренди. 

Підставою для нарахування єдиного податку платникам 

четвертої групи є дані державного земельного кадастру, та/або 

дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Податковим кодексом України з урахуванням змін, згідно 

з ухваленим Верховною Радою України законом  № 3688  [25] 

передбачено також і відповідальність підприємців 4-ї групи, 

які, у разі порушення правил використання спрощеною систе-

мою оподаткування, обтяжуються штрафами. 

Для фізичних осіб підприємців (ФОП), що працюють на 

загальній системі оподаткування, у 2019 році діють наступні 

ставки податків і ЄСВ: 

податок на доходи фізичної особи (ПДФО) – 18% від чис-

того прибутку щомісячно; 

ЄСВ «за себе» – 918,06 грн. щомісячно; 

воєнний збір (ВЗ) – 1,5% від чистого прибутку; 

ЄСВ для працівників – 22% від чистого прибутку, але не 

менше 22% від МЗП. 

Чистий прибуток (дохід) підприємця розраховується як 

дохід мінус документально підтверджені витрати. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57512


  

1.5. УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ Й ЗАГАЛЬНИЙ 

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ СУБ’ЄКТІВ  

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 

● Установчі документи суб’єкта  

підприємницької діяльності 
 

 

Установчими документами підприємства є комплект до-

кументів установленої законом форми, згідно з якими підпри-

ємство або інший суб’єкт підприємницької діяльності виника-

ють і діють як суб'єкти права. Господарський кодекс Украї-

ни [1] містить перелік актів, які належать до установчих доку-

ментів у відповідності до кожного виду суб'єкта господарю-

вання, а саме:  

а) рішення про його утворення або засновницький дого-

вір; 

б) у випадках, передбачених законом, – статут (або по-

ложення) суб'єкта господарювання. 

Установчі документи в цілому повинні відображати: 

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 

утворити суб'єкт господарювання, порядок спільної діяльності 



  

щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, поря-

док розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб'-

єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок 

вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльнос-

ті суб'єкта господарювання, які передбачені законом, а також 

порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до встанов-

леному законом порядку. 

Статут суб'єкта господарювання повинен містити відо-

мості про його найменування, мету й предмет діяльності, роз-

мір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів, 

порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і 

контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквіда-

ції суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з 

особливостями даної організаційної форми суб'єкта господа-

рювання. Статут (положення) затверджується власником майна 

або іншими органами відповідно до законодавства.  

Склад та зміст установчих документів ураховує особливо-

сті створення та функціонування різних суб’єктів підприємни-

цтва. Найбільше регламентовані вимоги до установчих доку-

ментів господарських товариств. 

1. Установчим документом повного і командитного това-

риства є засновницький договір. Установчим документом акці-

онерного товариства, товариства з обмеженою відповідальніс-

тю (ТОВ) і товариства з додатковою відповідальністю є статут. 

2. Установчі документи господарського товариства повин-

ні містити відомості про його вид, перелік обов’язкової інфор-

мації для установчих документів, а згідно з особливістю їхньо-

го функціонування – склад засновників або учасників, склад і 

компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними 

рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна однос-

тайність або кваліфікована більшість голосів.  



  

3. Статут акціонерного товариства, окрім відомостей, за-

значених у п. 2, повинен містити також відомості про види ак-

цій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення 

акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновника-

ми, наслідки невиконання зобов’язань із 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 внесків. 

Статутом може бути встановлено порядок визначення ро-

зміру часток учасників залежно від зміни вартості внесеного 

майна, або додаткових внесків учасників. 

5. Засновницький договір повного і командитного това-

риств, окрім відомостей, зазначених у п. 2, повинен визначати 

розмір частки кожного з учасників, форму їхньої участі в спра-

вах товариства, розмір, склад і порядок внесення ними внесків. 

Стосовно вкладників командитного товариства в засновниць-

кому договорі вказуються тільки сукупний розмір їх часток у 

майні товариства та розмір, склад і порядок внесення ними 

майна. 

6. Найменування господарського товариства повинно міс-

тити зазначення виду товариства, для повних товариств і ко-

мандитних товариств – прізвища (найменування) учасників то-

вариства, які несуть додаткову відповідальність за зобов'язан-

нями товариства усім своїм майном, а також інші необхідні ві-

домості. Найменування господарського товариства не може 

вказувати на належність товариства до органів державної вла-

ди чи органів місцевого самоврядування. 

7. До установчих документів можуть бути включені також 

відомості щодо інших умов діяльності господарського товари-

ства, які не суперечать закону. Якщо в установчих документах 



  

не вказано строк діяльності господарського товариства, воно 

вважається створеним на невизначений строк. 

Зміст установчих документів господарських товариств ре-

гулюється також Законом України «Про господарсь-

кі товариства» [20]. 

Крім обов’язкових, до установчих документів можуть 

включатися положення, пов’язані з особливостями діяльності 

підприємства: про трудові відносини, про особливості членства 

(щодо колективних підприємств, кооперативів), про раду підп-

риємства (порядок її створення, склад, компетенцію), про інші 

органи, які реалізують повноваження трудового колективу (ра-

ду трудового колективу, профспілковий комітет) тощо. 

 

 

● Загальний порядок створення та  
ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності 

 

Суб'єкт підприємництва може  бути  створений  за  рішен-

ням власника майна або вповноваженого ним органу, а у випа-

дках,  спеціально  передбачених  законодавством,  також  за 

рішенням  інших органів,  організацій і громадян шляхом за-

снування нового, реорганізації  (злиття,  приєднання,  виділен-

ня,  поділу, перетворення) діючого, або декількох діючих суб'-

єктів. Суб'єкти підприємництва можуть утворюватися шляхом 

примусового поділу або виділення одного суб'єкта з іншого за 

розпорядженням антимонопольних органів відповідно до ан-

тимонопольного законодавства України.  

Порядок реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності 

призначеними органами в Україні має виключно формальний 

характер без будь-яких елементів надання дозволу, окрім ви-

падків, коли для заняття даним видом підприємницької діяль-

ності необхідно її ліцензування.  

http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8


  

Кожен суб’єкт підприємництва підлягає державній реєст-

рації в Єдиному державному реєстрі підприємств та організа-

цій (ЄДРПО) як юридична особа чи фізична особа-підприємець 

у порядку, визначеному законом. Відкриття  суб'єктом  госпо-

дарювання філій (відділень), представництв без створення  

юридичної особи не потребує їхньої державної реєстрації. 

Відомості про відокремлені підрозділи суб'єкту підприєм-

ництва залучаються до його реєстраційної справи та включа-

ються до Єдиного державного реєстру. 

Загальний порядок створення підприємства як юридичний 

процес в цілому визначається діючим законодавством України, 

але, у залежності від ступеню вирішення всіх питань, 

пов’язаних з цілями підприємства, його місцезнаходженням, 

сферою діяльності та іншими, процес створення може включа-

ти декілька етапів. Так, при створенні підприємства з самого 

початку, особливо – у підприємницькій сфері – потрібні такі 

етапи, як: початковий, підготовчий, реєстраційний і органі-

заційний.  

Початковий етап 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. 

Зокрема, при виборі сфері підприємницької діяльності за-

сновники підприємства повинні враховувати, що відповідно до 



  

чинного законодавства України дозволена будь-яка підприєм-

ницька діяльність, крім тих її видів, що: 

1) дозволені лише державним підприємствам та організа-

ціям (у частині виготовлення і реалізації наркотичних засобів, 

військової зброї, боєприпасів до неї, вибухових речовин, охо-

рони об'єкти державної власності); 

2) дозволені недержавним підприємствам і підприємцям 

лише за умов отримання ними спеціального дозволу – ліцензії 

(за встановленим переліком). 

Потрібно також враховувати можливі обмеження обсягів 

здійснення певної підприємницької діяльності згідно з квота-

ми, що встановлюють Кабінет міністрів України або органи 

місцевого самоврядування. 

Власне юридичне створення підприємства включає підго-

товчий та реєстраційний етапи. 

На підготовчому етапі здійснюються: 

● підготовка й складання засновницького договору; 

● підготовка й складання статуту підприємства; 

● визначення юридичної адреси; 

● складання пакету протоколів про наміри співробітницт-

ва; 

● узгодження роботи з банківськими установами; 

● підготовка й затвердження пакета засновницької доку-

ментації. 

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 й порядку створення статутного фонду; 

● юридичної адреси підприємства.  

Реєстрація підприємства здійснюється в такому порядку: 

● формування пакета реєстраційної документації; 

● внесення необхідної суми до статутного фонду та обов'-

язкових платежів; 

● отримання свідоцтва про реєстрацію; 

● отримання ідентифікаційного коду та печатки; 

● постановка на облік у статистичному управлінні; 

● реєстрація в податковій адміністрації та пенсійному фо-

нді; 

● відкриття рахунку в установах банку. 

Для реєстрації підприємства до органу, що здійснює ре-

єстрацію суб’єктів підприємництва, надаються такі документи: 

● рішення власника майна або вповноваженого органу про 

організацію підприємства (наприклад, у вигляді угоди про за-

снування підприємства); 

● статут підприємства; 

● письмове підтвердження юридичної адреси підприємст-

ва;  

● реєстраційну картку в трьох примірниках, яка одночасно 

виконує роль заяви засновника про реєстрацію підприємства; 

● квитанцію про сплату мита за реєстрацію підприємства; 

● нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну 

реєстрацію юридичної особи. 

Отже, усі процедури створення підприємницького суб’єкта 

пов’язані із конкретною вибраною для нього організаційно-

правовою формою. Загальну логіку створення суб’єкту підпри-

ємництва можна відобразити схемою, приведеною на рис. 

1.5.1, яка відображає перелік і послідовність прийняття найсут-

тєвіших рішень, що приводять до розуміння потрібної органі-

заційно-правової форми створюваного підприємства.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5.1. Послідовність прийняття найсуттєвіших рішень  
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Завершальним етапом створення і реєстрації підприємства 

є відкриття розрахункового рахунку у відповідному банку за 

місцезнаходженням новоствореного підприємства, для чого 

потрібні такі документи: 

● 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 роз-

поряджатися рахунком підприємства; 

● копія документа про реєстрацію в органах Пенсійного 

фонду України. 

Законодавством урегульований і порядок утворення й ре-

єстрації) акціонерних товариств, як приватних (ПрАТ), кіль-

кість  акціонерів якого не перевищує 100 акціонерів, так і пуб-

лічних (ПАТ). Цей порядок відображає особливості, пов’язані 

із зобов’язанням акціонерного товариства здійснити реєстра-

цію випуску акцій під час його створення.  

Так, створення приватного акціонерного товариства пе-

редбачає такі етапи: 

● прийняття зборами засновників рішення про створення 

акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення 

акцій; 

● реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фо-

ндового ринку (ДКЦПФР) випуску акцій та видача тимчасово-

го свідоцтва про реєстрацію випуску акцій; 

● присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного но-

мера 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 резуль-

татів закритого (приватного) розміщення акцій серед заснов-

ників товариства, затвердження статуту товариства, а також 

прийняття інших рішень, передбачених законом; 

● реєстрація товариства та його статуту в органах держав-

ної реєстрації; 

● подання Державній комісії з цінних паперів та фондово-

го ринку звіту про результати закритого (приватного) розмі-

щення акцій; 

● реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фо-

ндового ринку звіту про результати закритого (приватного) ро-

зміщення акцій, отримання свідоцтва про державну реєстрацію 

випуску акцій; 

● видача засновникам товариства документів, що підтвер-

джують право власності на акції. 

Припинення діяльності суб’єкта господарювання здійсню-

ється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, 

перетворення) або ліквідації – за рішенням власника (власни-

ків) чи вповноважених ним органів, або за рішенням інших 

осіб – засновників суб'єкта господарювання, чи їх правонасту-

пників, а у випадках, передбачених законодавством, – за рі-

шенням суду. 

У разі злиття суб'єктів господарювання всі майнові права 

та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта, що утворе-

ний унаслідок злиття. У разі приєднання одного або кількох 

суб'єктів підприємництва до іншого суб'єкта до цього остан-

нього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних 

суб'єктів. 



  

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 утво-

рені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кіль-

кох нових суб'єктів підприємництва до кожного з них перехо-

дять 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 пра-

ва 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  випад-

ках, передбачених законом. 

Скасування державної реєстрації позбавляє суб'єкт підп-

риємництва статусу юридичної особи і є підставою для вилу-

чення його з державного реєстру, про що здійснюється відпо-

відний запис після затвердження ліквідаційного балансу. 

Оголошення про реорганізацію чи ліквідацію господарсь-

кої організації або припинення діяльності приватного підприє-

мця підлягає опублікуванню в установленому порядку. 

 

● Ліцензування підприємницької діяльності  
в Україні 

 

Свобода підприємництва в Україні, гарантована її Консти-

туцією, реалізується правом будь-якого суб’єкта підприємниц-

тва на вільний вибір сфери діяльності, окрім заборонених, а 



  

також за умов виконання вимог, встановлених відповідно до 

правил ліцензування, патентування або квотування. 

Ліцензування, патентування певних видів господарської 

діяльності та квотування є засобами державного регулювання у 

сфері господарювання, спрямованими на забезпечення єдиної 

державної політики у певних сферах та захист економічних і 

соціальних інтересів держави, суспільства та окремих спожи-

вачів. 

Усі відносини, пов’язані з ліцензуванням видів господар-

ської діяльності, регулюються виключно законами України.  

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.  

Діяльність у сфері ліцензування підприємництва базується 

на таких принципах [26]: 

• захист конституційних прав і свобод людини та грома-

дянина, законних інтересів, здоров'я громадян і безпеки держа-

ви; 

• рівність прав усіх суб'єктів підприємництва незалежно 

від їх організаційних форм та форм власності; 

• гласність та відкритість процесу ліцензування.  

Регулюванню мають підлягати тільки ті види підприємни-

цької діяльності, які безпосередньо впливають на здоров'я лю-

дини, навколишнє природне середовище, безпеку держави, зо-

крема:  

виготовлення та реалізація лікарських засобів та ветерина-

рних медикаментів і препаратів; 

виготовлення пива, алкогольних напоїв, а також виготов-

лення 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 туриз-

му;  

створення й утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мис-

ливських стендів; 

операції з металобрухтом; 

посередництво з питань працевлаштування на роботу за 

кордоном; 

довірчі та інші операції з майном довірителя тощо. 

Термін дії ліцензії на окремі види підприємницької діяль-

ності визначається органом, що її видає, але не може бути 

меншим ніж три роки, якщо інше не передбачено законодав-

чими актами. Розмір плати за видачу ліцензій, а також порядок 

зарахування одержаних коштів встановлюються Кабінетом 

Міністрів України. Формування державної політики з питань 

ліцензування та контроль за дотриманням вимог законодавства 

ліцензіатами та ліцензіарами здійснює Ліцензійна палата при 

Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.    

Ліцензія на здійснення будь-якої підприємницької діяль-

ності видається за встановленим зразком і є документом суво-

рої звітності. Бланки ліцензій виготовляються друкарським 

способом із забезпеченням їх захисту від підробки та несанкці-

онованого тиражування. 

У ліцензії зазначаються: 

1) найменування та ідентифікаційний код органу, що ви-

дав ліцензію; 

2) найменування і місцезнаходження, ідентифікаційний 

код отримувача ліцензії; 



  

3) вид діяльності, на яку видається ліцензія; 

4) місце провадження діяльності; 

5) особливі умови та правила провадження даного виду ді-

яльності; 

6) номер реєстрації ліцензії; 

7) дата видачі і термін дії ліцензії. 

Ліцензія скріплюється підписом відповідальної за видачу 

ліцензій посадової особи і печаткою органу, що її видав. 

У сферах, пов'язаних із торгівлею за грошові кошти (готів-

ку, чеки, а рівно з використанням інших форм розрахунків та 

платіжних карток на території України), обміном готівкових 

валютних цінностей (у тому числі операції з готівковими пла-

тіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з платі-

жними картками), у сфері грального бізнесу та побутових пос-

луг, інших сферах, визначених законом, може здійснюватися 

патентування підприємницької діяльності суб'єктів господа-

рювання. 

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 по-

рядок оподаткування відповідно до закону.  

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 орга-

нізаціями, та такими, що  випливають зі змісту співробітництва 

в межах Асоціації України з Європейським Союзом (ЄС). 



  

1.6. ІНФРАСТРУКТУРА  ПІДПРИЄМНИЦТВА  

 
 ● Поняття інфраструктури підприємництва  
 

Під інфраструктурою підприємництва розуміють ком-

плекс виробничих та невиробничих сфер діяльності, які забез-

печують процес та умови діяльності підприємців та їхніх підп-

риємств. Інфраструктура сучасного підприємництва – невід'-

ємний компонент організації його функціонування.   

Інфраструктура підприємництва сформувалася в результа-

ті тривалої еволюції ділових відносин між підприємцями, най-

маними робітниками, споживачами, які пов'язані величезною 

множиною проміжних форм, що опосередковують установлен-

ня цих відношень і тим самим допомагають суб'єктам підприє-

мництва реалізувати свої ділові інтереси. Інфраструктура підп-

риємництва в Україні знаходиться в процесі постійного розви-

тку, вона розширює перелік послуг, що надаються підприєм-

цям. Для максимального використання можливостей підприє-

мницької інфраструктури підприємець має бути свідомим що-

до її можливостей і основ функціонування. 

Інфраструктура підприємництва має дуже складну струк-

туру, різні її сегменти по-різному взаємодіють між собою, що 

ускладнює її цілісне сприйняття. Для кращого розумінні ін-

фраструктуру підприємництва доцільно представити в розрізі 

окремих ознак, за якими її можна поділити на такі складові, як: 

безпосередня (близька) і віддалена; 

виробнича й невиробнича; 

підприємницька й непідприємницька. 

До безпосередньої інфраструктури належить безліч її еле-

ментів, що безпосередньо обслуговують, або взаємодіють з 

підприємцем у сфері банківського обслуговування, кредиту-



  

вання й фінансового забезпечення, оподаткування, страхуван-

ня, торгового посередництва, виробничого обслуговування та 

ін. Але не менше значення для підприємця мають і такі елеме-

нти віддаленої інфраструктури як освіта, законодавство, діяль-

ність національного банку, свободи та права людини, культура 

та ін. 

Поділ на виробничу і невиробничу сфери оснований на 

тому, що у виробничій сфері підприємець може одержувати 

сприяння в технологічному розвитку від інжинірингових і кон-

салтингових компаній, мати необхідні послуги з боку аудитор-

ських фірм, отримувати допомогу в вирішенні виробничих пи-

тань за участю аутсорсингових компаній тощо. У невиробничій 

сфері залишаються всі інші послуги і можливості, що виника-

ють у фінансовій сфері, страхуванні, біржовій діяльності, на 

фондовому ринку та ринку цінних паперів тощо. 

Поділ на підприємницьку й непідприємницьку сфери осно-

ваний на тому, що цілісну інфраструктуру підприємництва 

складають підприємства й організації, частина з яких самі фун-

кціонують як підприємницькі, тоді як інші є державними, сус-

пільними, неприбутковими установами тощо. Так, до держав-

них належать податкові, частина фінансових, статистичні ор-

гани, тоді як значна кількість суб'єктів є підприємницькими: 

страхові компанії, банківські та інші кредитні установи тощо. 

За ознакою спорідненості надаваних послуг виробничому під-

приємству або підприємцю доцільно уявляти такий сектораль-

ний склад інфраструктури підприємництва, як це представлено 

схемою на рис. 1.6.1. Найважливішою у складі інфраструктури 

підприємництва сферою є фінансово-кредитне обслуговуван-

ня підприємств. Ця сфера обіймає послуги у сферах: 

фінансових взаємовідносин з державою; 

банківського розрахункового та кредитного обслугову-

вання. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6.1. Секторальний склад інфраструктури 

підприємництва 
 

Для підприємств, що функціонують у формі акціонерних 

товариств, важливе значення має фондовий ринок, на якому 

здійснюється продаж і обертанні цінних паперів цих товариств. 

Страхування відіграє важливу захисну роль захисту підп-

риємницької діяльності від непередбачених подій, або при ро-

боті в невизначених умовах, при великих ризиках втрати при-

бутку, грошових коштів, майна. Діюча в Україні розвинена си-

стема страхування дозволяє гарантувати результати діяльності 

підприємця при здійсненні будь-яких операцій і стосовно різ-

них видів майна, майнових і фінансових відносин.   

Підприємництво 

Фінансово-кредитне 
обслуговування 

Страхування 
Фондовий 

ринок 

Торгове 
посередництво 

Виробниче 
обслуговування 



  

Торгове посередництво для виробничої підприємницької 

діяльності є найважливішим елементом, що сприяє доставці 

продукції та послуг до їх споживачів, а також дає доступ до 

закупівель необхідної сировини. До цього сектору інфраструк-

тури підприємництва належать всілякі торгові асоціації, оптові 

та роздрібні торговельні компанії, товарні біржі, франчайзин-

гові компанії, які надають підприємцям можливості працюва-

ти, користуючись відомими світовими виробничими брендами.   

У сфері виробничого обслуговування інфраструктура під-

приємництва сприяє просуванню передових технологій, поши-

ренню в діяльності вітчизняних підприємців передових світо-

вих брендів стосовно виготовлення новітньої продукції або на-

дання послуг, створює можливості для ефективної співпраці і 

кооперації зусиль окремих спеціалізованих виробників. 

 

● Фінансово-кредитне й страхове обслуговування 

підприємництва 
 

Підприємницька діяльність не може відбуватися без від-

повідної системи фінансових, кредитних, податкових відносин 

як з державою, так і між учасниками підприємницької діяльно-

сті. Всі суб'єкти підприємництва, незалежно від форм власнос-

ті, знаходяться в порівняно однакових фінансових умовах, що 

диктуються державою, тобто кожному з них необхідно сплачу-

вати встановлені податки, здійснювати єдиний соціальний вне-

сок (ЄСВ), страхові платежі, акцизи, виплачувати податки до  

місцевих бюджетів та ін. При організації фінансовій діяльності 

кожного суб'єкта потрібно враховувати специфіку, що випли-

ває з його форми власності. Так, для фінансів орендних підп-

риємств характерний такий специфічний елемент, як система 

орендних платежів. 



  

● Фінансова інфраструктура.  

Основними елементами фінансової інфраструктури підп-

риємництва є комерційні банки, які здійснюють розрахункове 

обслуговування підприємств – юридичних осіб, а також підп-

риємців, що відкривають розрахункові рахунки в банківських 

установах. Саме через посередництво банків підприємства роз-

раховуються зі всіма іншими фінансовими інститутами. Також 

комерційні банки виконують посередницьку роль між різними 

підприємствами і підприємцями та з власним трудовим колек-

тивом, здійснюючи розрахунково-касове обслуговування підп-

риємницької діяльності як стосовно виплати заробітної плати, 

так і отримання готівки для здійснення інших розрахунків го-

тівкою відповідно до діючого законодавства. 

● Кредитування. 

У реальних умовах сучасного ринку будь-яке підприємст-

во, або підприємець, відчувають нестачу власних обігових ко-

штів для здійснення своєї діяльності, що зумовлює необхід-

ність у кредитуванні підприємницької діяльності. При цьому 

підприємці потребують різних видів кредитів: 

короткострокових – на 30, 60, 90 днів; 

середньострокових – наприклад, від 1 до 5 років; 

довгострокових – строком більше 5-ти років. 

Окрім звичайних кредитів, які підлягають поверненню в 

той же грошовій формі, що й отримані, підприємницькі струк-

тури потребують інвестицій, тобто вкладень залученого зі сто-

рони  капіталу з метою отримання прибутку. 

Такі потреби підприємництва формують різноманітні ор-

ганізації фінансово-кредитного обслуговування, які здійсню-

ють ті ж самі комерційні банки, інші кредитні установи, інвес-

тиційні фонди, лізингові компанії тощо. 



  

Провідну роль у цьому процесі відіграють комерційні бан-

ки, як найбільш універсальні фінансові установи, що одночас-

но виконують функції: 

розрахунково-касового обслуговування; 

розміщення грошових засобів у діяльність підприємств (у 

якості кредитування та інвестування) – активні операції; 

акумуляції  (залучення) грошових засобів у формі депози-

тів – пасивні операції; 

обслуговування потреб підприємництва в іноземній валю-

ті, а також порядку її продажу державі.  

При цьому комерційні банки мають і ту перевагу, що в 

здійсненні своєї діяльності не обмежені взаємодією лише з 

юридичними особами, а також залучають фінансові ресурси 

населення.  

Здійснюючи фінансово-кредитне обслуговування підпри-

ємництва банки полегшують перехід фондів від того, хто їх 

створив, до того, хто готовий їх ефективно витратити.  

Банк зосереджує фонди, аналізує кредитні можливості, 

оцінює межі ризику, визначає можливі форми передачі засобів 

від тримачів фондів до користувачів. 

На відміну від банків, кредитні організації та інвестиційні 

фонди і компанії, мають більш цільове призначення й здійс-

нюють лише окремі фінансові операції, дозволені законодавст-

вом. 

Загалом учасники фінансово-кредитного сектору фінансо-

вої інфраструктури  розділяються на такі групи: 

посередники депозитного типу – комерційні банки, ощадні 

асоціації, спільні ощадні банки, кредитні спілки; 

посередники контрактного типу – страхові компанії, пен-

сійні фонди; 

інші посередники – спільні фонди, фінансові групи, ком-

панії, брокери і дилери по цінних паперах. 



  

● Фінансовий ринок. 

Сукупність учасників фінансової інфраструктури створює 

фінансовий ринок України, на якому відбувається купівля-

продаж грошей і основна функція якого полягає в наданні під-

приємцям позикових коштів – кредитів. Саме фінансовий ри-

нок дає можливість відкласти сьогоднішнє споживання, заоща-

дити кошти і направити їх у сферу підприємницької діяльності, 

що й спонукає підприємців сприяти розвитку фінансового рин-

ку в Україні.  

В умовах розвиненого фінансового ринку підприємцю,  

для обґрунтування  договору про одержання кредиту, необхід-

но банку або іншій кредитній установі лише надати: 

● заяву з проханням виділити кредит з указаною сумою і 

періодом його погашення; 

● програму, під яку береться кредит з її економічним об-

ґрунтуванням;  

● контракт із клієнтами і механізм його виконання; 

● необхідні форми гарантій; 

● договір про страхування кредитних операцій. 

За користування кредитом підприємець сплачує банкам 

або іншим кредитним установам певні відсотки. 

● Фондовий ринок. 

Складовою частиною загального фінансового ринку є фо-

ндовий ринок,  на якому здійснюються емісія, купівля і продаж 

цінних паперів, без чого неможлива діяльність акціонерних то-

вариств. У центрі фондового ринку України, що лише розвива-

ється, знаходиться Українська фондова біржа (УФБ), а порядок 

випуску і обертання цінних паперів здійснюється під наглядом 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

(НКЦПФР). Українська фондова біржа – це акціонерне това-

риство, що зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, 

сприяє формуванню їхнього біржового курсу і здійснює свою 



  

діяльність на основі чинного законодавства України, Статуту і 

правил фондової біржі. Цінні папери, що обертаються на УФБ, 

– це документи, які засвідчують відносини зобов'язань між 

особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Цінні  

папери, відповідно до законодавства, є самостійними об'єктами 

прав, а у залежності від їх виду вони засвідчують наявність ко-

рпоративних прав (акції), або відносини позики (облігації), а 

також передбачають можливість передачі всіх прав іншим осо-

бам шляхом передачі прав на самі цінні папери. 

Акціонерні товариства, що зареєстровані як учасники фо-

ндової біржі, здійснюють на неї свій перший публічний продаж 

акцій – так зване  IPO (від англійського Initial Public Offering). 

Вихід на фондовій ринок і подальші додаткові емісії акцій ак-

ціонерного товариства надають додаткові можливості залучен-

ня інвестицій до розвитку його діяльності. Окрім власне акцій 

акціонерних товариств, на Фондовій біржі передбачено обер-

тання таких видів цінних паперів, як облігації внутрішньої по-

зики (ОВП), облігації підприємств, казначейські зобов'язання, 

ощадні сертифікати, векселі тощо. 

● Страхування.  

Важливу нішу в складі інфраструктури підприємництва 

займає система страхування, основною метою якої є страху-

вання ризиків підприємницької діяльності, що, таким чином, 

підвищує надійність комерційних операції, здійснюваних підп-

риємцями. Органи страхування створюють грошові  ресурси, 

за рахунок яких вони відшкодовують підприємцям збитки, за-

подіяні силами природи, техногенними явищами, невизначе-

ними ринковими умовами, недобросовісними діями клієнтів, 

шахраїв тощо. Страхова система України розвивається, надаю-

чи все більш широкий спектр страхових послуг, таких як за-

хист майна підприємців і їхніх фірм, захист ризиків, пов'язаних 

з упровадженням нових  технологій,  страхування  будівельно-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


  

монтажних, екологічних, комерційних, фінансових, виробни-

чих і інших ризиків, страхування від безробіття, пенсійне стра-

хування тощо. Можливості страхового ринку швидко розши-

рюються, у тому числі, завдяки паралельній роботі державних і 

недержавних страхових компаній, серед яких вже виявилися 

лідери, такі як «Омета Інстер», «Аско», «Паросток», «Салама-

ндра», «Інкомрезерв» та ін. 

У своєї діяльності підприємницькі структури повинні пос-

тійно мати справу зі страховими компаніями, перш за все, у 

частині здійснення ними наступних видів страхування: 

особисте – страхування життя, у тому числі від нещасних 

випадків, медичне страхування; 

майнове – страхування засобів наземного, повітряного, 

водяного транспорту; страхування вантажів, інших видів май-

на; страхування фінансових ризиків; 

відповідальності – страхування цивільної відповідальнос-

ті власників транспортних засобів. інших видів відповідально-

сті; 

перестрахування – страхування одним страховиком на 

визначених договором умовах ризику виконання всіх або час-

тини своїх зобов'язань перед страхувальником в іншого стра-

ховика (перестрахувальника); 

обов'язкові – види страхування, якщо право на їхнє прове-

дення передбачено законодавством. 

Страхові відношення мають характер звичайних економі-

чних стосунків, у яких беруть участь дві сторони (два суб'єк-

ти). Одна сторона (суб'єкт) – це страхова компанія, що назива-

ється страховиком, яка виробляє умови страхування, пропо-

нує їх своїм клієнтам – юридичним особам (підприємствам, 

організаціям, установам) і приватним особам. Інша сторона 

(суб'єкт) даного економічного відношення – це юридичні або 

приватні особи, названі страхувальниками, які, у разі схва-



  

лення умов страхування, підписують договір установленої фо-

рми – поліс,  регулярно вносять по ньому страховику грошові 

внески. 

 При настанні страхового випадку (стихійне лихо, нещас-

ний випадок тощо), при якому страхувальнику нанесений зби-

ток (економічний або здоров'я), страховик відповідно до умов 

договору виплачує страховку (страхову премію, страховий 

внесок). Сума коштів, що накопичується в страховика, назива-

ється страховим (резервним) фондом. При державному страху-

ванні створенням і використанням цього фонду керує державна 

система страхових органів. Цей фонд є одним із централізова-

них грошових резервів держави. При альтернативному страху-

ванні створенням і використанням страхового резервного фон-

ду керує страхова компанія. 

 ● Факторингові  фірми.  

Доволі частою ситуацією в здійсненні підприємницької ді-

яльності є потреба чекати надходження платежів, тоді як гроші 

потрібні негайно для проведення фінансових операцій. У тако-

му випадку можна продати борги спеціалізованим установам – 

факторинговим фірмам, що звичайно тісно пов'язані з банка-

ми, або належать їм. У результаті подібної операції підпри-

ємець, що продає боргові зобов'язання, протягом короткого ча-

су одержує від 70 до 90% суми вимог у виді авансу. Залишкові 

10-30% є свого роду гарантійною сумою, що призначається до 

виплати при одержанні факторинговою фірмою рахунку на оп-

лату вимог боржником. За ці послуги фірма стягує з бізнесмена 

визначені відсотки. У основі цих угод лежить договір про фа-

кторинг, що укладається на певний строк. У рамках цього до-

говору клієнт пропонує факторинговій фірмі купити усі його 

боргові вимоги до дебіторів. Після перевірки платоспроможно-

сті здійснюється угода і з цього моменту до відома дебітора 

доводиться, що розрахунки він повинний вести не з колишнім 



  

клієнтом, а саме із факторинговою фірмою. Прибігаючи до по-

слуг факторингу, підприємець перетворює майбутній борг у 

готівку в потрібний момент часу, одержуючи до 80% суми бо-

ргу до настання терміну платежу, і тим самим поліпшуючи фі-

нансовий стан підприємства.  

 

● Обслуговування підприємництва в торговельній 
і виробничий сфері 

 
У торговельній і виробничій сфері інфраструктура підпри-

ємництва виконує ряд таких важливих функцій, як сприяння 

виробникам у реалізації своєї продукції, організаційне оформ-

лення ділових відносин, сприяння спеціалізації різноманітних 

суб'єктів економіки для підвищення їхньої ефективності, зок-

рема, здійснюючи технічне та інше обслуговування, інновацій-

ний розвиток підприємництва, надання посередницьких послуг 

у різних сферах потреб підприємців. 

● Торгове посередництво, як функція підприємницької 

інфраструктури, дозволяє будь-якому підприємцю або підпри-

ємству, що діють у виробничій сфері, перекласти основний тя-

гар щодо каналів збуту та продажу своєї продукції чи послуг 

перекласти на спеціалізовані торговельні організації, що ство-

рили розвинену мережу оптово-роздрібної торгівлі. Сучасна 

торговельна мережа надає можливості виробникам скориста-

тися послугами широкого спектру оптових фірм, роздрібних 

магазинів, універмагів, супермаркетів і гіпермаркетів, виставо-

чних залів, торгівельних клубів тощо. 

При цьому мережа торгівельних підприємств і магазинів 

сама реформується у напрямку надання спеціалізованих послуг 

сучасному споживачеві з урахуванням його різних споживчих 

уподобань і рівня матеріального достатку. С цією метою влас-

не мережа магазинів представлена такими різними типами, як: 



  

● звичайні магазини (універмаги, універсами, супермарке-

ти), розраховані на масового покупця звичайних товарів; 

● великі магазини економ-класу (дискаунти), зокрема, що 

входять до міжнародних корпорацій «Фуршет», «Auchan» та 

інших, які спрямовані на збільшення торгового обороту шля-

хом дисконтування роздрібних цін; 

● елітні магазини з підвищеними цінами, спрямовані на 

продаж специфічної продукції, у тому числі – виробленої зви-

чайними підприємцями (наприклад, у сфері виробництва меб-

лів); 

● спеціалізовані торговельні фірми, як наприклад, мережа 

будівельних магазинів «Епіцентр»; 

● заклади, що здійснюють продаж з наданням документа-

льного підтвердження сплати ПДВ, що дозволяє відшкодувати  

витрачені суми податкового кредиту, що накопичується при 

закупівлях, як, наприклад, це здійснює мережа гіпермаркетів 

ТОВ «Метро кеш енд керрі Україна». 

При цьому торговельна інфраструктура володіє багатьма 

формами новітньої торгівлі, такими як: прямий маркетинг, 

продаж «один на один», продаж «один багатьом», у формі тор-

гівлі по телефону, за допомогою телевізору, поштою – «ди-

рект-мейл», за допомогою візитів торговельних агентів, у ме-

режі ІНТЕРНЕТ та ін. 

● Товарні біржі. 

Усе більш значну роль у підприємницькій діяльності відіг-

рають товарні біржі. Сам термін «біржа» (з німецької Börse і 

пізньолатинської bursa – гаманець) – означає організований 

торгівельний майданчик, на якому відбувається оптова торгів-

ля товарами, активами, цінними паперами або валютами у ви-

гляді стандартизованих біржових угод. На біржі укладаються 

угоди по біржових товарах, в результаті чого утворюється ди-

наміка продажних цін тільки під впливом ринкового попиту та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8


  

пропозиції, що дає змогу орієнтуватися учасникам ринку та 

прогнозувати хід торгів в майбутньому. 

Біржі – юридичні особи, що забезпечують регулярне фун-

кціонування організованого ринку товарів, валют, цінних па-

перів, похідних фінансових інструментів. Біржа гарантує вико-

нання угод, кожен член біржі проходить процедуру лістингу, 

де перевіряється повністю всі дані про компанію – від фінансо-

вої звітності, до моральних якостей керівників і власників. Ор-

ганізаційні особливості функціонування бірж мінімізують ри-

зики щодо невиконання угод та роблять торгівлю на біржі 

більш зручною та впевненою. 

Залежно від активів якими торгує біржа, їх поділяють на:  

товарні, зокрема, спеціалізовані, універсальні, ф'ючерсні; 

фондові; 

валютні. 

Більш детально товарні біржі класифікують за: 

а) видами біржових товарів – товарні, товарно-сировинні; 

б) принципами організації – публічні (державні), приватні 

організації торговців, змішані;  

в) правовим статусом – акціонерні товариства, некомер-

ційні організації; 

г) формою участі торговців у біржових торгах – відкриті, 

закриті; 

д) асортиментом товарів – універсальні, спеціалізовані; 

ж) роллю та місцем у світовій торгівлі – міжнародні, наці-

ональні, регіональні;  

з) сферою впливу – центральні, міжрегіональні, регіональ-

ні; 

к) видами угод – реальних товарів, ф’ючерсні, опціонні, 

змішані. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0


  

Для забезпечення діяльності підприємців найбільше зна-

чення має робота товарних бірж, на яких одні покупають необ-

хідні їм матеріали і товари, а інші, навпаки, продають їх. 

Основними рисами біржової торгівлі є:  

приуроченість до певного місця і часу;  

підпорядкованість установленим правилам торгівлі;  

публічність і гласність; 

урегульованість з боку держави і громадськості; 

концентрація попиту і пропозиції за товарами, які реалі-

зуються на біржі. 

Окрім прямих торговельних операцій біржі здійснюють: 

організацію біржових зборів для проведення гласних пуб-

лічних торгів;  

розробку біржових контрактів; 

біржовий арбітраж;  

функції утворення і прогнозування цін; 

хеджування або біржове страхування;  

функція гарантування виконання угод; 

інформаційну функцію. 

Сукупність рис сучасних товарних і сировинних бірж ро-

бить їх найбільш зручними партнерами підприємців, що пра-

цюють у сільськогосподарській сфері і потребують укладення 

ф’ючерсних контрактів на реалізацію своєї продукції, що має 

сезонний характер виробництва. 

● Лізинг. 

Сучасна інфраструктура підприємництва надає підприєм-

цям особливих можливостей придбати необхідне обладнання 

при нестачі вільних коштів поза межами кредитування. Одним 

із засобів такого фінансування підприємницької діяльності є 

лізинг. Зазвичай лізинг трактується як довгострокова оренда 

машин і устаткування і він не є «банківською операцією». Су-

часне значення лізингу, що здійснюють лізингові компанії, ві-



  

дрізняється тим, що майно передається підприємцю одночасно 

з повним правом його володіння. 

Основна схема здійснення лізингу, представлена на рис. 

1.6.2, відображає взаємодію трьох сторін лізингових угод: 

1) лізингової компанії – лізингодавця, що передає певне 

майно для використання підприємницькому суб’єкту; 

2) підприємця або підприємства – лізингоотримувача, 

який получає майно із розстрочкою оплати за нього через упо-

вноважений банк; 

3) уповноваженого банка, який гарантує здійснення лізин-

гової угоди протягом встановленого терміну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6.2. Схема лізингової операції 

 

Для підприємця – лізингоотримувача фінансові умови та-

кого придбання майна у розстрочку може бути значно вигідні-

шими за будь-які умови прямого грошового кредитування. При 

цьому лізингові операції є взаємовигідними всім учасникам. 

Так,  компанія – лізингодавець реалізує продукцію або товари 
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значної цінності, прямий продаж яких є практично неможли-

вим. Уповноважений банк, за те, що бере на себе частку фінан-

сової відповідальності (так звана уступка права), отримає обу-

мовлену частку платежів, що надходять від покупця як сплату 

за отримане майно (так звану цесію). Підприємець – лізингоот-

римувач, звичайно, задоволений, отримавши необхідне устат-

кування з великою розстрочкою плати за нього. 

Форми надання лізингових послуг дуже різноманітні, то ж 

включають і пряму оренда стосовно транспортних засобів, 

устаткування і технології, ліцензій, ноу-хау, програмних засо-

бів та ін. У такому разі вартість лізингу утворюється з регуляр-

них платежів, що складаються з амортизації і відсотка за по-

слуги. В умовах конкуренції лізинг дає можливість вижити 

дрібним, середнім і великим підприємствам, що потрапили у 

важкий фінансовий стан. Підприємець, у залежності від своїх 

потреб і фінансового становища, має можливість вибрати най-

більш привабливішу форму лізингу з наступних. 

Лізинг із неповною сплатою – укладається на термін, 

менший, чим повне фізичне зношування устаткування, напри-

клад, оперативний лізинг, коли лізингодавець, окрім фінансу-

вання покупної ціни устаткування, здійснює також обслугову-

вання, ремонт, технічне консультування лізингоодержувача. 

Лізинг із спеціальним обслуговуванням – коли лізингода-

вець приймає абсолютну відповідальність за ремонт, обслуго-

вування й інші зобов'язання, пов'язані з правом власності.  

Лізинг із повною оплатою – укладається на термін, рівний 

циклу життя устаткування, коли лізингодавець одержує повну 

покупну вартість устаткування протягом  базового періоду. 

Роздільний лізинг – коли лізингова фірма фінансує частину 

операції, являючись власником майна, а інша частина фінансо-

вих засобів забезпечується позиками банку.  



  

Поворотний лізинг – угода, коли власник продає майно лі-

зинговій фірмі, а потім бере його в оренду на умовах фінансо-

вого лізингу. 

● Франчайзинг. 

У справі широкого залучення до підприємництва нових 

верств населення відіграє значну роль освоєння виробництва 

нових товарів, послуг, запровадження новітніх технологій, які 

вже знайшли широке застосування у світі. Таку роль відіграє 

франчайзинг, загальна схема здійснення якого приведена на 

рис. 1.6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6.3. Схема франчайзингу  
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Франчайзинг – це вид комерційної концесії, спеціальний 

вид економічних відносин між ринковими суб’єктами, коли 

одна сторона відносин (франчайзер) надає другій стороні – пі-

дприємцю (у якості франчайзі) за певну плату (роялті) право 

на ведення певного виду бізнесу, з використанням необхідних 

для цього обладнання, організації, товарних знаків, брендів та 

інших прав діяти від імені франчайзера, що саме й складає 

предмет так званої франшизи. У спрощеному розумінні фран-

чайзинг – це оренда торгового знаку, марки або бренду. В умо-

вах, коли прискорений розвиток підприємництва є нагальною 

соціально-економічною задачею для України, широке застосу-

вання франчайзингу в змозі забезпечити створення значної кі-

лькості нових підприємств. Для зручності підприємців в Укра-

їні створені представництва відомих фірм, які надають необ-

хідні засоби для започаткування нових підприємств за передо-

вими технологіями, поширюючи каталоги запропонованих 

франшиз, тобто змістовних пропозицій щодо ведення бізнесу, 

пропозиції зі створення готового бізнесу від самого початку, 

перелік надаваних послуг. 

● Сприяння технічному розвитку підприємництва. 

Таку місію виконує безліч елементів інфраструктури у ви-

гляді інжинірингових, венчурних, консалтингових компаній, 

які сприяють запровадженню в діяльності підприємця нових 

технологій. Технічного обслуговування здійснюють авторизо-

вані або фірмові технічні центри (наприклад, у сфері обслуго-

вування комп’ютерної техніки, або імпортного сільськогоспо-

дарського обладнання). Велике значення для розвитку підпри-

ємництва має також спільна участь агентів підприємницької 

інфраструктури у виконанні виробничих задач підприємця на 

засадах аутсорсингу, тобто залучення виробничих можливос-

тей інших суб’єктів, які самі функціонують на засадах підпри-

ємництва.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%82%D0%B8


  

1.7. ЗАПОЧАТКУВАННЯ ВЛАСНОЇ 
 ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ СПРАВИ 

 

● Вимоги до особистості підприємця 
 

Підприємництво, за своїм визначенням, поєднує дві супе-

речливі тези: 1) намагання досягти вагомих матеріальних ре-

зультатів та 2) наявність певних ризиків не отримати очікува-

ного результату, навіть, з важкими матеріальними втратами.   

Отже, з одного боку, успіх, якого досягли багато підприє-

мців, а з другого – гіркий досвід підприємців, потерпілих нев-

дачу у своїй підприємницькій діяльності, визначає важливість 

рішення, яке кожен потенційний підприємець повинен виріши-

ти щодо доцільності влаштування власної справи. Тим більше, 

що в багатьох випадках від успіху такого починання залежить 

не тільки благополуччя самого підприємця, але й доля його 

близьких. Тому ухвалення рішення про участь у бізнесі має бу-

ти продуманим і обґрунтованим. 

Отже, перед кожною людиною, яка починає власну підп-

риємницьку справу, виникають немало питань, серед них, два 

найважливіших: 

1) чи є в неї продуктивна підприємницька ідея, яка зможе 

забезпечити успіх започаткованої справи? 

2) чи 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 типи початкової ситуації для потенційного 

підприємця і відповідні напрямки допомоги, якої вони потре-

бують, як це відображено в табл. 1.7.1. 

 



  

Таблиця 1.7.1 
Початкова ситуація для підприємця при започаткуванні ним 

власної справи 

 
№ си-
туації 

 

Відповідь 
на питання 

Зміст потрібної допомоги  
підприємцю 

перше друге 
1 Так Так Організаційне сприяння започатку-

ванню власної справи  

2 Ні Так 1. Допомога з визначенням підприєм-
ницької ідеї. 

2. Організаційне сприяння започатку-

ванню власної справи 

3 Так Ні 1. Навчальна, можливо, й соціальна 
підготовка з адаптуванню до підпри-

ємницької діяльності.  

2. Організаційне сприяння започатку-
ванню власної справи (у разі успіш-

ного виконання п.1) 

4 Ні Ні 1. Навчальна, можливо, й соціальна 

підготовка з адаптування до підприє-
мницької діяльності. 

2.  Допомога з визначенням підприє-

мницької ідеї (у разі успішного вико-
нання п.1). 

3. Організаційне сприяння започатку-

ванню власної справи  

 

У якості засновника підприємницької справи людина сама 

визначає мету й шляхи розвитку справи, відповідає за невдачі 

й, у випадку успіху, самостійно розпоряджається прибутком. 

Для підприємця важливі такі особисті якості, як рішучість, 

витримка, розсудливість, виваженість, працездатність й актив-

ність, як і здатність опановувати спеціальні знання, проявляти 

такт у спілкуванні зі співробітниками, партнерами й клієнтами, 

здатність до планування й керівництва діяльністю підприємст-



  

ва, почування ситуативних змін на ринку. Має значення також 

майновий стан засновника, наявність зав’язків, особистих зна-

йомств і можливості одержувати додаткові фінансові ресурси. 

Потенційному підприємцю доцільно провести тест з самооцін-

ки своїх особистих якостей підприємця шляхом підготовки 

щирих відповідей на запитання, представлені в табл. 1.7.2. 

  

Таблиця 1.7.2 

Тест для самооцінки 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 прий-

няття рішень у «стресових» ситуаціях 

     

13. Комунікабельність      

14. Мобільність (можливість й легкість переміщень)      

15. Здатність до творчості, до 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 

     



  

Відповіді у формі умовних знаків проставляються в гра-

фік, що відображають ступінь виразності кожної якості люди-

ни, що відображає профіль підприємця. Оцінка проводиться за 

п’ятибальною шкалою, яка відображає:  

1 бал – майже не виражена дана якість; 

2 бали – слабко виражена дана якість; 

3 бали – середньо виражена дана якість; 

4 бали – добре виражена дана якість; 

5 балів – сильно виражена дана якість. 

Середнє значення оцінки автотестування (у межах від 1 до 

5) допоможе визначитися стосовно: 

власної готовності до зайняття підприємництвом; 

сильних і слабких сторін особистості підприємця; 

програми самовдосконалення в плані підготовки до підп-

риємництва; 

ухвалення власного рішення про доцільність для себе осо-

бисто займатися підприємницькою діяльністю.  

 

 

● Оцінка економічної ефективності та  
ризикованості створення власної  

підприємницької справи 
 

Однієї особистої готовності підприємця до створення вла-

сної справи недостатньо для прийняття остаточного рішення, 

що потребує також попередньої оцінки її очікуваної економіч-

ної доцільності та ризикованості.  

Економічна доцільність підприємницької справи є найва-

жливішим чинником на користь її створення. Економічна доці-

льності може мати індивідуальне вираження для конкретного 

підприємця. У загальному вигляді розуміння економічної доці-



  

льності створення власної підприємницької справи складається 

на основі сумарної оцінки наступних економічних результатів: 

● сума заробітної плати для себе, членів своєї родини та 

залучених партнерів; 

● рентабельність поточної підприємницької діяльності, 

коли витрати покриваються доходами від реалізації продукції 

чи послуг;  

● сума очікуваного чистого прибутку, яким можна вільно 

розпоряджатися; 

● сума додаткового капіталу, який необхідно залучити для 

започаткування справи та вартість його обслуговування; 

● очікуваний строк повернення капітальних вкладень у 

підприємницьку справу. 

Кожний з приведених показників має свої допустимі й 

критичні значення, але у сукупності прийняття рішення зале-

жить від того, як їх сприймає потенційний підприємець. 

● Так, критерієм економічної доцільності започаткованої 

справи за рівнем заробітної плати може бути перевищення очі-

куваної середньої заробітної плати працівників створюваного 

підприємства ЗПоч відповідних показників для країни в цілому 

– ЗПзаг, у певній галузі ЗПгал, або в регіоні – ЗПрег, тобто: 

 

ЗПоч > ЗПзаг;     ЗПоч  > ЗПгал;   ЗПоч > ЗПрег.     (1.7.1) 

 

● Бажано очікувати позитивну рентабельність Роч підпри-

ємницької діяльності: 

 

Роч = 100*П / В = 100*(Д – В) / В  > 0,              (1.7.2) 

 

де П – прибуток; В – витрати; Д – дохід. 

 



  

Очевидно, що бажаним є найвища рентабельність створю-

ваної справи, але може бути прийнятним її рівень, вищий за 

галузевий. Так, в оптовій торгівлі рентабельність зазвичай є в 

межах 3-7%, у роздрібній торгівлі – 19-25%, а в виробництві – 

0-25%.  

● Треба брати до уваги, що навіть при нульовій рентабе-

льності підприємство забезпечує заробітну плату своїм праців-

никам і в змозі відновлювати свій звичайний виробничий цикл, 

але для розвитку підприємства бажано отримання прибутку П, 

який розраховується: 

 

П = Д – В.                                    (1.7.3) 

 

Слід також брати до уваги, що до вільного розпорядження 

надходить лише чистий прибуток Пч, який залишається після 

сплати з отриманого прибутку необхідних податків та інших 

встановлених законодавством платежів Пл: 

 

Пч = П – Пл.                                (1.7.4) 

 

● Критерієм доцільності створення підприємницької спра-

ви за сумою потрібного додаткового капіталу є реальні можли-

вості та умови його залучення. Оскільки обслуговування залу-

ченого капіталу (у вигляді кредиту або інвестицій) вартує пев-

ної частки витрат з прибутку, то необхідний доволі високий 

рівень поточної рентабельності, якнайменше, що б він переви-

щував відсоток плати за обслуговування залученого капіталу: 

 

Роч > Пл.кап,                             (1.7.5) 

 

де Пл. кап – відсоток відрахувань від прибутку на обслу-

говування залученого капіталу. 



  

Вирішальним може бути й те, чи можливе у принципі за-

лучення необхідної суми потрібного додаткового капіталу, чи 

якоїсь його частки? 

● Вирішальним також є питання очікуваного строку пове-

рнення капітальних вкладень, яке інтересує інвестора. Якщо 

підприємницька справа обіцяє давати річний прибуток Пр, а 

для її започаткування необхідні капітальні вкладення К, то очі-

куваний строк повернення (або окупності) цих вкладень Ток 

дорівнює: 

Ток = К / Пр.                               (1.7.6) 

 

Але слід ураховувати, що приведені економічні показники, 

які дають можливість попередньо оцінити економічну доціль-

ність 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 обґрун-

тування нової підприємницької справи, але на самому первіс-

ному етапі при попередньому визначенні економічної доціль-

ності нової справи доцільно провести самоаналіз шансів досяг-

ти очікуваних результатів та ризиків щодо їхнього досягнення. 

Для цього можна скористатися тестом, який містить пи-

тання (у вигляді прикладу приведені в табл. 1.7.3), відповіді на 

які дозволять скласти загальну оцінку вірогідності досягнення 

позитивних результатів підприємницької діяльності. Кожному 

питанню в табл. 1.7.3 необхідно на власний розсуд дати бальну 

оцінку того, наскільки вірогідно отримання очікуваного ре-

зультату – шансів (з оцінкою від 1 до 10), а також, бальну оці-

нку вірогідності того, що очікуваний результат не буде досяг-

нутий – ризику (також з оцінкою від 1 до 10). Але оцінювання 

повинно бути таким, що б сума балів оцінки шансів і ризиків 



  

для кожного питання складала 10, як це продемонстровано 

приведеним у табл. 1.7.3 прикладом.  

Таблиця 1.7.3 
Оцінка шансів і ризиків отримання очікуваних результатів  

підприємницької діяльності 
 

 
 

Питання щодо характеристики  
очікуваного результату  

Бальна оцінка  
щодо очікуваного 

результату  

шансів 
досяг-

ти  
(1 – 5) 

 ризику 
не до-
сягти  
(1 – 5) 

1. Бізнес-ідея підприємницької справи виб-
рана вірно  

7 3 

2. Колектив партнерів надійний  8 2 

3. Ринок збуту продукції надійний 5 5 

4. Ринок закупівлі сировини надійний 3 7 

5. Продажні ціни враховують можливі зміни 

в попиті на продукцію 

5 5 

6. Подорожчання сировини враховано в ціні 

продукції 

4 6 

7. Транспортні засоби доволі надійні 7 3 

8. Рівень заробітної плати задовольнятиме, 

навіть у разі прискорення інфляції 

3 7 

9. Вдасться підтримувати позитивну рента-

бельність діяльності 

5 5 

10. Вдається залучити необхідні фінансові 

ресурси 

6 4 

*** *** *** 

15. Конкуренція не складе додаткових труд-
нощів  

  

РАЗОМ (сума по стовпцях) 86 64 

У середньому на питання (розділити на 15)  5,73 4,27 
 



  

У результаті заповнення таблиці слід підрахувати суму 

шансів і ризиків, поділити їх на кількість питань і зіставити 

одне з іншим. 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 підприєм-

ницької діяльності. Наскільки це переконливо, вирішує підп-

риємець. 

 

 

● Чинники вибору організаційно-правової форми 
створюваного  суб’єкту підприємницької  

діяльності 
 

 

Різноманітність організаційно-правових форм суб'єктів 

підприємництва формує певні їхні особливості, які мають зна-

чення для подальшої роботи підприємця й враховуються при 

створенні ним нового суб'єкта.  

● Одним з перших питань, що постають перед підприєм-

цем при визначенні організаційно-правової форми створюва-

ного підприємницького суб’єкта, є вирішення дилеми, 

пов’язаної з вибором форми діяльності як юридичної особи, 

або фізичної особи підприємця.  

Кожна з цих форм має свої переваги та недоліки, що впли-

вають на особистий вибір підприємця. Коло міркувань стосов-

но вказаного вибору обертається навколо декількох питань. 

● По-перше, це питання, що стосуються взаємовідносин з 

покупцями продукції та споживачами послуг майбутнього ви-



  

робника, зокрема, з платниками, або не платниками податку 

на додану вартість (ПДВ).  

Статус приватного підприємця без створення юридичної 

особи має певні переваги щодо готівкового розрахунку за 

продану продукцію та виконані послуги, але, лише в разі їх 

споживання громадянами, а не юридичними особами. Якщо ж 

діяльність створюваного суб’єкту спрямована на обслугову-

вання підприємств та інших споживачів – юридичних осіб, то 

розрахунки можуть здійснюватися: 

по-перше, переважно в безготівковій формі; 

а по-друге, с урахуванням особливостей сплати юридич-

ними особами ПДВ. 

Треба враховувати, що придбання юридичною особою 

продукції виробника, що не є юридичною особою, тобто, не є 

платником ПДВ, є економічно невигідним покупцеві. Поку-

пець – платник ПДВ, розраховується з державою стосовно 

сплати даного податку ПДВспл в порядку, що визначається на-

ступною формулою:  

 

ПДВспл = ПЗ – ПК = Ст.пдв * Д – Ст.пдв*З,      (1.7.7) 

 

де ПЗ, ПК – податкове зобов’язання та податковий кредит 

покупця; 

Ст.пдв – ставка ПДВ; 

Д – дохід від реалізації продукції; 

З – вартість закупівель та сплати послуг сторонніх органі-

зацій. 

При закупівлі продукції або сплаті послуг фізичній особі, 

що не є платником ПДВ, у від’ємній частині формули (1.7.7) 

ставка сплати ПДВ дорівнює нулю. Отже, покупець не отримає 

відшкодування частки витрат на закупівлю продукцію від ви-



  

робника, що не є платником ПДВ. Таким чином сума сплати 

даного податку для покупця – ПДВспл становить: 

 

ПДВспл = Ст.пдв *Д – 0*З.                     (1.7.8) 

 

Таким чином, указана дилема для підприємця вирішується 

в такій спосіб: 

1) при продажу продукції та виконанні послуг переважно 

населенню – доцільним є статус підприємця без юридичної 

особи; 

2) при постачанні продукції або наданні послуг юридич-

ним особам – більш доцільним є прийняття статусу юридичної 

особи. 

Але, приведена формула потребує коректування з ураху-

ванням того, що закупівля сировини та інших матеріалів самим  

підприємцем у юридичних осіб обмежується, оскільки розра-

хунки з постачальниками – юридичними особами потребують 

переважно безготівкової форми через банківські рахунки. От-

же, джерелами постачання сировини й матеріалів для фізичної 

особи залишаються лише такі ж фізичні особи. 

● Другим за важливістю питанням є порядок розрахунків з 

державою згідно з податковим законодавством. Перевагою фі-

зичної особи є можливість користуватися спрощеним поряд-

ком оподаткування. Але лише підприємці 1-ї і 2-ї груп сплачу-

ють стабільну ставку Єдиного податку (ЄП) на рівні 10 або 20 

мінімальних заробітних плат. При кількості найманих праців-

ників більше 10 підприємець вже повинен сплатити ЄП у роз-

мірі 3 або 5 % від свого доходу. За формою ці умови наближа-

ють оподаткування підприємців 3-ї групи с юридичними осо-

бами, але за ставкою оподаткування, на перший погляд, більш 

придатні, оскільки  юридичні особи сплачують ПДВ за став-

кою 20% та ще й податок на прибуток за ставкою 18%. 



  

Але, з іншого боку, сплата ПДВ юридичною особою здій-

снюється за формулою (7.7), а саме, з різниці між доходом від 

продажу продукції та сумою матеріальних витрат, тоді як ЄП 

підприємця 3-ї групи сплачується з усього обсягу доходу. Оче-

видно, що переваги сплати ЄП для підприємця зменшуються, 

якщо в структурі його продукції значну частину займають ма-

теріальні витрати. 

Так, межу, коли обтяження оподаткуванням стає однако-

вим для підприємця 3-ї групи та юридичної особи, можна 

встановити математично, користуючись наступною рівністю:  

 

Ст.єп *Д = Ст.пдв (Д – М) + Ст.п  * П,            (1.7.9) 

 

де Ст.єп – ставка Єдиного податку; 

Ст.пдв – ставка ПДВ; 

Ст.п – ставка оподаткування прибутку; 

Д – доход від реалізації продукції; 

М – матеріальні витрати; 

П – прибуток. 

Якщо не враховувати податок на прибуток, який є доволі 

незначним, бо більшість підприємств закінчує звітний рік з ну-

льовою рентабельністю або на рівні 2-3 відсотків, то формулу 

(1.7.9) можна переформувати таким чином, що б визначити ту 

долю матеріальних витрат М в доході Д, при якому сума пода-

тку для фізичної особи підприємця (ФОП) і юридичної особи 

співпадає, а саме: 

 

М / Д = (Ст.пдв – Ст. єп.) /Ст.пдв.               (1.7.10) 

 

Якщо врахувати діючі на 2019 рік ставки податків: 

Ст.єп = 0,05 (5% при включенні до Єдиного податку ПДВ);  

Ст.пдв = 0,2; 



  

розрахуємо граничну частку матеріальних витрат у складі 

доходу, коли податки підприємця 3-ї групи і юридичної особи 

однакові: 

М / Д = (0,2 – 0,05) / 0,2 = 0,75.                  (1.7.11) 

 

Рівність (1.7.11) означає, що в разі, якщо доля матеріаль-

них витрат у складі доходу вища за визначену, податок юриди-

чної особи нижче, ніж підприємця.  

● Продемонструємо це прикладом.   

Нехай дохід підприємця – фізичної особи і підприємства – 

юридичної особи склав 400 тис. грн. Матеріальні витрати в су-

мі загального доходу становлять 350 тис. грн. (що характерно, 

наприклад, для торгівельних підприємств), прибуток підпри-

ємства – 10 тис. грн. При діючих ставках ПДВ = 20% і оподат-

куванні прибутку на рівні 18% маємо: 

1) сума єдиного податку підприємця 3-ї групи = 0,05 * 400 

тис  = 20 тис. грн. 

2) сума податків юридичної особи = 0,2 * (400-350) + 

0,18*10 = 10 + 1,8 = 11,8 тис. грн. 

● Аналогічно можна визначити поріг переваги оподатку-

вання Єдиним податком підприємців 3-ї групи, що є платника-

ми ПДВ. У такому разі сплата ПДВ для підприємця і юридич-

ної особи однакова, а колізія виникає між тим, що: 

1) підприємець сплачує ЄП за ставкою 3% від суми всього 

доходу (після сплати ПДВ); 

 2) юридична особа сплачує 18% від суми отриманого 

прибутку (також після сплати ПДВ). 

У даному разі вибір більш прийнятної форми діяльності 

залежить від рентабельності діяльності, визначеної через част-

ку прибутку у сумі загального доходу. 

Таке рішення випливає з наступного рівняння, при якому 

сума податків підприємця і юридичної особи рівні: 



  

Ст.єп * Д = Ст.п * П.                        (1.7.12) 

 

Після переформатування рівності визначимо граничну ча-

стки прибутку в загальному обсязі доходу: 

 

 П / Д = Ст. єп. / Ст. п.                       (1.7.13) 

 

При діючих ставках для даних категорій підприємництва: 

Ст.єп = 0,03 і Ст.п = 0,18  маємо: 

 

П / Д = 0,03/0,18 = 0,167, або 16,7 %. 

 

Тобто, податки на рівні 3 %, що сплачує підприємець, ме-

нші лише, якщо прибуток перевищує частку у 16,7 % від суми 

доходу (без ПДВ). При нижчій прибутковості діяльності, ніж 

16,7%, оподаткування підприємця вище, ніж юридичної особи. 

● При розгляді альтернативи вибору організаційно-

правової форми створюваного суб’єкта порівняно з формою 

господарського товариства слід ураховувати перевагу приват-

ного підприємництва, як і приватного підприємства, щодо 

відсутності суворої вимоги створення статутного фонду.  

Узагалі законодавством встановлено обов’язковість вне-

сення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статут-

ного фонду юридичної особи в розмірі згідно з частиною 4 

статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридич-

них осіб та фізичних осіб-підприємців» №755-IV від 

15.05.2003р. Ця процедура створення Статутного фонду по-

винна підтверджуватися довідками з банку про відкриття ра-

хунку для формування статутного фонду Господарського това-

риства і ступеня його створення на момент його відкриття. Що 

ж стосується приватного підприємства, то статутний фонд тут 



  

може створюватися за будь-яким розміром і в порядку, визна-

ченому самими його засновниками.  

● При організації господарського товариства предметом 

міркувань його учасників при виборі його конкретної організа-

ційно-правової форми є врахування тої міри відповідальності, а 

отже, й залежних від неї втрат у разі понесення покарання за 

здійснену товариством шкоду третій особі. Вибір робиться з 

того, що при заснуванні Товариства с обмеженою відповіда-

льністю (ТОВ) можлива міра покарання пропорційна вкладу 

учасників в Статутний фонд товариства, але за обсягом матері-

альної відповідальності обмежена сумою внеску кожного уча-

сника. У разі створення Повного товариства кожний його 

учасник несе вже повну міру матеріальних втрат (у разі прий-

няття на себе певного вироку) також пропорційно своїм внес-

кам до його статутного фонду. У разі неможливості досягти 

згоди стосовно розподілу матеріальних втрат у разі настання 

такої юридичної відповідальності, перед учасниками залиша-

ється вибір форми Командитного товариства, яка допускає 

для окремих його учасників лише участь коштами та іншим 

майном без вимоги понесення будь-якої матеріальної відпові-

дальності за негативні наслідки діяльності командитного това-

риства в цілому. 

● При вирішенні підприємцем питання щодо участі в дія-

льності Акціонерного товариства  (АТ) слід враховувати таке 

важливе обмеження, як відсутність прав засновника або акціо-

нера на повернення або відчуження своєї частки внеску до 

Статутного фонду АТ у її первинному матеріальному чи гро-

шовому стані, оскільки вважається, що такі внески здійсню-

ються безповоротно в обмін на акції. У цілому це підвищує ри-

зик участі в діяльності АТ порівняно з неакціонерними форма-

ми господарських товариств, у яких право повернення кожним 



  

учасником свого первісного внеску до їх Статутних фондів за-

лишається назавжди. 

У той же час, підприємницька діяльність у формі Акціоне-

рного товариства є найбільш здатною до залучення інвестицій, 

що здійснюється законодавчо встановленим шляхом чергової 

емісії акцій і розміщення їх на фондовому ринку країни, або, 

навіть, на зарубіжних фондових біржах. 

● У разі високого ризику втрати майна, зокрема, спеціаль-

ного й дорогого обладнання, при виборі організаційно-

правової форми підприємницької діяльності підвищується зна-

чення вибору форми Орендного підприємства, або запрова-

дження лізингу стосовно необхідного обладнання, що, в обох 

випадках, надає можливості підприємцю використовувати не-

обхідне майно без його купівлі, або шляхом поступової сплати 

в разі його придбання на умовах лізингу.   

 

● Основи організації та управління  

підприємницькою діяльністю 

 
Успішність створюваного підприємства в значній мірі за-

лежить від належної організації як процесу його відкриття, так 

і сталого функціонування. При уявленні підприємцем органі-

заційних питань слід розрізняти застосування терміну «органі-

зація» у двох своїх основних значеннях: як «процес» і як «сис-

тема».  Організація як процес визначає взаємодію елементів у 

часі, тобто тривалість, послідовність їхньої дії, тоді як органі-

зація як система відображає взаємодію між різними елемен-

тами в просторі, за їхнім функціональним призначенням тощо.   



  

При створенні власної підприємницької справи організація 

як процес стосується двох етапів: 

1) створення підприємства; 

2) ведення сталої виробничої або іншої діяльності. 

Організація як система стосується, як найменше, питань: 

1) визначення профілю й спеціалізації підприємства; 

2) спеціалізації та кооперації усередині підприємства; 

3) оплати праці й мотивації працівників; 

4) управління діяльністю підприємства. 

● При організації процесу створення підприємства бажано 

визначити для кожного етапу відповідальних осіб та строки 

виконання кожного етапу, наприклад, у вигляді наступної табл. 

1.7.4. 

Таблиця 1.7.4 

Організація процесу створення підприємства 

 

Етап створення підприємства Відповіда-
льні 

Строки 
вико-
нання 

1. Розробка бізнес-ідеї та визначення до-
цільності власної підприємницької спра-

ви. 

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 матеріа-

лів. 

9. Налаштування коопераційних зв’язків 

та торгівельної мережі.  
10. Початок виробничого процесу 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

● Серед питань організації виробничого процесу найваж-

ливішими для підприємця є визначити: 

перелік і тривалість операцій виробничого процесу; 

послідовність і взаємодію операцій з метою створення 

ефективного виробничого процесу; 

схему транспортних потоків у виробничому процесі, а та-

кож при закупівлі сировини і реалізації продукції. 

● Під виробничою операцією вважається частина робіт, 

виконувана одним виконавцем на одному робочому місці над 

одним виробом, або групою – партією виробів одного найме-

нування.  

Тривалість, або штучний час операції – Тш встановлюєть-

ся на основі технічно обґрунтованих норм або шляхом прямого 

спостереження, так званого «фотографування». 

Потребує визначення розмір партії, тобто, кількості виро-

бів, що одночасно обробляються на даній операції. Для спро-

щення виробничого процесу розмір партії виробів на всіх опе-

раціях слід приймати однаковим.  

Тривалість обробки партії виробів на операції Топ зале-

жить від штучного часу: 

Топ = Тш * n,                                    (1.7.14) 

де  n – величина партії виробів у штуках. 

На операціях з найбільшою тривалістю доцільно ставити  

декількох працівників, тобто, запроваджувати паралельну ор-

ганізацію процесу, що в цілому скоротить загальний цикл ви-

готовлення виробу.  

Загальна тривалість циклу виготовлення виробу Тзаг має 

велике значення, оскільки відкладає початок продажу продук-

ції, а через це потребує значних оборотних коштів для здійс-

нення виробничого процесу без отримання доходів від реаліза-

ції продукції. Тривалість виробничого циклу, зокрема, має ви-

рішальне значення для ведення бізнесу в сільському господар-



  

стві при вирощуванні, у будівництві, виконанні довготривалих 

монтажних робіт та ін. 

У результаті формування структура загального виробни-

чого процесу може мати такий вигляд, як показаний для прик-

ладу на рис. 1.7.1. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 1.7.1. Структура виробничого циклу з 7-ми операцій,  
виконуваних 12-ю робітниками 

 
● При створенні власної справи підприємець повинен чіт-

ко визначатися щодо профілю й спеціалізації своєї діяльності. 

Профіль підприємства визначається його призначенням до об-

слуговування певної частки ринкових потреб у вигляді конкре-

тної стратегічної зони господарювання (СЗГ) для створюва-

ного підприємства, яка може відокремлюватися з цілого ринку 

на основі характеристики видів продукції та послуг. Вибір 

профілю свого підприємства здійснюється з урахуванням ная-

вності конкурентів, що співпрацюють з даною СЗГ, як це схе-

матично представлено на рис. 1.7.2. Спеціалізацію створювано-

го підприємства слід розуміти як обмеження переліку видів 

Оп. 1 

Оп. 2 

Оп. 3 

Оп. 4 

Оп. 5 

Оп. 6 

Оп. 7 

Тривалість виробничого циклу 



  

продукції та послуг, що бере на себе створюване підприємство 

у межах визначеної СЗГ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.7.2. Схема взаємодії створюваного підприємства 
зі стратегічними зонами господарювання (СЗГ) на ринку 

з урахуванням діючих конкурентів (к) 

 
● Ефективна робота створюваного підприємства потребує 

чіткого визначення щодо спеціалізації робіт і дільниць усере-

дині підприємства та їхньої кооперації в процесі створення 

продукції. При вирішенні цих питань необхідно додержуватися 

наукових принципів організації робіт усередині підприємства 

на принципах спеціалізації та раціональної кооперації.  

Спеціалізація кожного робітника і кожної дільниці підпри-

ємства може бути технологічною, коли виконавець виконує 

певний вид технологічних робіт стосовно різних виробів, або 

предметною, коли виконавець (або дільниця) виконують весь 

необхідний перелік технологічних операцій при створені пев-
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ного виробу. Треба враховувати, що технологічна спеціаліза-

ція створює умови для більш високої продуктивності праці, але 

потребує значного обміну напівфабрикатами між різними ви-

робничими дільницями – внутрішньої кооперації. Предметна 

спеціалізація дільниць при раціональній спеціалізації окремих 

виробників, зменшує обсяг, а отже, і витрати на внутрішню ко-

операцію. Відповідно до визначеної форми спеціалізації здійс-

нюється обладнання виробничих дільниць необхідним устат-

куванням та іншим обладнанням. 

● Ефективна робота створюваного підприємства неможли-

ва без достатньої мотивації праці найманих працівників. Підп-

риємець – власник справи повинен усвідомлювати, що для за-

безпечення дієвого мотивування працівників необхідно вико-

ристовувати відомі компоненти матеріальних стимулів, як це 

показано схемою на рис. 1.7.3, а не обмежуватися лише випла-

тою заробітної плати. 
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Рис. 1.7.3. Склад елементів еталонної системи матеріального 
стимулювання працівників  

Бонуси з прибут-

ку підприємства 

Бонуси і премії за 
результатами роботи 

дільниці, цеху 

Посадові 
оклади 
(кар`єрні 

Особиста ефективність 

працівника 

Загальна ефективність підроз-

ділу й підприємства в цілому 



  

 ● Жодна керована система, а отже, і створюване підпри-

ємство, не може функціонувати за своїм призначенням без ді-

ючої системи управління, зміст якого визначає сучасний мене-

джмент, який здійснюється завдяки комплексному застосу-

вання функцій менеджменту: планування, організація, моти-

вація, обліку й контролю та регулювання. Ігнорування підп-

риємцем хоч єдиної будь-якої функції менеджменту неминуче 

приводить до негативних наслідків. Отже, перед підприємцем, 

у залежності від розміру підприємства і власного розсуду, сто-

їть вибір з можливих варіантів організації управління створю-

ваним підприємством. 

● В умовах мікропідприємництва (до 10 найманих праців-

ників) підприємець може перебрати на себе виконання всіх 

управлінських функцій, практично реалізувавши лінійну схему 

управління, коли всі працівники підприємства напряму підпо-

рядковані керівникові, що здійснює всі управлінські функції, 

як це показано на рис.  1.7.4. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Рис. 1.7.4. Схема лінійної організації управління  
суб’єктом мікропідприємництва 

 

Підлеглі, що виконують виробничі, 
постачальницькі, збутові та інші функції 

Керівник (власник) підприємства, що  
виконує всі функції управління 



  

● При збільшенні розміру підприємства і чисельності його 

працівників здійснення управління одною людиною неможли-

ве, тому в структурі підприємства доцільно створити окрему 

посаду, або штаб з декількох осіб, що допомагають керівникові 

в здійсненні частини управлінських функцій, що відповідає 

відтворенню штабної організації управління, яка має два різ-

новиди: із штабом, що створює дорадчі функції (показано схе-

мою на рис. 1.7.5), та із штабом, що має власні функції управ-

ління діяльністю підприємства з певних питань (відображено 

на рис. 1.7.6). Сам штаб знаходиться в лінійному підпорядку-

ванні керівникові.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7.5. Схема штабної організації управління  
з дорадчим органом  

(штриховою лінією показано канал взаємодії з керівником) 
 

Перелік функцій штабного органу визначає керівник. Це 

можуть бути функції планування, укладення договорів, конт-
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діяльністю  
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ролю і аналізу діяльності, заміщення керівника в разі відсутно-

сті тощо.  

При збільшенні складності задач управління з метою поле-

гшення роботи керівника частина функцій штабу може бути 

скерована на окремі види робіт підприємства: матеріальне пос-

тачання, збут продукції, технічний нагляд та інші із безпосере-

дньою взаємодією з працівниками підприємства (див. рис. 

1.7.6). При такій організації керівник може зосередитися на уп-

равлінні основною діяльністю підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.7.6. Схема штабної організації управління  

з виконавчим органом  
(штриховою лінією показано канал взаємодії з виконавцями  

з основної діяльності підприємства) 
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Така організація управління є перехідною до лінійно-

функціональної організації, яка застосовується для малих підп-

риємств із значною чисельністю працюючих (до 50 осіб для 

суб’єктів  приватного підприємництва). 

Наприклад, лінійно-функціональна організація управління 

малого підприємства може мати вигляд, що відображений схе-

мою на рис. 1.7.7. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7.7. Приклад лінійно-функціональної організації  
управління малим підприємством: 

 
ВП – виробничий підрозділ; КВ – комерційний відділ; 
ТО – підрозділ технічного обслуговування; 
безперервні лінії – лінійне керівництво; 
штрихові лінії – функціональне керівництво. 

Директор 
(загальне керівництво) 

ВП 

Головний інженер 
 (агроном, фахівець)  

Р    о    б    і    т    н   и    к    и 
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директор  

Бухгалтер 
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При лінійно-функціональній організації управління зага-

льний обсяг управлінських робіт все чіткіше розподіляється за: 

● видами діяльності підприємства, такими як матеріальне 

забезпечення, технічне керівництво, збут продукції, контроль 

якості та ін.; 

● за функціями управління (планування, бухгалтерський 

облік, нормування та організація оплати праці, контроль вико-

нання планів і завдань тощо). 

При даній організації зусилля керівника (директора) зосе-

реджуються на управлінні основною діяльністю, тоді як інші 

види діяльності підпорядковуються керівникам – фаховим осо-

бам у лінійній підпорядкованості директора. Функціональне 

керівництво з боку функціональних органів полягає в забезпе-

ченні виконання працівниками встановлених норм витрат ма-

теріалів, додержання технічних або інших фахових норм, сто-

совно бухгалтерської звітності тощо. 

Але більш повне обґрунтування доцільності започатку-

вання власної підприємницької справи або створення нового 

підприємства містить бізнес-план, порядок розробки якого роз-

глянутий у другому розділі даної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Розділ 2 

 

 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ  

ЗАСАДИ  

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ  
____________________________________ 

 
 
 
 

2.1. ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ  
 
 
 
 
 

● Сутність бізнес-планування 

 

У сучасному ринковому середовищі діяльність господар-

ських суб'єктів відбувається при жорсткій конкуренції та  

вкрай мінливих зовнішніх обставинах. У таких умовах звичай-

на система планування діяльності підприємств не в змозі пе-

редбачити в будь-який момент необхідність приймати неорди-

нарні рішення, спрямовані на подолання виниклих проблем, чи 

негайну потребу в новій продукції, зміні ринкового сегменту та 

ін. Світова практика показує, що значна кількість підприємств 

зазнають великих збитків тільки тому, що не передбачили або 



  

неправильно спрогнозували зміни зовнішнього середовища й 

не оцінили своїх можливостей. 

Також у кожен момент часу до ринку вливається велика 

кількість нових підприємців, створюються нові підприємства, 

які потребують обґрунтування доцільності їхнього створення, 

вибору напрямку роботи, виробництва тієї чи іншої продукції 

та роботи на тому чи іншому ринку.  

Загальним інструментом вирішення таких різних питань у 

сучасних ринкових умовах є бізнес-планування. Бізнес-план – 

це спеціальний документ, розроблений за певними правилами, 

який дає розгорнуте обґрунтування економічної доцільності 

прийняття рішення стосовно здійснення будь-якої підприєм-

ницької справи, створення нового суб’єкту підприємницької 

діяльності, запровадження інвестиційного проекту  тощо. 

Світовою практикою розроблена специфічна техніка біз-

нес-планування, яка, з одного боку, базується на методології 

планових розрахунків, а з іншого – містить нехарактерні для 

традиційного планування методи обґрунтування бізнес-ідеї, 

обстеження ринку, оцінки ризиків та страхування від їхніх на-

слідків та ін. 

Результатом бізнес-планування є бізнес-план, тобто особ-

ливий документ, що відображає цілі й програму діяльності 

підприємства або підприємця впродовж певного періоду. От-

же, бізнес-план розробляється в усіх випадках перетворення 

підприємства, відновлення продукції, вибору й обґрунтування 

нової стратегії діяльності, здійснення нової великої угоди, 

створення нового суб'єкта бізнесу, освоєння нової підприємни-

цької ідеї технічного нововведення або зміни впливу навколи-

шнього середовища.  

Необхідність розробки бізнес-плану для підприємця підт-

римується безліччю мотивів, найсуттєвіші з яких представлені 

в табл. 2.1.1.   



  

Таблиця 2.1.1  
Мотивація бізнес-планування 

 
Мотиви  

виникнення  
потреб у біз-

нес-плануванні 

Спрямування рішень  
бізнес-планування 

у зовнішньому  
середовищі 

у внутрішньому  
середовищі 

1. Створення 

власної справи  

Вибір ринків, по-

шук споживачів, 

покупців  

• Пошук бізнес-ідеї 

• Виробнича програма  

• Економічна ефективність 

діяльності 

2. Подолання 

негативного 

зовнішнього 
впливу  

• Переформатуван-

ня ринків збуту. 

• Підвищення кон-
курентоздатності. 

• Залучення зовні-

шніх інвестицій. 

• Розробка антикризової 

стратегії.  

• Зміна спеціалізації та 
профілю підприємства. 

• Реформування підприєм-

ства. 

• Підвищення продуктив-
ності праці. 

• Програма економії 

3. Удоскона-
лення продук-

ції  

• Визначення спо-
живчих уподобань. 

• Реклама нововве-

день  

• Освоєння нової продукції. 
• Підвищення якості про-

дукції. 

• Модернізація, покращен-

ня дизайну продукції. 
• Запровадження новітніх 

технологій і матеріалів 

4. Технічний 
розвиток дію-

чого підприєм-

ства 

• Визначення акту-
альних напрямків 

науково-технічного 

прогресу. 

• Залучення новіт-
ніх технологій. 

• Технічне переозброєння. 
• Створення нових вироб-

ництв. 

• Запровадження новітніх 

технологій. 
• Економічна ефективність 

інвестицій. 

 
 



  

5. Покращення 

позицій підп-

риємства на 
ринку 

• Оцінка потреб 

споживання. 

• Вибір нових рин-
ків. 

• Оновлення пропо-

зиції на ринку. 

• Гнучка цінова 
стратегія. 

• Обхід конкурен-

тів.  
• Створення філій. 

• Розвиток торгіве-

льних мереж. 
• Приєднання до 

світових брендів. 

• Посилення рекла-

мної політики 

• Удосконалення асорти-

менту продукції. 

• Здешевлення продукції.  
• Удосконалення управлін-

ня маркетинговою та збу-

товою політикою підпри-

ємства. 
• Запровадження управлін-

ня стосунками з клієнтами, 

зокрема, за системою CRM 
(Customer Relationship 

Management).  

 
 

 

 

 

Також бізнес-план розробляють для зв'язку із зовнішньою  

інфраструктурою. Він надається: 

• банкам і інвесторам для розгляду доцільності надання 

кредитів і інвестицій; 

• партнерам і клієнтам – для прийняття рішень про співро-

бітництво; 

• громадськості – для відкритого контролю діяльності під-

приємства; 

• пресі – для формування іміджу підприємства або ідеї; 

• органам влади й регулювання – для одержання підтрим-

ки; 

• власному колективу – для об'єднання зусиль у досягнень 

поставлених цілей. 

Таким чином, бізнес-план, стає важливим засобом ділово-

го спілкування в сучасному світі бізнесу, стандартною формою 

передачі й обміну діловою інформацією. 

 



  

● Класифікація та особливості підходів  
до бізнес-планування  

 
Визначимо найбільш загальну класифікацію підходів до 

бізнес-планування, відображену схемою на рис. 2.1.1, яку по-

винен мати на увазі розробник кожного бізнес-плану.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.1. Загальна класифікація підходів 
до бізнес-планування 

За 

орієнтацією  

в часі 

Класифікація підходів до бізнес-планування 

• Корпоративні. 
• Окремого підприємства. 
• Підрозділу підприємства. 
• Окремого проекту. 
• Відкриття власної справи 

За 

рівнем 

управління 

• Реактивні. 
• Інактивні. 
• Проактивні 
  

За основною 

предметною  

областю 

• Виробництво. 
• Маркетинг. 
• Капітальне будівництво. 
• Технічне переозброєння. 
• Матеріальне постачання. 
• Підготовка кадрів. 
• Фінансове оздоровлення. 
• Інші 

За  

організацією 

розробки 

• Силами замовника. 
• Із залученням підрядника. 
• Сумісно 



  

Приведена класифікація ураховує, перш за все, велику різ-

номанітність мотивів виникнення необхідності в бізнес-

плануванні та безліч задач, на вирішення яких має бути спря-

мований кожен конкретний бізнес-план. Особливість орієнтації 

бізнес-планування в часі означає акцент на показниках і вихід-

них даних за минулі (звітні) періоди – це реактивне (reactive) 

планування, на сьогоденні вихідні дані – інактивне (inactive) 

планування та на прогнозовані показники майбутніх періодів – 

це попереджувальне або проактивне (prоactive) планування. 

Крім того, бізнес-плани можуть розрізнятися часовою 

ознакою, як: 

• перспективні (більше 5 років); 

• середньострокові (до 5 років); 

• річні; 

• оперативні (на квартал, місяць). 

За умов зростання невизначеності змін у ринковому сере-

довищі функціонування підприємств мотивація виникнення 

потреби в бізнес-плануванні стає частішою, а частка бізнес-

планування в загальному обсязі планової роботи збільшується. 

Конкретне співвідношення традиційного й бізнес-планування у 

діючому підприємстві встановлюється його керівництвом ви-

ходячи зі специфіки виникаючих завдань. У міру підвищення 

ролі бізнес-планування воно може здійснюватися в різноманіт-

них формах як стратегічне, інноваційне, для обґрунтування 

угод, кредитів, інвестицій, залучення суспільної думки та ін.  

Бізнес-планування більше, ніж традиційне, має зовнішню 

спрямованість. Воно повинно спиратися на різноманітну й дос-

товірну інформацію про стан зовнішнього середовища, опера-

тивно «уловлювати» й передбачати зміни, що відбуваються в 

ній.  

Сам стан зовнішнього середовища при започаткуванні ро-

зробки бізнес-плану може кваліфікуватися як: 



  

• контрольований; 

• частково контрольований; 

• або неконтрольований. 

В умовах контрольованого зовнішнього середовища про-

блеми планування можуть бути чітко структуровані по окре-

мих складових, описані в кількісних параметрах, майбутній 

стан цих проблем може бути визначений з високим ступенем 

точності. Типовим прикладом такої ситуації є стійкі зв'язки 

між постачальниками й споживачами. В умовах такого стану 

зовнішнього середовища бізнес-панування може здійснювати-

ся як попереджувальне (проактивне).  

В умовах частково контрольованого зовнішнього сере-

довища планові проблеми, як правило, не піддаються повній 

структуризації, розвиток їх непередбачений, вони повною мі-

рою не описуються кількісними параметрами. У числі таких 

проблем – орієнтація на нових споживачів або боротьба з но-

вими конкурентами. 

Нарешті, в умовах неконтрольованого зовнішнього сере-

довища планові проблеми взагалі не структуруються й не під-

даються кількісній оцінці, вони описуються більшою кількістю 

параметрів, зв'язки між якими вкрай складні й мінливі. 

В умовах частково контрольованого або неконтрольо-

ваного зовнішнього середовища доцільно, щоб планування бу-

дувалося за принципом реагування (реактивне бізнес-

планування), або активного планового впливу (інактивне біз-

нес-планування). 

Особливості підходів до бізнес-планування проявляються 

також у тому, що в будь-якому бізнес-плані основна увага зо-

середжена на маркетингових і фінансово-економічних аспектах 

проблеми досягнення успіху, тоді як науково-технічні, техно-

логічні й соціальні сторони представлені менш детально. Спе-



  

цифіка бізнес-планування проявляється у його зіставленні з 

іншими видами планування.  

Найбільше наближеним до бізнес-плану є такий документ, 

як техніко-економічне обґрунтування (ТЕО). Але відмінністю 

ТЕО від бізнес-плану є те, що воно здебільшого спрямовано на 

створення й розвиток промислових об'єктів. Тому особливий 

акцент у ТЕО здійснюється на виробничо-технічних аспектах 

проекту, у той час як комерційні, ринкові проблеми майбут-

нього бізнесу залишаються поза розглядом. Відмінність бізнес-

плану від ТЕО проявляється також у його стратегічній спрямо-

ваності, підприємницькому характері, гнучкому сполученні 

виробничого, технічного, фінансового й ринкового аспектів 

діяльності на основі внутрішніх можливостей підприємства і 

його зовнішнього оточення. Бізнес-план як форма обґрунту-

вання підприємницького проекту є більше привабливою, ніж  

ТЕО.  

Бізнес-план може бути й одним з елементів стратегічно-

го планування, якщо він  охоплює досить тривалий період у 3-

5 років, іноді більше. Однак між бізнес-планом і стратегічним 

планом існує ряд розходжень: 

•  на  відміну  від  стратегічного  плану  бізнес-план 

включає не весь комплекс загальних цілей підприємства, а 

тільки одну з них, котра пов'язана зі створенням і розвитком 

певного нового бізнесу, або вирішення певної проблеми. Біз-

нес-план орієнтований тільки на розвиток, у той час як страте-

гічний план може включати інші типи стратегій організації; 

•  стратегічний план має зростаючий обрій часу. У міру 

виконання чергового річного плану його результат аналізуєть-

ся, що відображається на коректуванні або перегляді стратегі-

чного плану. Нерідко потім до стратегічного плану додається 

черговий річний період. Бізнес-план має чітко обкреслені часо-



  

ві рамки, після закінчення яких поставлені планом цілі й за-

вдання повинні бути виконані; 

• у бізнес-плані функціональні складові (плани виробницт-

ва, маркетингу й інші) мають набагато більш вагоме значення, 

чим у стратегічному плані, вони є повноправними, рівноваж-

ними частинами структури бізнес-плану. 

Бізнес-план іноді виступає як документ, що представляє 

собою плани розробки й реалізації відповідної частини інвес-

тиційного проекту, якщо до початку розробки бізнес-плану 

вже проведені всі необхідні дослідження й науково-технічні 

розробки, що передують ухваленню інвестиційного рішення. 

Тепер виникає необхідність у підсумковому, максимально 

компактному документі, що дозволить підприємцеві не тільки 

прийняти обґрунтоване рішення, але й указати, що й коли пот-

рібно зробити, щоб виправдалися очікування щодо ефективно-

сті інвестиційного проекту, який нерідко називають бізнес-

проектом. Для цього складається бізнес-план, що стає голов-

ним документом для кредиторів і основним інструментом дій 

підприємця. 

Для короткострокових, невеликих за масштабом або лока-

льних бізнес-проектів, що не вимагають значних витрат і є до-

сить нетривалими по строках реалізації, бізнес-план може за-

мінити інвестиційний проект.  

Може також існувати бізнес-план фірми, що включає пла-

новані результати реалізації інвестиційного проекту, напри-

клад якщо інвестиційний проект реалізується на діючому підп-

риємстві (з метою розширення виробництва, модернізації, ре-

конструкції). У цьому випадку інвестиційний проект може бу-

ти включений у бізнес-план підприємства, що регулює порядок 

використання вільних коштів підприємства й позикових фінан-

сових ресурсів у рамках інвестиційного проекту.  



  

Структура бізнес-плану схожа з інвестиційним проектом, 

особливо в тій його частині, де проводиться обґрунтування ін-

вестиційного задуму у вигляді бізнес-ідеї. 

 

● Структура та порядок розробки бізнес-планів 

 

У сучасних вкрай мінливих зовнішніх умовах діяльності 

підприємств значно підвищується роль бізнес-планів як дієвих 

заходів з подолання виникаючих проблем, унаслідок чого пос-

тійно удосконалюється методика складання бізнес-планів, від-

бувається стандартизація основних вимог до їхнього змісту, 

структури та форми. 

На даний час вважаються за доцільні наступні вимоги до 

бізнес-плану (Б-П). 

•  Бізнес-план – перше, що говорить про підприємство по-

тенційному інвесторові, тому це потребує оформлення бізнес-

плану відповідно до іміджу процвітаючої фірми. 

•  Ступінь деталізації повинна відповідати цілям плану і  

не включати нічого зайвого. Основні риси бізнес-плану: чітка 

структура, наочність і стислість, бажаний обсяг – до 40 сторі-

нок, і лише найбільш деталізованих Б-П – до  70-80 сторінок. 

•  Простий стиль викладу матеріалу, доступність у вивчен-

ні й розумінні. Бізнес-план як документ повинен мати двоїстий 

характер: як серйозного аналітичного документу і, водночас, – 

засобу реклами. 

•  Бізнес-план складається на реалістичних припущеннях, 

які повинні бути обґрунтованими, найкраще – підкріпленими 

посиланнями на джерела інформації, проведені дослідження 

(опитування), статистичні дані по галузі, економічні й демо-

графічні дослідження, а також висновки посадових осіб. 

•  Не зважаючи на імовірність результатів втілення бізнес-

плану, він повинен містити точні фінансові розрахунки. 



  

•  Бізнес-план не повинен містити несуттєві або невизна-

чені ствердження, але, навпаки, повинен відображати ризики 

його невиконання та можливі заходи щодо зменшення негати-

вного впливу цих ризиків. 

Не існує жорстко регламентованої структури бізнес-плану. 

Найбільше вживані наступні варіанти бізнес-плану, як і узага-

льнений варіант, який можна вважати за стандартизований,  

приведемо в табл. 2.1.2.  

Таблиця 2.1.2 
Варіанти структури бізнес-планів 

 
1-й 2-й 3-й 4-й Стандарти-

зований 
Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме 

 
 

 

 

 

 

Опис бі-

знес-ідеї 
1. Аналіти-

чний розділ 
(опис біз-

нес-ідеї, 

продукту, 

підприємст-
ва і середо-

вища) 

Підпри-

ємство 

Підприємс-

тво 

 Підпри-

ємство 

  Місце знахо-
дження фірми 

Місце 
знахо-

дження 

фірми 

  Місія і мета 
фірми 

 

Продук-

ція 

Продукція Вид діяльнос-

ті 

Продук-

ція  

Ринок 

збуту 

Ринок і кон-

куренція  

Галузь, сере-

довище дія-
льності фірми 

 

 
 

2. План ма-

ркетингу  

  Прогнозуван-

ня продажів 

Обсяг 

продажів 

Конкуре-

нція 

 Конкуренція  

Марке-

тинг 

Маркетинг   Стратегія ма-

ркетингу  

План ма-

ркетингу 



  

 Збутові й 

виробничі 

операції  

  3. Вироб-

ничий план 

Вироб-

ництво 

 Виробництво Вироб-
ничий 

план 

Органі-

зація, уп-

равління,  

кадри 

Керівництво 
і власність 

 

 

Організація 
постачань 

Органі-
заційно-

правова 

форма 

4. Органі-

заційний 

план 

 Джерела 
фінансуван-

ня 

Стратегія фі-
нансування 

 5. Фінансо-

вий план  

Фінанси Фінанси Фінанси Фінансо-

вий план 

Ризики і 

страху-

вання 

Ризики Оцінка ризи-

ків  

Оцінка 

ризиків 
6. Ризики і 

страхуван-

ня 

 

Приведений в останньому стовпці табл. 2.1.2 стандарти-

зований варіант бізнес-плану охоплює всі його різновиди, він 

дозволяє, у залежності від змісту бізнес-пану, вносити до його 

складу будь-які з питань, що розглядаються при інших варіан-

тах структури бізнес-плану. При будь-якій структурі матеріалу, 

кожен бізнес-план повинен починатися з короткого резюме, 

яке містить найбільш вагомі результати запропонованого до-

кументу. 

Стандартизована структура бізнес-плану відображає стро-

гу логіку його розробки, коли кожний розділ містить, серед 

всієї сукупності відображеної інформації, ті обов’язкові відо-

мості, які виконують роль вхідної інформації для розробки на-

ступних розділів Б-П. Таку схему розробки бізнес-плану, пос-

лідовність його розділів і основні  параметри,  якими повинен 

завершуватися кожний розділ Б-П, приведемо на рис. 2.1.2. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1.2. Структура і загальний порядок розробки  
бізнес-плану 
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Починається розробка бізнес-пану з «Аналітичного розді-

лу», основним призначення якого є розкриття запропонованої 

бізнес-ідеї та обґрунтування її переваг над існуючими видами 

продукції чи послуг, організації діяльності тощо.  

Обов’язковими параметрами «Плану маркетингу» є вста-

новлення очікуваного обсягу продажів продукції або надання 

послуг при обґрунтованій їхньої ціни. Сума перемноження цих 

даних для кожної позиції продукції дає суму очікуваного дохо-

ду в результаті впровадження бізнес-плану.  Результатами роз-

робки «Виробничого плану» є всі необхідні показники витрат, 

що дозволяють у «Фінансовому плані» зіставити їх з величи-

ною доходу (на основі показників «Плану маркетингу») і роз-

рахувати очікуваний прибуток, ефективність та строк повер-

нення капітальних вкладень у проект, що здійснюється. Вирі-

шальним для прийняття кінцевого рішення щодо доцільності 

реалізації бізнес-плану є розділ «Оцінки та страхування ризи-

ків». Завершується ж розробка плану підготовкою резюме, до 

якого вносяться найголовніші відомості зі всіх розділів бізнес-

плану стосовно: 

цілей бізнес-плану і запропонованої в ньому бізнес-ідеї; 

характеристики підприємства і його ресурсів; 

переваг продукції або послуг на ринку й у галузі; 

очікуваного доходу; 

кваліфікації управлінського персоналу; 

організаційно-правової форми нового створюваного підп-

риємства; 

потреб в інвестиціях на здійснення бізнес-плану і передба-

чуваних джерел його фінансування; 

очікуваних фінансових результатів від запровадження біз-

нес-плану; 

опису ризиків, які можуть очікувати підприємство, та за-

ходів зі страхування від їхньої дії. 



  

2.2. ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ІДЕЇ 

 
● Поняття бізнес-ідеї та її місце в  

бізнес-плануванні 

 
Бізнес-ідея – центральне поняття бізнес-планування, хоча 

й не має єдиного точного визначення. У залежності від мети 

розробки бізнес-пану бізнес-ідею можна сформулювати насту-

пними двома способами: 

по-перше, бізнес-ідеєю є той спосіб, яким можна вирішити 

виниклу проблему; 

а по-друге, під бізнес-ідеєю розуміють той унікальний 

продукт чи послугу, які можна пропонувати споживачу, що б 

він заінтересувався нею, і як їх виробити або здійснити, що б 

отримати прибуток. 

У обох випадках бізнес-ідея є загальним засобом вирішен-

ня проблеми, що виникла в діючому підприємстві, або 

пов’язана з пошуком нового предмету діяльності, зокрема, при  

створенням нового підприємства. За своїм змістом бізнес-ідея 

може мати технічну, організаційну, маркетингову, економічну, 

соціально-психологічну та іншу природу.  

Отже, першим кроком до формулювання бізнес-ідеї є уяв-

лення проблеми, що саме по собі не є автоматичним процесом. 

Сама проблема дістає свого чіткого формулювання на основі 

уявлення будь-якої нестачі чого-небудь, наявності «вузького 

місця», «слабої ланки» в діючому процесі, відставання від кон-

курентів, втрати позицій, погіршення економічного стану та 

ін., що дозволяє загальний порядок формування бізнес-ідеї як 

засобу вирішення проблеми представити у вигляді схеми на 

рис. 2.2.1. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.1. Загальна схема формування бізнес-ідеї  
як засобу вирішення проблем  

 

У якості проблеми, що може трактуватися як нестача, або 

«вузьке місце» можуть виступати будь-які встановлені факти, 

наприклад: 

нестача в обладнанні, або, навпаки, недостатність його за-

вантаження; 

відставання якості продукції від продукції конкурентів; 

високі витрати, що роблять продукцію неконкурентною на 

ринку; 

зменшення обсягів продажів продукції тощо.  

 

Уявлення «вузького місця», 
«слабкої  ланки», нестачі  

будь-чого 
 та ін. 

Формулювання проблеми 

Формулювання бізнес-ідей вирішення 
проблеми 

Вибір бізнес-ідеї 

Попереднє обґрунтування ідей   
(техніко-організаційне, маркетингове, 

соціально-психологічне та ін.) 
 



  

Здебільшого, пошук бізнес-ідеї здійснюється за схемою:  

 

 

 
У якості об’єкта виникнення проблем діючого бізнесу 

можуть бути стан підприємства, продукції, або середовища 

функціонування підприємства, тому в найбільш узагальненому 

вигляді пошук бізнес-ідеї можна представити схемою, приве-

деною на рис. 2.2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.2.2. Загальна схема пошуку бізнес-ідеї для діючого 

підприємства 
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У будь-яких випадках, що не підпадають під приведену на 

рис. 2.2.2 схему, пошук бізнес-ідеї може йти наступним шля-

хом:  

 

 

 

 

У сфері підвищення якості продукції пошук бізнес-ідеї 

може йти, наприклад, за наступною схемою: 

 

 

 

 

 

Доволі часто пошук бізнес-ідеї починається з попередньо 

сформульованого її бачення або образу. Тоді можлива наступ-

на схема формулювання або уточнення бізнес-ідеї.   

 

 

 

 

Приступаючи до створення нового суб’єкту підприємниц-

тва пошук бізнес-ідеї може відбуватися в наступній послідов-

ності: 

1) визначення місії створюваного суб’єкту; 

2) формулювання цілей діяльності підприємства; 

3) аналіз середовища й можливостей досягнення цілей; 

4) уявлення виду продукції або послуг; 

5) формулювання бізнес-ідеї створення підприємства. 

Формулювання бізнес-ідеї є найбільш відповідальним мо-

ментом започаткування власної підприємницької справи, що й  

є предметом розгляду у наступному підрозділі. 
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створення товару 



  

● Формування бізнес-ідеї створення власної  

підприємницької справи 

 
При  формуванні бізнес-ідеї для нового суб’єкту мікропід-

приємництва бажано скористатися наступними підходами, які 

випливають з аналізу світового досвіду розвитку бізнесу.   

1.  Бізнес-ідея може виникнути з розпізнавання нових  

тенденцій, що проявляються в структурних змінах в Україні. 

2. Бізнес-ідея з обслуговування ненасичених ринків може 

базуватися на виявленні й покритті дефіцитів у сфері спожив-

чих товарів, засобів виробництва й обслуговуванні. 

3. Використання технічних розробок у нових сферах їх-

нього використання може стати бізнес-ідеєю створення підп-

риємницького суб’єкту. 

4. Бізнес-ідея може базуватися на копіюванні успішних 

концепцій, що вже підтвердили свій успіх.  

5. Бізнес-ідея може виникнути на основі впровадження 

нових ідей у старі галузі.   

6. Бізнес-ідея може виникати на основі запровадження  

відриву від конкурентів за допомогою глибокої спеціалізації 

діяльності.  

7. Бізнес-ідея може полягати у виявлені нових ніш для дія-

льності, що завжди має місце навіть на насичених ринках. 

 8. Бізнес-ідея може полягати в обході конкурентів на ос-

нові більш ефективної роботи на ринках, гнучкої цінової полі-

тики та ін. 

Приклади формулювання бізнес-ідей створення суб’єктів 

малого підприємництва в сфері виробництва, надання послуг 

та торгівлі приведемо в табл. 2.2.3. 

 
 



  

Таблиця 2.2.3 
Приклади бізнес-ідей створення суб’єктів малого бізнесу 

 

 

 Приклади бізнес-ідей 

В
и

р
о

б
н

и
ча

 с
ф

ер
а 

Фермерське господарство з вирощування й продажу зернових, со-

няшника й іншої продукції. 

Ферма з виробництва й реалізації молочної продукції. 

Садівництво або городництво для вирощування фруктів і овочів. 

Вирощування квітів. 

Птахофабрика. 

Механізована обробка полів. 

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 тощо 

Н
ад

ан
н

я 
 п

о
сл

уг
 

Ремонтна майстерня (теле-радіо-, авто-, ремонту квартир). 

Центр здоров'я (фізичної культури, фіто-послуг). 

Радіофіковане 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, шино монтаж. 

Покрівельні роботи. 

Автотранспортні вантажні перевезення. 

Косметичний салон з певним набором функцій. 

Рекламне агентство (по видах рекламованої продукції, послуг). 

Приватний дитячий садок (ясла, школа) тощо 

То
р

гі
вл

я 

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. 

 



  

Використання наявних пропозицій з формування бізнес-

ідей створення нового підприємства, або вирішення проблем, 

що виникли в діючому бізнесі, потребує аналізу ситуації, в якій 

приймається рішення щодо вибору бізнес-ідеї. Так, зміст аналі-

зу ситуації при створенні нового суб’єкту бізнесу можна при-

вести в табл. 2.2.4. 

Таблиця 2.2.4 
Аналіз ситуації на стадії створення нового суб’єкту бізнесу 

 

Напрямки  
й етапи 

Ціль Методи Результати 

1. Вибір то-

вару або 
послуги 

Визначити ні-

шу на ринку 

Вивчити об'єм продажів і за-

доволеність попиту (місткість 
ринку), а також можливість 

витиснення товару з ринку 

Можливий 

 об'єм 
продажів  

товару 

2. Оцінка 

дій конку-
рентів 

Визначити 

можливості 
конкурентів 

для заняття 

даної ніші на 

ринку 

Вивчити роботу аналогічних 

підприємств, їх технологію, 
організацію, якість продукції, 

витрати, постачання, збут, до-

слідження й інфраструктурні 

зв'язки 

Доміную-

чий 
 фактор  

конкурен-

ції 

3. Аналіз 

схеми підп-

риємництва 

Визначити не-

обхідні ресур-

си й можли-
вість їх одер-

жання 

Вивчити можливості ство-

рення технології або придбан-

ня, установки встаткування, 
його пуску й експлуатації, за-

безпечення сировиною, мате-

ріалами, приміщеннями, пос-

лугами, капіталом 

Форму-

вання 

 системи 
 вихідних 

умов і пе-

редумов 

4. Аналіз 

загального 

оточення 

Визначити 

значимість зо-

внішніх фак-

торів 

Вивчити стан державно-

політичних, економічних, тех-

нологічних і інших факторів. 

Визначити характер тенденцій 
їх розвитку й очікувань 

Невизна-

ченість   

або факто-

рів і їх  
змін  

 
 



  

2.3. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА  
ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ В БІЗНЕС-ПЛАНУВАННІ  

 

● Аналіз конкурентного середовища 
 

Ніяка, сама найкраща бізнес-ідея в конкурентному середо-

вищі не може реалізуватися без урахування ситуації на ринку 

продажу продукції. При розробці маркетингового розділу біз-

нес-плану необхідно проаналізувати конкурентне середовище 

створюваного підприємства, визначивши його цільовий ринок 

певними ознаками, актуальними для того конкретного регіону, 

міста, навіть вулиці або кварталу, де передбачається спожи-

вання продукції або послуг створюваного суб’єкту підприєм-

ницької діяльності, як, наприклад, це показано в табл. 2.3.1. 

 
Таблиця 2.3.1 

Принцип визначення цільового ринку споживання  
продукції підприємства (показано заливкою)  

 

КАТЕГОРІЯ СПОЖИВАЧІВ 

Кінцеві Переробники та користувачі 

Населення за 
ознаками 

Підпри-
ємці 

Підприємства Ознака  
перероблення  

чи користування Малі Середні 
й великі 

Чоловіки, 
жінки 

    Як сировина або 
покупні матеріали 

Родини     Як допоміжні ма-
теріали 

Молодь     Як обладнання 

Діти та 
інші 

    Для матеріального 
стимулювання 

    Як послуга 

 



  

Помічені в табл. 2.3.1 сірим поля визначають сегменти ри-

нку споживання продукції створеного суб’єкту підприємницт-

ва всіма видами споживачів – як населення, так і підприємств, 

або інших підприємців. Пусті ж поля вказують на ті сегменти 

споживачів, які не охоплені продукцією чи послугами підпри-

ємства. 

Необхідно визначити перелік конкурентів на ринку спо-

живання, з метою послаблення впливу яких бажано визначити 

власний сегмент ринку, або такий, на який вплив конкурентів 

найменший. Так, при розташуванні торгівельної точки (у пев-

ному кварталі чи вулиці) бажано врахувати її рівне віддалення 

від конкурентів, наприклад, за територіальною ознакою, як це 

схематично показано на рис. 2.3.1. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Рис. 2.3.1. Схема розташування торгівельної точки (зірка)  
у рівному віддаленні від конкурентів (у вигляді кіл) 

 

 
Потрібно чітко визначитися стосовно очікуваних переваг 

створюваного підприємства над конкурентами, або, навпаки,  

його відставання від них за певними ознаками за схемою, при-

веденою в табл. 2.3.2. Лише урахувавши сумарні переваги або 

відставання створюваного підприємства від діючих конкурен-

тів можна приймати кінцеве рішення стосовно доцільності ста-

вати на даний ринок. 

                
                                                                        

 
 

          

                   
                                       
 
                             
           



  

Таблиця 2.3.2  
Переваги (+) та недоліки (–) створюваного підприємства  

у порівнянні з конкурентами 
Ознаки підприємства  + – Напрямки усунення  

недоліків   
1. Наявність цільового ринку Х   
2. Наявність угод на закупівлю про-
дукції 

 
 

Х 
 

Намагання скласти угоди 
на постачання продукції 

3. Наявність постачальників Х   
4. Кваліфікація працівників  Х Пошук фахівців 
5. Наявність власного транспорту Х   

6. Віддаленість від споживачів  Х Перенесення торгової 
точки або складу ближче 
до споживачів 

7. Достатність капітальних коштів  Х   

 

Необхідний висновок стосовно доцільності входити до да-

ного конкурентного середовища підкріплюється також аналі-

зом переваг та недоліків власної продукції у порівнянні з пока-

зниками найкращого зразка аналогічної продукції конкурентів, 

що може бути здійснено у вигляді табл. 2.3.3. 

 
Таблиця 2.3.3  

Порівняння продукту створюваного підприємства  
з продукцією конкурентів (прийнятою за 100%) 

 
Показник продукту  

створюваного підприємства 
% до 
зраз-

ка 

Заходи  
з покращення 

продукції   
1. Відповідність потребам споживачів 90  
2. Надійність у споживанні 120  
3. Простота експлуатації 80  
4. Ремонтні властивості   110  
5. Строк експлуатації 90  
6. Зовнішній дизайн 85  
7. Якість упаковки  80  
8. Легкість придбання та ін. 100  

 



  

Доцільним є також порівняння продукції створюваного 

підприємства з конкурентами за співвідношенням ознак ціни та 

якості за принципом, відображеним на рис. 2.3.1, на якому ви-

роби або послуги  конкурентів розміщено у координатах ціни і 

якості у вигляді кіл. Бажано, що б точка розтушування продук-

ції створюваного підприємства, показана зіркою, розташовува-

лася нижче тренду співвідношення ціни-якості, позначеного 

штриховою лінією. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Рис. 2.3.2. Розташування продукції підприємства (зірка)  
нижче тренду конкурентів (кола) за співвідношенням 

 ціна-якість 
 

 

Бажано в бізнес-плані створюваного підприємства чітко 

визначатися щодо його профілю й спеціалізації. Профіль підп-

риємства 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 характе-

ристики видів продукції та послуг. Вибір профілю свого підп-

риємства здійснюється з урахуванням наявності конкурентів, 

що співпрацюють з даною СЗГ, як це представлено за схемою, 

приведеною на рис. 2.3.3.  

 

 

Ціна 

Якість 



  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Рис. 2.3.3. Схема взаємодії створюваного підприємства 
зі стратегічними зонами господарювання (СЗГ) на ринку 

з урахуванням діючих конкурентів (к) 
 

 

Спеціалізацію створюваного підприємства слід розуміти як 

обмеження переліку видів продукції та послуг, що бере на себе 

підприємства у межах визначеної СЗГ. 

Дія створеного суб’єкта за представленою на рис. 2.3.3 

схемою забезпечує основні умови просування продукції саме 

на той сегмент ринку, де ця продукція є очікуваною та най-

краще споживається. У залежності від ступеня конкуренції на 

цільовому ринку підприємець повинен бути готовий викорис-

тати весь наступний набір засобів просування своєї продукції 

та ефективної організації  її збуту. 

Центральним питанням успішного просування продукції 

будь-якого підприємства є обґрунтування її справедливої ціни, 

що здійснюється в даному розділі бізнес-плану з урахуванням 

наступних рекомендацій. 
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● Обґрунтування цін продукції і послуг 
 у бізнес-плані 

 
 

У даному розділі бізнес-плану обґрунтовуються ціни на 

продукцію й послуги, які повинні стати відправними по-

штовхами розрахунків очікуваного прибутку й інших фінансо-

вих результатів передбачуваної діяльності. 

При визначенні цін на власну продукцію підприємець мо-

же мати на меті різні цілі, а саме: забезпечення збуту лише 

для виживання, максимізація прибутку або утримання влас-

ного ринку.  

При меті забезпечення збуту заради виживання, що має 

місце в умовах жорсткої конкуренції, для збереження (або й 

збільшення) своєї частки ринку підприємець використовує за-

нижені ціни, так звані ціни проникнення (на ринок). 

При меті максимізації прибутку ціна встановлюється на 

такому рівні, що забезпечує відшкодування витрат. 

Ціль, що переслідує втримання ринку, припускає збере-

ження підприємством існуючого положення на ринку й сприя-

тливих умов для своєї діяльності, що вимагає вживання різних 

заходів гнучкої цінової політики для запобігання спаду збуту 

продукції. 

Крім довгострокових підприємство може ставити й корот-

кострокові 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 досягненні завдання завоювання максимальної частки 

ринку, підприємство змушене встановити мінімальну ціну. Це 

призведе до короткочасного зниження прибутку, але надалі 

збереження частки ринку може забезпечити компенсацію цих 

втрат за рахунок зниження вартості транзакцій на ринку, які 

тим більші, чим менше частка підприємства на ринку. При ви-

значенні рівня ціни враховуються також такі фактори, як ціни 

конкурентів і товарів-замінників і наявність у товарів унікаль-

них достоїнств. Таким чином, технологія ціноутворення в біз-

нес-плані повинна забезпечувати впорядкування рівня ціни і 

систему знижок з неї в рамках, схематично представлених на 

рис. 2.3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 2.3.4.  Технологічні межі встановлення цін на власну 
продукцію 

 

Технологічною особливістю ціноутворення в бізнес-плані 

є встановлення цін на свою продукцію за методами, що цілком 

засновані на використанні зворотного зв’язку з середовищем 

розповсюдження продукції.  
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Незважаючи на те, що ціни на продукцію встановлюються 

з метою досягнення якнайменше трьох завдань: забезпечення 

збуту продукції, максимізації або підтримки певного рівня 

отримання прибутку, утримання власного сегменту ринку – 

рівень встановлених цін переважно визначається на основі 

прогнозування попиту на продукцію підприємства. Традиційно 

нижня границя ціни Цн визначається витратами на її виробни-

цтво (собівартість одиниці Сод), бажано – з доданням певного 

прибутку на рівні мінімального відсотку Нмін до витрат  тобто: 

Цн = Сод (100 + Нмін /100).                      (2.3.1) 

Така ціна, встановлена за витратним методом, не може га-

рантуватися в умовах сучасного ринку, на якому взагалі діє 

фундаментальний закон взаємозалежності попиту від ціни за 

моделлю «кривої попиту», приведеною на рис. 2.3.5. 

 

Рис. 2.3.5. Загальний вигляд «кривої попиту», що відображає 

вплив зрушень у ціні товару на обсяги його споживання 

 

При встановленні ціни товару або послуги враховується 

те, яким чином збільшення ціни впливає на зменшення попиту 

(або навпаки, зниження ціни впливає на збільшення попиту), 
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чим визначається еластичність попиту в залежності від ціни. 

Виходячи з еластичності попиту на дану продукцію підпри-

ємець може визначити верхню межу ціни, вище якої попит 

стає неприпустимо малим. Нижня межа ціни продукції визна-

чається витратами на її виробництво й реалізацію.  

Загальний ефект від зниження ціни описується поняттям 

«еластичності» попиту за ціною продукції. Якщо зворотний 

зв'язок з ринком споживання продукції сигналізує про відмін-

ність обсягів продажів даного товару при різних рівнях цін на 

нього, то це дає можливість враховувати властивість еластич-

ності товарів, коефіцієнт якої E розраховується за формулою: 
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,         (2.3.2) 

де Q2 – новий обсяг споживання товару при новій ціні; 

Q1 – попередній обсяг споживання товару при раніше 

встановленій ціні;  

Ц1, Ц2 –  попередня й нова ціна, відповідно.  

Цінова еластичність показує, на скільки відсотків змі-

ниться попит при зміні ціни на 1%. Залежно від значення кое-

фіцієнта цінової еластичності розрізняють: 

Ер < 1 – нееластичний попит (нижче зміни цін); 

Ер = 1 – попит одиничної еластичності (дорівнює зміні 

цін); 

Ер > 1 – еластичний попит (більше зміни цін). 

У той же час, в умовах обмеженої платоспроможності 

споживачів слід ураховувати певні виключення з дії «закону 

попиту», коли еластичність товарів практично не проявляється. 

Подібна ситуація зустрічається, коли зростання ціни супрово-

джується очікуванням ще більшого зростання ціни у майбут-

ньому – тоді придбання товару, навіть за підвищеною ціною, 

буде вигідним надалі, коли ціни ще більше підвисяться. Таку 



  

ситуацію закон попиту відображає зміною знаку нахилу кри-

вої, як це показано на рис. 2.3.6.  

 

 
Рис. 2.3.6. Парадоксальна поведінка закону попиту на ділянці 

a-b при очікуванні підвищення ціни товару в майбутньому 
 

Іноді, навпаки, зниження ціни товару не викликає збіль-

шення попиту на нього, що відбувається при очікуванні пода-

льшого падіння ціни, що проілюстровано на рис. 2.3.7. 

 

 
Рис. 2.3.7. Парадоксальна поведінка закону попиту на ділянці 

a-b у зв'язку з очікуванням зниження  ціни товару до точки с у 

майбутньому  
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Також в даний час в умовах олігополістичного ринку, що 

складається з невеликої кількості продавців, які чутливо реа-

гують на політику ціноутворення і маркетингові стратегії кон-

курентів, у бізнес-плані, що розробляється, складно сподівати-

ся на довгостроковий результат за рахунок зниження ціни. 

У визначених межах ціни продукції підприємець вибирає 

певну цінову стратегію, зокрема, з урахуванням певного ета-

пу життєвого циклу товару. При випуску на ринок новітньої 

продукції (краще – захищеною патентом) підприємець може 

застосувати стратегію «зняття вершків», за якою передбача-

ються високі ціни на нові або модні товари. Після вповільнен-

ня початкової хвилі збуту ціна знижується, залучаючи додат-

кових 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 економічно-

го 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, ко-

ли ринок є дуже чутливий до цін і низька ціна сприяє його ро-

зширенню. Із зростанням обсягів витрати виробництва й реалі-

зації падають, а низькі ціни створюють непривабливі умови 

для конкурентів. Обидві стратегії є короткостроковими.  

При визначенні ціни на товар, що має аналог – так званий 

товар-імітатор – у бізнес-плані є можливість з урахуванням 

певного ризику вибрати стратегію на позиціонування новинки 

по показниках якості й ціни, як це продемонстровано раніше 

схемою на рис. 2.3.2 

У цілому в бізнес-плані може бути відображений підхід до 

вибору стратегії ціноутворення за рекомендаціями табл. 2.3.4. 



  

Таблиця 2.3.4  

Стратегії ціноутворення для застосування в бізнес-плані  
ЯКІСТЬ ЦІНА 

 

 
Висока Середня Низька 

Висока Стратегія преміаль-

них націнок 

Стратегія глибо-

кого проникнен-

ня на ринок 

Стратегія підвищення 

ціннісної значимості 

Середня Стратегія завищеної 

ціни 

Стратегія серед-

нього рівня 

Стратегія  

доброякісності 

Низька Стратегія пограбу-

вання 

Стратегія показ-

ного блиску 

Стратегія низької  

ціннісної значимості 

 

У разі пропозиції підприємцем відомого товару (у так зва-

ній «фазі зрілості») можна скористатися наступними двома 

ціновими стратегіями.  

1. Стратегія ковзної падаючої ціни (що є логічним продов-

женням стратегії «зняття вершків») полягає в поступовому 

сковзанню ціни товару по кривій попиту, по мірі його змен-

шення, що захищає підприємця від конкурентів. 

2. Стратегія цінової переваги (що є продовженням страте-

гії міцного впровадження на ринку) полягає в підтримці відно-

сно нижчої ціни (порівняно з конкурентами) завдяки меншим 

витратам на виробництво і реалізації продукції при її якості не 

нижче якості продукції конкурентів. Цінової переваги стосовно 

конкурентів можна досягти й по якості товарів – тоді ціна 

встановлюється вище цін конкурентів, але для цього потрібно, 

щоб товар оцінювався як престижний, унікальний, модний то-

що. 

У фазі зрілості цінові стратегії не є найважливішими в під-

тримці обсягу продажів на високому рівні. Тут зростає роль 

нецінових стратегій, пов'язаних з модифікацією ринку (ведеть-

ся пошук нових споживачів, нових сегментів ринку), з модифі-

кацією 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 три-

валості періоду витиснення старого товару новим. Третя стра-

тегія спрямована на подовження життєвого циклу товару шля-

хом збільшення видатків на його просування. 

Реалізація певної цінової стратегії потребує чіткого уяв-

лення існуючих методів ціноутворення, серед яких найбільш 

вживані наступні. 

За методом «середні витрати плюс прибуток» ціна това-

ру включає витрати виробництва й додану до них бажану суму 

прибутку, яка може бути отримана виходячи із заданого відсо-

тка до повних витрат Нв, або у вигляді частки до ціни Нц.  

Модель визначення ціни цим методом має вигляд: 

Ц = Сод (1 + 0,01*Нв),                      (2.3.3) 

або 

Ц = Сод / (1 – 0,01*Нц),                         (2.3.4) 

де Сод – повна собівартість одиниці продукції (послуги).  

За методом ціноутворення «за базовою ціною»  ціна реалі-

зації продукції (товару) у бізнес-плані визначається на основі 

базової ціни товару-аналогу, що встановлена на ринку, за фор-

мулою: 

,                           (2.3.5) 

де Цп, Цбаз – відповідно планова ціна товару в бізнес-плані й 

базового виробу, обраного як об'єкт порівняння; 

Бп , Ббаз – оцінка якісних параметрів відповідно виробу в бі-

знес-плані й базового виробу у балах. 

За методом ціноутворення «з орієнтацією на конкурен-

цію» ціна товару визначається підприємцем приблизно на рівні 
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поточних цін товарів-конкурентів, або трохи вище, чи нижче, 

ніж ціни конкурентів, у залежності від поточної ситуації на ри-

нку пропозиції-споживання даної продукції. У такому разі 

отримання прибутку стає похідним від рівня собівартості про-

дукції 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 на-

віть протягом доби, ціни товарів повинні чуйно реагувати на 

будь-яку, навіть саму незначну, зміну кон'юнктури ринку, по-

питу та пропозиції.  

При встановленні «дискримінаційних цін» фірма продає 

той самий товар або послугу за різними цінами в різних фор-

мах: 

• з урахуванням різновидів категорій покупців (наприклад, 

студенти, інваліди, пенсіонери, ветерани та ін.); 

• з урахуванням варіантів товару, коли різні варіанти това-

ру продають за різними цінами без урахування різниці у витра-

тах на їхнє виробництво (наприклад, коли завдяки певній фор-

мі 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 се-

зону, 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. 



  

2.4. МАРКЕТИНГОВІ ЗАСАДИ  
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ  

СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА  
 

● Розробка маркетингової стратегії  
в бізнес-плані 

 

Розробка питань маркетингової стратегії в бізнес-плані по-

яснюється тим, що в сучасному конкурентному середовищі ні-

яка запланована реалізація товарів або послуг не може відбува-

тися без додаткових заходів, що сприяють цьому процесові.  

У максимально широкому розумінні маркетингова страте-

гія створюваного підприємства може охоплювати значний пе-

релік вирішуваних питань, що стосуються: 

•  визначення стратегії маркетингу; 

•  товарної політики; 

•  цінової політики; 

•  збутової політики; 

•  комунікативної політики; 

•  бюджету маркетингу та ін. 

Формування маркетингової стратегії підприємства спира-

ється на вже вирішені питання аналізу ринку та обґрунтування 

стратегії ціноутворення на власну продукцію та послуги. У за-

гальному вигляді маркетингова стратегія в бізнес-плані пред-

ставляється у формі табл. 2.4.1.  

Відправною точкою опису стратегії маркетингу є вже 

здійснені раніше сегментація ринку й відбір цільових ринків 

для кожного виду продукції, переліченої в рядку 1 табл. 2.4.1. 

Тоді характеристика маркетингової стратегії у вигляді табл. 

2.4.1 повинна розроблятися для кожного сегменту ринку окре-

мо. 



  

Таблиця 2.4.1   

Маркетингова стратегія підприємства 
Елемент 

маркетингової стратегії 
Характеристика 

маркетингової стратегії 
1. Продукція та  

послуги по видах 

  Характеристика 

сегментів ринку 

збуту 
  

  

2. Загальна характеристика мар-

кетингової стратегії 

Недиференційована (масова), ди-

ференційована, концентрована 

3. Тип маркети-

нгу стосовно 

продукції на різ-

них стадіях сво-

го життєвого 

циклу 

упроваджен-

ня 

Сукупність заходів забезпечення 

того, що би життєві цикли різних 

товарів перекривали один одного, 

не допускаючи розриву між цик-

лами появи нових товарів у часі 

зростання 

зрілості 

спаду 

4. Тип маркетингу відповідно до 

характеру попиту на продукцію 

підприємства 

Конверсійний, стимулюючий, роз-

виваючий, ремаркетинг, синхро-

маркетинг, підтримуючий,  демар-

кетинг 

5. Маркетинго-

ва політика 

Товарна Оновлення продукції, підвищення 

її якості, дизайну та ринкової ат-

рибутики, сервісного обслугову-

вання 

Асортиментна Формування структури, ширини, 

насиченості й глибини асортимен-

ту 

 Цінова Запровадження методів ціноутво-

рення й заходів забезпечення діє-

вості продажних цін в умовах жор-

сткої конкуренції  

Збутова Розробка системи поширення то-

вару 

Комунікатив-

на 

Розробка заходів взаємодії з усіма 

суб'єктами маркетингової системи 

6. Бюджет маркетингу Обґрунтування витрат на здійс-

нення маркетингової стратегії 

 



  

Тоді в межах кожного ринкового сегменту розробляється 

своя стратегія маркетингу з урахуванням позицій конкурентів 

у даному сегменті.  

З початку потребує визначення загальна стратегія марке-

тингу. При виборі маркетингової стратегії охоплення ринку 

можуть бути використані три типи стратегії маркетингу, відо-

бражені в рядку 2 табл. 2.4.1: 

•  недиференційована (масова); 

•  диференційована; 

•  концентрована. 

Недиференційована (масова) стратегія маркетингу спира-

ється на стандартизацію й масове виробництво товарів. В цих 

умовах мають місце відносно низькі витрати на виробництво й 

збут продукції, тому така стратегія запроваджується, коли то-

вар призначений для всього ринку або значного його сегменту.  

Диференційована стратегія маркетингу запроваджуєть-

ся при необхідності здійснювати на різних сегментах ринку 

спеціально для них розроблені програми товарної пропозиції. 

Це дозволяє домогтися росту збуту за рахунок більш глибокого 

проникнення на кожний з окремих сегментів ринку. 

Концентрована стратегія маркетингу виникає за необ-

хідністю зосередити зусилля лише на одному або декількох 

найбільш прибуткових сегментах ринку. Це дозволяє, напри-

клад, малим і середнім підприємствам перекривати вимушені 

збитки, які вони отримують на інших сегментах ринку. 

Питання стратегія маркетингу уточнюють стосовно різних 

видів продукції, які знаходяться на різних стадіях свого життє-

вого циклу, що відображають дані рядка 3 табл. 2.4.1. При роз-

робці бізнес-плану варто враховувати, що стабільне становище 

підприємства на ринку потребує, що би життєві цикли різних 

товарів, що випускаються ним, перекривали один одного. Це 



  

означає, що ще до моменту насичення ринку одним товаром на 

ринок повинен бути уведений уже наступний, новий товар.  

Залежно від характеру попиту на продукцію підприємство 

повинно вибрати відповідний тип маркетингу, який може бути 

конверсійним, стимулюючим, розвиваючим, або таким, що 

підтримує попит (так званий ремаркетинг), або навпаки, що 

зменшує попит з певною швидкістю (відображено в рядку 4 

табл. 2.4.1. 

Конверсійний маркетинг орієнтує споживачів на зміну 

негативного відношення до якогось продукту на позитивне 

шляхом переробки продукту, зниження його ціни й більш ефе-

ктивного його просування й застосовується при зменшенні по-

питу на продукцію підприємства. Такий тип маркетингу засто-

совують, наприклад, продуктові фірми, коли ззовні відбуваєть-

ся кампанія, спрямована проти споживання даного виду про-

дуктів. Взагалі, такий тип маркетингу є актуальним для всіх 

вітчизняних виробників, коли на ринку з’являються аналогічні 

імпортні продукти, особливо, якщо вони ще відрізняються ви-

сокою якістю та привабливо ціною. 

Взагалі при відсутності попиту на свою продукцію, підп-

риємства застосовують заходи стимулюючого маркетингу, 

завданням якого є пошук і запровадження заходів щодо розви-

тку інтересу в споживачів до конкретної пропозиції на найваж-

ливіших сегментах потенційного ринку. У якості радикальних 

заходів у таких випадках зазвичай використовують певну ціно-

ву політику проникнення на ринок шляхом значного змен-

шення продажних цін, посилення рекламних кампаній, ефекти-

вні заходи посилення зв’язку зі споживачами продукції та ін.  

Розвиваючий маркетинг необхідно передбачати в разі ная-

вності схованого попиту, який можна розвинути завдяки роз-

робці таких заходів, що перетворюють потенційний попит у 

реальний.  



  

У випадку падіння попиту слід передбачити заходи стри-

мування такого падіння у вигляді системи ремаркетингу, за-

вданням якого є відновлення попиту за допомогою проникнен-

ня на нові ринки, зміни властивостей товарів, орієнтованих на 

нові потреби покупців.  

При наявності сезонних, щоденних або вартісних коливань 

попиту слід розробляти заходи так званого синхромаркетин-

гу, завданням якого є згладжування попиту за допомогою за-

стосування гнучких цін, переходу на інші сегменти ринку, по-

шуку індивідуальних методів просування й стимулювання то-

варів. 

Підтримуючий маркетинг застосовують, коли підприємс-

тво задоволене результатами збутової діяльності, її обсягами і 

економічними показниками і потребує лише підтримки існую-

чого попиту з урахуванням зміни переваг споживачів і конку-

рентного середовища на ринку. 

Якщо перед підприємством виникає завдання переведення 

уваги споживача з одного товару на інший, без чого не можли-

ва поява на ринку нового продукту,  необхідні спеціальні захо-

ди демаркетингу – системи заходів,  що сприяють зниженню 

попиту. У якості таких заходів можуть виступати й підвищення 

цін, тимчасове припинення рекламної роботи, передача прав на 

виробництво даного продукту іншим виробникам тощо. 

Розроблені питання маркетингової стратегії підприємства 

потребують підтримки маркетинговою політикою, тобто си-

стемою заходів впливу на споживача, який має відбуватися в 

різних сферах у формі товарної, цінової, збутової, комунікати-

вної та інших видів політики, як це відображено в табл. 2.4.1.   

Товарна політика охоплює такі основні напрямки як: фо-

рмування асортименту, створення нової продукції, підвищення 

її якості, дизайнова стратегія, ринкова атрибутика товару, 

стратегія організації сервісного обслуговування. 



  

Ринковій атрибутиці товару повинна приділятися увага 

через особливу значимість сприйняття товару споживачем. У 

зв'язку із цим варто привести докладний опис марки, сорту то-

вару із вказівкою його призначення, властивостей і виконува-

них функцій.  

Стратегія сервісного обслуговування розробляється з ура-

хуванням найбільш можливої участі виробника продукції в її 

передпродажному сервісного обслуговуванні, а також у фірмо-

вому обслуговування після продажу.  

Формування асортименту включає обґрунтування його 

широти (загальної чисельності асортиментних груп товарів), 

насиченості (загального числа окремих товарів) і глибини (ва-

ріантів пропозицій кожного окремого товару в рамках асорти-

ментної групи) товарної номенклатури. Зокрема – на основі 

методів АВС-XYZ аналізу, а саме: 

а) за класами товарів, які складають структуру асортимен-

ту за вартістю товарів: 

клас А – вузький асортимент (зазвичай біля 10% загально-

го переліку), який потребує біля 70% витрат; 

клас В – середня група товарів (біля 20% загальної кілько-

сті), витрати на яку складають біля 20%; 

клас С – основна частина загального переліку товарів (біля 

70%), яка потребує найменших – біля 10% – витрат; 

б) за групами товарів відповідно до частки прибутку, який 

поступає від їх продажу: 

X – група товарів, що дає найбільший прибуток; 

Y – група товарів, що дає середній прибуток; 

Z – група товарів, що дає найменший прибуток. 

Таким чином, за розподілом на класи А, В, С номенклату-

ра товарів розподіляється згідно із схемою, показаною на рис. 

2.4.1.  

 



  

 
 

Рис. 2.4.1. Розподіл номенклатури товарів на класи ABC 
 

Приклад розподілу номенклатури товарів торговельного 

підприємства за методикою ABC–XYZ приведемо на рис. 2.4.2. 

 

AX  

Алкогольна 
продукція 

AY 

Кондитерські виро-
би 

AZ 
Ковбасні вироби 

BX 

Непродовольчі 
товари 

BY 

Напівфабрикати 

BZ 

Консервована 
продукція 

CX 

Молочні продукти 

CY 
Хлібобулочні  

вироби 

CZ 
Крупи та мака-
ронні вироби 

 

Рис. 2.4.2. Приклад розподілу номенклатури товарів  
торговельного підприємства на класи і групи у відповідності із 

методикою ABC–XYZ  

В
а

р
т

іс
т

ь
, %

Номенклатура, %

100

90

70

10 30 100



  

Сполучення методів ABC і XYZ аналізу дозволяє створити 

більш повну характеристику товарного асортименту підприєм-

ства. Якщо об'єктом аналізу прийняти сформовані класи това-

рів А,В,С, то далі слід провести диференціацію товарів усере-

дині кожного класу на три групи (XYZ) за ступенем обертання 

товарів (або одержання суми доходу від їхнього продажу) для 

кожної групи.   

Проведення ефективної асортиментної політики підприєм-

ства пов'язане із такими двома найважливішими питаннями, 

вирішення яких може складати основне завдання бізнес-плану, 

наприклад, комерційного підприємства. 

По-перше, необхідно раціонально організувати роботу в 

рамках наявної номенклатури товарів з урахуванням стадій їх-

нього життєвого циклу; по-друге, завчасно здійснювати розро-

бку нових товарів для заміни товарів, що підлягають зняттю з 

виробництва й виведенню з ринку. Таким чином, у бізнес-

плані необхідно відобразити стан і систему заходів постійного 

вдосконалення товарного асортименту, що дозволить забезпе-

чити стійкі обсяги продажів і стабільний прибуток. Бізнес-

планом можуть бути передбачені необхідні інновації стосовно 

структури асортименту, одержання нових ідей із приводу ная-

вного продукту, а також розробки й виведення на ринок нових 

продуктів.  

При цьому стратегічний підхід до асортиментної політики 

повинен мати певну спрямованість. Так, спрямованість на ди-

ференціацію товару означає проведення певної його модифі-

кації, що робить його відмінним від товарів-конкурентів. Това-

рна диверсифікованість означає розширення кількості видів 

вироблених продуктів. Розрізняють три типи диверсифіковано-

сті: горизонтальна, вертикальна й концентрична. 

Горизонтальна диверсифікованість означає виробницт-

во таких нових товарів, які настільки близькі по виробничо-



  

технічних, постачальницьких і збутових умовах виробництва 

існуючих товарів, що можливо використання існуючої сирови-

ни й матеріалу, персоналу, каналів збуту й зв'язків на ринку. 

Вертикальна диверсифікованість означає збільшення 

глибини товарної програми як у напрямку збуту товарів існую-

чого виробництва, так і в напрямку придбання сировини й за-

собів виробництва, що є необхідними для вдосконалення виро-

бництва товарів, яке підприємство провадить у цей час. 

Концентрична диверсифікованість припускає виробниц-

тво нових товарів, які для підприємства є зовсім новими й не 

мають технічного й комерційного відношення до продукції, що 

виробляється в даний час. 

Слід передбачити, що диверсифікованість товару може до-

сягатися не тільки його вдосконаленням, але й шляхом прид-

бання ліцензій, покупки підприємств, кооперації (наприклад, 

створення спільних підприємств), франчайзингу. Слід визна-

чити планові ідеї стосовно варіації або модифікації товарів, 

що вже перебувають на ринку, шляхом зміни їх окремих влас-

тивостей або показників якості. Необхідно також передбачити 

певні завдання стосовно елімінації товару, тобто вилучення 

існуючих продуктів з виробничої програми підприємства, при-

пинення виробництва товару, виведення товару з ринку, якщо  

він утратив конкурентоспроможність на ринку й попит. 

Визначення дизайнової стратегії полягає у виборі підп-

риємством власної лінії поведінки в області дизайну, до якої 

можуть бути віднесені питання розробки та освоєння нових 

товарів, підвищення якості діючих, організації дизайнового об-

слуговування продукції підприємства, підтримки певного рівня 

видатків на дизайнове обслуговування. 

Цінова політика відображається в загальній характерис-

тиці маркетингової стратегії як комплекс заходів забезпечення 

дієвості продажних цін в умовах жорсткої конкуренції на рин-



  

ку збуту продукції підприємства. У цьому пункті вже раніше 

визначені питання щодо вироблення цінової стратегії, вибору 

методу ціноутворення, розрахунку вихідних цін товарів допов-

нюються заходами щодо застосування цінової тактики з ураху-

ванням оперативних змін, що відбуваються на ринку, обґрун-

тування розходження цін, установлених підприємством, з ці-

нами конкуруючих товарів, прогнозується можлива реакція 

ринку на зміну ціни товару. 

Збутова політика полягає в розробці системи каналів 

поширення товару, дається їхня характеристика, обґрунтову-

ється необхідність участі посередників і порядок їхнього вибо-

ру, описуються використовувані форми їхньої зацікавленості. 

Бажано в бізнес-плані передбачити систему руху товарів, ви-

значити порядок обробки замовлень, схеми транспортування 

товару, розробити кошторис витрат на реалізацію продукції. 

Комунікативна політика підприємства як характеристи-

ка його маркетингової стратегії повинна відображати цілі, за-

вдання, фірмовий стиль, структуру комплексу маркетингових 

комунікацій з усіма суб'єктами маркетингової системи на ос-

нові обґрунтованої стратегії використання комплексу комуні-

кативних  засобів, що забезпечують стабільне й ефективне фо-

рмування попиту й просування товарів і послуг на ринки з ме-

тою задоволення потреб покупців і одержання прибутку. 

У бізнес-плані відображаються основні положення кому-

нікативної політики підприємства, що формує: 

• цілі маркетингу; 

• завдання; 

• імідж підприємства; 

• фірмовий стиль; 

• структуру комплексу маркетингових комунікацій. 

До цілей комунікативної політики можуть бути віднесені: 



  

• завоювання на ринку певної ніші для конкретного товару 

(моделі, марки) і забезпечення довгострокового розширення 

цієї ніші або забезпечення короткострокового прибутку від неї; 

• просування з метою довгострокового зростання, що роз-

раховано на одержання прибутку в майбутньому за рахунок 

збільшення (завоювання) числа покупців; 

• просування з метою одержання короткострокового при-

бутку, зорієнтоване на отримання негайного доходу.  

Вибір кінцевої цілі залежить від того, на якій стадії, фазі 

життєвого циклу перебуває товар. 

Завданнями комунікативної політики можуть бути визна-

чено: 

• стимулювання попиту;  

• створення сприятливих умов для цінової еластичності 

ринкового механізму попиту та пропозиції; 

• інформування про властивості й види товару, якості пос-

луг;  

• формування й поширення іміджу й престижу фірми; 

• оповіщення про розпродажі, ярмарки, виставки;  

• нагадування персональним клієнтам або групам покупців 

про цінову й товарну політику фірми;  

• поширення звітної інформації про результати діяльності 

підприємства;  

• переклад кількісних і якісних характеристик товарів і по-

слуг відповідно до сприйнятливих потреб покупців. 

До числа головних завдань комунікативної політики варто 

віднести й формування іміджу підприємства, під яким розумі-

ють відбиття у свідомості потенційних споживачів комерційно 

важливої характеристики підприємства, створюваної як спо-

живачами, так і самим підприємством. При цьому слід урахо-

вувати, що позитивний імідж підприємства повинен: 

• ґрунтуватися на реальних здобутках; 



  

• мати точну адресу, щоб залучати певні групи спожива-

чів; 

• бути оригінальним, щоб відрізнятися від образів інших 

фірм і легко пізнаватися; 

• бути простим і зрозумілим, не перевантаженим зайвою 

інформацією, щоб легко запам'ятовуватися й звести до мініму-

му можливі його перекручування; 

• повинен бути пластичним, щоб, залишаючись незмінним 

у сприйнятті споживачів і легко пізнаваним, оперативно змі-

нюватися у відповідь на зміну економічної, соціальної, психо-

логічної ситуації, моди, а також під впливом сприйняття його 

споживачами. 

При запровадженні вимог до створення фірмового стилю 

підприємства в бізнес-плані передбачають перелік заходів, які 

б забезпечили, з одного боку, певну єдність всіх дій підприємс-

тва стосовно продукції, її виробництва та продажу, а з іншого 

боку – протиставили би підприємство і його вироби конкурен-

там і їхнім товарам. До питань вироблення фірмового стилю 

можуть бути включено такі, як створення логотипу (спеціально 

розробленого оригінального накреслення повного або скороче-

ного найменування підприємства), фірмового блоку (об'єдна-

ного в композицію товарного знаку й логотипу), а також різно-

го роду фірмових гасел, кольорів, шрифтів, музикальних ком-

позицій, фірмового одягу та ін. 

Найважливішим розділом питань комунікативної політики 

підприємства є формування комплексу маркетингових комуні-

кацій, тобто конкретного сполучення його окремих інструмен-

тів, спрямованих до зовнішніх аудиторій, таких як реклама,  

стимулювання збуту, особистий продаж, паблік рілейшнз, 

прямий маркетинг, спонсорінг, продакт-плейсмент, брен-

дінг, CRM (customer system management) та ін. Сама гама конк-

ретних методів застосування даних інструментів швидко зба-



  

гачується за пропорцією до зростання напруги в конкурентно-

му середовищі.  

Для визначення найбільш ефективного комплексу марке-

тингових комунікацій ураховують переваги й недоліки окре-

мих інструментів комунікативної політики, приведених в табл. 

2.4.2. 

Таблиця 2.4.2 

Переваги й недоліки інструментів комунікативної політики 
 

Переваги Недоліки 

1. РЕКЛАМА 

• Залучає географічно необмежений 

ринок.  

• Доносить до  споживача  інформа-

цію про товар. 

• Контролюється рекламодавцем. 

• Прокладає дорогу для інших видів 

просування. 
• Може багаторазово повторюватися 

для однієї аудиторії. 

• Дає помітне й ефективне подання 

про фірму і її товари. 

• Може видозмінюватися із часом. 

• Невисокі рекламні видатки в розра-

хунку на одного клієнта 

• Не здатна на діалог з аудиторією. 

• Не може реалізувати особистий під-

хід до окремого споживача. 

• Не може працювати без марної ауди-

торії, тобто тих, для яких вона не при-

значається 

• Вимагає певних видатків 

2. СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ 

• Приводить до короткочасного росту 

продажів і доповнює рекламу й осо-

бисті продажі. 

• Привертає увагу й містить інформа-

цію, здатну привабити споживача яко-

стями товару. 

• Містить явне спонукання до здійс-
нення покупки, пропонуючи яку-

небудь поступку, пільгу, що предста-

вляє цінність для споживача. 

• Містить чітку пропозицію негайно 

зробити покупку 

• Може використовуватися тільки як 

додатковий вид просування.  

• Не може застосовуватися постійно   

(наприклад,   якщо   підприємство буде 

постійно використовувати знижки ці-

ни, то споживачі або зроблять висно-

вок про   низьку   якість   виробів, або 
будуть розглядати звичайні ціни як 

підвищені).  

• Часто зміщує акцент із факторів яко-

сті, функціональності, надійності на  

другорядні фактори (знижки, лотереї, 

призи) 



  

3. ОСОБИСТИЙ ПРОДАЖ 

• Забезпечує особистий контакт із по-

купцем, здатність до діалогу покупець 

– продавець.  

• Знаходить позитивну реакцію з боку 

конкретного споживача (покупця).  

• Має можливість пристосування до 

вимог окремих споживачів. 

• Марні збутові втрати зменшуються, 

оскільки спрямовані на конкретну 

аудиторію, частка покупців у якій ви-
ще, ніж при звичайній рекламі.  

• Концентрується на чітко певних ці-

льових ринках.  

• Тримає постійних споживачів у полі 

зору,  допомагаючи нерішучим зроби-

ти вибір 

• Неефективний у частині інформуван-

ня широкого кола споживачів, тому що 

персонал має справи лише з обмеже-

ною їхньою кількістю.  

• Значні витрати у розрахунку на одно-

го споживача.  

• Географічна обмеженість, неможли-

вість охопити значний ринок. 

• Потребує використання спеціальних 

засобів комунікації с конкретними 
споживачами 

 

4. ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ 

• Надає  аудиторії  достовірну інфор-

мацію. 

• Охоплює широке коло покупців. 

• Подібно рекламі має можливості для 

ефективного, помітного подання під-

приємства-виробника та його товарів 

• Неможливість   контролю   з боку 

виробника.  

• Засоби масової інформації можуть   

акцентувати увагу споживачів на дру-

горядних, несуттєвих характеристиках 

виробника і його товару. 

• Нерегулярність публікацій, відсут-
ність контролю за її розповсюдженням 

5. ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ 

• Цільова спрямованість контакту. 
• Безпосереднє (пряме) спілкування з 

покупцем.  

• Індивідуальність комунікативних 

зв'язків. 

• Можливість зворотного зв'язка з ко-

мунікатором 

• Необхідність створення бази адрес.  
• Підтримка списків клієнтів у робочо-

му стані, що потребує певних додатко-

вих витрат 

6. СПОНСОРІНГ 

• Сприяє створенню й укріпленню        

сприятливого іміджу підприємства, 

що отримує спонсорську допомогу. 

• Фірма, що отримає спонсорську до-

помогу, забезпечує досягнення марке-

тингових цілей фірми, що здійснює 

заходи з спонсорування   

• Слабкий контроль з боку фірми-

спонсора. 

• Досить висока вартість заходів зі 

спонсорінгу.  

• Нерегулярність, рідкість проведення 

заходів зі спонсорування   



  

7. ПРОДАКТ-ПЛЕЙСМЕНТ 

• Привертає увагу й містить інформа-

цію, здатну вивести споживача на то-

вар підприємства. 

• Сприймається споживачем як об'єк-

тивна інформація. 

• Охоплює широке коло потенційних 

покупців. 

• Ефективне сприйняття покупцем  

• Висока вартість. 

• Слабкий контроль з боку фірми. 

• Епізодичність  у  продовженні впли-

ву. 

• Складність визначення успішності 

заходів продакт-плейсменту за показ-

никами збуту продукції 

8. БРЕНДІНГ 

• Удала інтеграція з іншими заходами 

маркетингової політики – рекламою, 

прямим маркетингом та ін. 

• Підтримка стійкої привабливості 

підприємства або продукту.  
• Висока мобільність використання у 

різних формах матеріального й нема-

теріального втілення.  

• Невисокі питомі витрати в розрахун-

ку на одного покупця 

• Оцінка бренда утруднена його «нема-

теріальністю». 

• Непрості процедури легалізації й за-

твердження бренду.  

• Досить високі видатки підтримки 
власного бренда  

9. CRM 

• Перетворення клієнтів та потенцій-

них споживачів на об’єкт управління. 

• Прямий зворотний зв'язок зі спожи-

вачем.  

• Високі можливості для застосування  

прямого маркетингу та різних заходів 

впливу на потенційного покупця 

• Відносно високі витрати в розрахун-

ку на одного покупця. 

• Необхідність в створенні спеціально-

го управлінського підрозділу (служби), 

що здійснює процедури CRM 

 

Основний тренд у розвитку комунікативної політики поля-

гає у переході від явних засобів реклами, спонсорства прямих, 

особистих продажів до прихованих методів впливу на потен-

ційного споживача, таких як продакт-плейсмент (з англійсь-

кого «product placement», дослівно – розміщення продукції), 

коли у вигляді прихованої реклами дані про товари фірми роз-

міщують у неспецифічних сферах – громадянських заходах, 

мистецьких творах, у телебаченні та ін. 

Під заходами, що відносяться до паблік рілейшнз, перед-

бачають усі можливості використання преси, публічних стосу-



  

нків з метою пропаганди власних продуктів. Під брендінгом 

розуміють заходи, спрямовані на формування іміджу – бренду 

певної продукції, або самої фірми-виробника, що охоплюють 

весь комплекс заходів щодо створення та просування нового 

або вже існуючого бренду, останнім часом, ще й в інтернет-

мережі у якості інтернет-брендінгу. 

Система CRM стає обов’язковим елементом комунікатив-

ної політики багатьох підприємств, особливо, комерційних, 

оскільки запроваджує комплекс заходів зворотного зв’язку зі 

споживачами продукції, створення реєстрів постійних клієнтів, 

їхніх побажань, потреб тощо. 

Бюджетом маркетингу передбачається сума витрат на 

маркетинг, або метод розрахунку бюджету маркетингу, який 

розподіляється по напрямках реалізації маркетингової страте-

гії, кожного її напряму. При визначенні бюджету маркетингу 

спираються на співвідношення «ціна товару – витрати на мар-

кетинг», винаходячи такі рішення, що гарантують економічну 

доцільність застосування передбаченої маркетингової стратегії, 

яку можна оцінити одним з показників: очікуваного обсягу 

продажів, отриманого доходу, збереження певного сегменту 

ринку збуту продукції тощо. При визначенні бюджету марке-

тингу треба спиратися на вибір певної стратегії дії з можливих.  

При стратегії інтенсивного маркетингу підприємство 

встановлює високу ціну на товар і витрачає багато коштів на 

стимулювання збуту. Високою ціною забезпечується значний 

прибуток, а більші зусилля по стимулюванню збуту дозволя-

ють швидко проникнути на ринок. 

При стратегії вибіркового проникнення висока ціна на то-

вар сполучається з низькими витратами на маркетинг. Ця стра-

тегія використовується при незначній конкуренції, коли міст-

кість ринку невелика, товар більшості покупців відомий, поку-

пці готові платити високу ціну за цей товар. 



  

При стратегії широкого проникнення ціна на товар уста-

новлюється низька, тоді як і витрати на маркетинг – високі. 

Така стратегія вважається найбільш успішною для швидкого 

просування на ринок і захоплення максимально можливої його 

частки. 

Для стратегії пасивного маркетингу характерна низька 

ціна на товар і незначні видатки на стимулювання продажів. 

Дана стратегія  є оправданою, коли рівень попиту визначається 

в основному ціною. 

У разі, коли підприємству бажано протидіяти споживанню 

інших товарів, особливо, попит на які може суперечити суспі-

льним вимогам і нормам споживання, бюджетом маркетингу 

слід також передбачати потрібні для цього витрати. 

 

● План  просування товарів та послуг на локальних 
ринках 

 
Ефективність будь-якої розробленої маркетингової страте-

гії не може бути досягнута без конкретних заходів просування 

товарів та послуг на локальних ринках, де фактично відбува-

ється розповсюдження продукції підприємства.  

Серед найважливіших питань ефективного просування то-

варів і послуг підприємства є уявлення каналу збуту його 

продукції, під яким розуміють сукупність організацій або ок-

ремих осіб, які приймають на себе або допомагають передати 

іншому суб'єктові право власності на конкретні товар або пос-

лугу на їхньому шляху від виробника до споживача.  

Існують декілька причин того, що підприємство – вироб-

ник звертається за допомогою посередників у справі реалізації 

своєї продукції, зокрема, деякі з них приведено на рис. 2.4.3. 

 



  

 

                   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4.3. Основні причини, що спонукають підприємство – 
виробника на користування  мережею каналів збуту 
 

Проектування в бізнес-плані каналів збуту стосується ви-

значення таких їхніх параметрів як довжина й ширина. 

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»;  
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дворівневий: «виробник – оптовий торговець – роздрібний 

торговець – споживач»;  

канал трьох рівнів: «виробник – оптовий торговець – дріб-

ний оптовий торговець – роздрібний торговець – споживач» і 

так далі. 

Ширина каналу збуту – це кількість незалежних учасників 

збуту на окремому етапі збутового ланцюжка.  Потребує об-

ґрунтування система каналів просування товарів, ураховуючи, 

що нульовий канал збуту – прямий маркетинг –  зазвичай ви-

користовується при поставці виробів промислового призна-

чення, найчастіше – юридичним особам. Необхідність викори-

стання посередників і подовження каналів збуту повинна бути 

обґрунтована певними обставинами, до яких відносять: 

• горизонтальний характер ринку, на якому є безліч спо-

живачів у кожному секторі економіки, що вимагає створення 

потужної збутової мережі; 

• географічно розкиданий ринок збуту, коли прямі контак-

ти зі споживачами є неможливими; 

• необхідність частих термінових поставок невеликих пар-

тій товару, для чого краще використовувати склади й можли-

вості спеціалізованого підприємства з оптової торгівлі; 

• висока вартість утримання власної мережі просування 

товарів. 

Бізнес-паном передбачається розробка руху товарів, як 

сукупності заходів з планування, здійснення й контролю пере-

міщення товарів і послуг від виробника до споживача, вклю-

чаючи питання засобів транспортування, перевантаження, збе-

рігання, оформлення документів стосовно відпустки товарів 

покупцеві, характер контактів зі споживачами тощо. 

У бізнес-плані повинні бути сформульовані цілі системи 

руху товарів на основі вивчення потреб клієнтів, досвіду пере-

дових компаній та діючої пропозиції конкурентів. Система ру-



  

ху товарів повинна забезпечити своєчасну доставку товару, го-

товність постачальника задовольнити екстрені потреби клієнта, 

прийняти назад дефектні товари й швидко замінити їх та ін. 

При розробці системи руху товарів, яка би забезпечила до-

сягнення поставлених цілей з допустимими, а то й і з мінімаль-

ними витратами, надаються відповіді на безліч конкретних пи-

тань, що стосуються взаємовідносин підприємства-виробника і 

споживача його продукції, а саме: 

• як працювати із замовниками і обробляти замовлення? 

• де зберігати товарні запаси? 

• які необхідні обсяги товарних запасів у місцях їхнього 

зберігання? 

•  яким чином відвантажувати й транспортувати товари? 

• за якою схемою поповнювати запаси товарів у різних мі-

сцях їхньої пропозиції або зберігання? 

У разі використання прямого маркетингу одним з центра-

льних питань, що потребують визначенню у бізнес-плані, є по-

рядок обробки замовлень споживачів стосовно придбання 

ними товарів. Бажано, щоби система обробки замовлень давала 

старт єдиному процесу з кінцевим результатом продажу това-

ру, а саме: «замовлення – відвантаження – оформлення – роз-

рахунки». 

 Звичайно, якщо вирішується питання створення нової ор-

ганізації руху товарів, потребує визначення в бізнес-плані по-

рядку взаємодії всіх підрозділів підприємства, напряму 

пов’язаних із виробленням і збутом продукції.   

Потребує визначення весь цикл руху товару, починаючи з 

одержання замовлення від клієнта, потім – підготовка відділом 

замовлень рахунків-фактур із визначенням в них асортименту 

і цін товарів на відпустку, передача їх іншим підрозділам для 

фактичного формування товарного запиту, підготовка необхід-

ної відвантажувальної і платіжної документації. Бажано – у ви-



  

гляді затверджених бізнес-процесів, приклад якого приведений 

на рис. 2.4.4 для випадку отримання й обробки одноразового 

замовлення на придбання товарів та його виконання. 
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Рис. 2.4.4. Схема бізнес-процесу обробки й виконання 

одноразового замовлення на придбання товарів 
 

Визначення елементів системи руху товарів підприємства 

повинно складати певну програму просування товарів на 

конкретному локальному ринку. Складовими такої програми є: 

канали збуту продукції та послуг; 



  

організаційні перетворення стосовно всіх моментів відпус-

тки, транспортування товарів та розрахунків за них; 

реклама та інші види пропаганди якостей товарів; 

система заходів зі стимулювання продажу товарів. 

Набір функцій каналів збуту приведемо на рис. 2.4.5. 

 

           

 

 

                                      

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4.5.  Функції каналів просування продукції 

 

Наведемо на рис. 2.4.6 типові схеми каналів, що 
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Рис. 2.4.6. Схеми типових каналів просування продукції від  

виробника до споживача 
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надання готової продукції оптовим комерційним підпри-

ємствам, а ними – роздрібним продавцям для здійснення захо-

дів із залучення кінцевого покупця; 

преміювання та інші заходи заохочення працівників за по-

казниками обсягів продажу товарів; 

оплати за користування транспортними засобами з достав-

ки товарів до торгівельних посередників або кінцевих спожи-

вачів; 

стимулювання комерційних посередників товарами без 

оплати, більш привабливими торгівельними надбавками тощо; 

запровадження систем лояльності до покупця та цінових 

знижок до ціни товарів у роздрібній торгівельній мережі; 

часткової компенсація витрат покупця в процесі експлуа-

тації товарів; 

рекламних витрат; 

здійснення транзакційних витрат, пов’язаних з укладенням 

договорів, проведення перемовин і консультацій тощо.  

З метою більш системного ув’язування і єдиного спряму-

вання взаємодії різних елементів у процесі збуту товарів бажа-

но визначити рух товарів, що відповідає прийнятій стратегії 

їхнього просування.   

Так, найбільш вживаним є розділяти певні стратегії просу-

вання товарів на два типи: стратегії проштовхування товарів і 

стратегії залучення споживачів (покупців). 

Стратегії залучення орієнтовані на кінцевих споживачів із 

розрахунку на те, що попит кінцевих споживачів виявиться до-

сить інтенсивним, щоб змусити торговельні організації зроби-

ти закупівлі товару, що пропонується споживачеві. Стратегії ж 

проштовхування відразу орієнтовані на торговельних посеред-

ників із розрахунку на те, що вони самі просуватимуть товар 

по торгово-розподільних каналах до кінцевого споживача. 



  

Порівняльні риси даних двох стратегій наведемо на рис. 

2.4.7. 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                                              

 

              

 

 

 

 

 

  Рис. 2.4.7. Основні риси стратегій проштовхування  
товарів (А) і залучення покупців (Б) 
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2.5. ВИРОБНИЧИЙ РОЗДІЛ  
БІЗНЕС-ПЛАНУ 

 
● Визначення виробничої програми й виробничої  

потужності підприємства  
 

Призначенням виробничого розділу бізнес-плану є макси-

мально реалістичне передбачення й вирішення питань вироб-

ничого характеру, які можуть постати перед приватним підп-

риємцем або цілим колективом створюваного підприємства, а 

саме, стосовно: 

виробничої програми випуску продукції, або номенклату-

ри товарів для продажу; 

застосовуваних технологічних процесів у виробництві, 

комерційній чи іншій діяльності; 

необхідного встаткування й інших основні фондів та їх-

ньої вартості; 

потреби в сировині, матеріалах і напівфабрикатах; 

переліку необхідних професій персоналу й розрахунку йо-

го чисельності по спеціальностях; 

форми й рівня оплати праці, потрібної суми фонду оплати 

праці; 

калькуляції собівартості найважливіших видів продукції, 

послуг; 

потреби в капітальних коштів.  

Вирішення перелічених питань потребує складення вироб-

ничого підрозділу бізнес-плану за наступною структурою: 

1) обґрунтування виробничої або комерційної програми 

діяльності підприємства;  

2) визначення потреби в технологічних процесах, устатку-

ванні й матеріалах; 



  

3) розрахунки потрібної чисельності працівників і фонду 

оплати їхньої праці; 

4) складання кошторисів витрат і калькуляцій собівартості 

продукції; 

5) визначення суми потрібних капітальних витрат. 

По-перше, вирішуються питання щодо формування номе-

нклатурної програми випуску продукції виробничого підпри-

ємства, або продажу товарів – торговельного. Задача полягає в 

тому, що б наповнити конкретною номенклатурою ті контро-

льні завдання з обсягів реалізації продукції, які визначені пла-

ном маркетингу.  

Виробнича програма випуску продукції чи надання пос-

луг, або продажу товарів складається, як найменше, на рік, ба-

жано, з розбивкою номенклатурного плану по кварталах, як це 

показано прикладом виробничої програми підприємства, при-

веденому в табл. 2.5.1. 

  Виробнича програма формується на основі отриманих ре-

зультатів маркетингових досліджень ринку збуту, зіставлених з 

виробничими можливостями підприємства (так званою вироб-

ничою потужністю). Виробнича потужність оцінюється  

максимальною кількістю продукції або надаваних послуг у нату-

ральному обчисленні, що підприємство може здійснити виходячи 

з наявного встаткування, освоєних технологічних процесів і наяв-

ного кваліфікованого персоналу. При цьому вона може бути до-

статньою для виконання запланованого виробничого плану, 

або ні. У останньому випадку потребують вирішення питання 

збільшення виробничої потужності підприємства. Якщо ж ви-

робничі потужності підприємства перевищують прогнозовані 

обсяги випуску продукції, то в бізнес-плані необхідно контро-

лювати обсяги виробництва для уникнення нагромадження за-

пасів непроданої готової продукції. Бажано, що б виробнича 

програма підприємства відображала дані про обсяги випуску 



  

кожного виду продукції (або продажу товарів) в натуральному 

і  грошовому вимірюванні.  

Таблиця 2.5.1 
Виробнича програма підприємства (приклад) 
 

Показник 

 

На рік 

У тому числі по кварталах 

I II III IV 

1. Товарна про-

дукція в шт., у 

тому числі по 

виробах: 

● А за ціною 

5,115 тис. грн. 

● Б за ціною 

6,15 тис. грн. 

● В за ціною 

55,015 тис. грн. 

● Г за ціною 

56,0 тис. грн. 

 

 

 

 

383 

 

292 

 

10 

 

8 

 

 

 

 

91 

 

70 

 

2,35 

 

1,93 

 

 

 

 

97 

 

74 

 

2,55 

 

2,4 

 

 

 

 

91 

 

70 

 

2,35 

 

1,93 

 

 

 

 

104 

 

78 

 

2,75 

 

2,1 

2. Товарна про-

дукція в грошо-

вому вимірі, 

тис. грн. по ви-

робах: 

● А 

● Б 

● В 

● Г 

Загалом 

 

 

 

 

 

1989,74 

1814,25 

550,15 

448,00 

4802,14 

 

 

 

 

 

464,27 

423,33 

128,37 

104,53 

1120,50 

 

 

 

 

 

497,43 

453,56 

137,54 

112,00 

1200,53 

 

 

 

 

 

464,27 

423,33 

128,37 

104,53 

1120,50 

 

 

 

 

 

530,60 

483,80 

146,71 

119,47 

1280,57 

 
У робочому варіанті бізнес-плану рекомендується розра-

хувати три варіанти прогнозу виробництва продукції (або про-

дажу товарів): оптимістичний, песимістичний і найбільш імо-

вірний. До кінцевої редакції бізнес-плану включається оптима-

льний варіант з точки зору найменшої залежності від невизна-

чених зовнішніх факторів.  Для оцінки ступеня використання 

наявної виробничої потужності підприємства в бізнес-плані 

розраховується ступень завантаження найважливіших типів 



  

наявного обладнання на основі нормативів часу їхнього вико-

ристання для кожного виду продукції з розрахунку їхньої кіль-

кості відповідно до прийнятої виробничої програми, як це у 

якості прикладу показано в табл. 2.5.2. 

Таблиця 2.5.2 
Оцінювання ступеню завантаження критичного обладнання 

згідно із завданнями бізнес-плану  

Показник 

Тип критичного обладнання  

токарне 
фрезер-

не 

сверд-

лильне  

зварюва-

льне  

1. Кількість установле-

ного устаткування, оди-

ниць  

45 67 23 35 

2. Ефективний фонд часу 

роботи устаткування, 

годин (при установленій 

змінності роботи): 

     а) однієї одиниці 

     б) групи обладнання 

  

 

 

4150 

186750 

  

 

 

4150 

278050 

  

 

 

4150 

95450 

  

 

 

4150 

145250 

 3. Трудомісткість виро-

бничої програми в нор-

мо-годинах, у тому числі 

по виробах: 

151570 203200 67960 103920 

● А 70020 77800 31120 42790 

● Б 50150 82600 29500 50150 

● В 17000 22000 3100 6500 

● Г 14400 20800 4240 4480 

 4. Коефіцієнт заванта-

ження обладнання (р. 3 : 

р. 2б)  

0,88 0,79 0,77 0,78 

 

Якщо завантаження наявного обладнання в рядку 4 табл. 

2.5.2 перевищує 1, це означає необхідність придбання додатко-

вого обладнання, або передбачити виконання певної частки 

робіт з використанням виробничої потужності за межами підп-



  

риємства, наприклад, на умовах аутсорсингу. Окрім визначен-

ня ступеню завантаження обладнання розраховується також 

ступень використання наявного обладнання по змінах роботи 

підприємства за допомогою так званого показника коефіцієнту 

змінності Кзм, який визначається за формулою: 

 

.(2.5.1) 
 

Визначення виробничої програми та її збалансування з ви-

робничою потужністю підприємства стає основою визначення 

всіх інших видів ресурсів, необхідних для здійснення бізнес-

плану, зокрема, матеріальних і трудових. 

 

● Визначення потреби в обладнанні, матеріальних 
і трудових ресурсах  

 

Обґрунтування потрібних ресурсів базується, насамперед, 

на чіткому відображенні технологічних процесів, що передба-

чаються бізнес-планом [27]. При цьому в бізнес-плані під тех-

нологічними процесами розглядаються не тільки власне проце-

си перетворення вихідної сировини й матеріалів у готову про-

дукцію (тобто основні), але й такі, що необхідні для втілення 

ідеї бізнес-плану, а саме, процеси придбання матеріалів, або 

товарів, їх транспортування, складування, зберігання, оформ-

лення та ін. У ряді випадків метою бізнес-планування може бу-

ти не створення, а лише вдосконалювання процесів усередині 

підприємства, якщо це забезпечує поліпшення кінцевих показ-

ників його діяльності. У таких випадках можуть застосовува-

тися методи так званого «реінжинірингу бізнес-процесів» 

(РБП) – сучасної концепції розвитку внутрішньої організації.  

 обладнання ого установлен кількість 

добу за  станкозмін  відпрацьованих Кількість     
К 

зм   

 
 



  

У бізнес-планах, які стосуються невеликих або середніх 

суб’єктів підприємництва, потреба в матеріальних і трудових 

ресурсах визначається на основі взаємозв'язку застосовуваних 

технологій з необхідними для їхнього здійснення обладнанням, 

виконавцями, а також переліком необхідних матеріалів, напри-

клад, у формі наступної табл. 2.5.3. 

Таблиця 2.5.3 
Взаємозв’язок технологічних операцій, необхідного  

обладнання, фахівців та потрібних матеріалів 
Техноло-

гічна 

операція 

Обладнання Виконавець Матеріал 

Вид Норма 

часу на 

операцію 

Про-

фесія, 

фах 

Норма 

часу на 

опера-

цію 

Вид Кількість 

на вироб-

ничу про-

граму 

       

 
Потреба в кількості обладнання Коб згідно з табл. 2.5.3  

визначається виходячи з виробничої програми за одним з двох 

наступних методів: 

 ;                          (2.5.2) 

,                          (2.5.3) 

де: В – випуск продукції в шт. за річною виробничою про-

грамою; 

Ф – фонд часу роботи обладнання за рік, годин; 

Н – норма часу на одиницю продукції, годин; 

П – продуктивність обладнання, одиниць продукції за го-

дину; 

Кв – коефіцієнт використання обладнання за часом (Кв  

1). 

  Ф*Кв 

     В*Н 
Коб  

ФКвП 

В 
Коб 





  

Застосування необхідного обладнання потребує певної 

площі виробничих приміщень F, яка визначається із розрахун-

ку питомої площі одиниці обладнання кожного виду f та кіль-

кості необхідних одиниць Коб. Визначається також додаткова 

площа, необхідна для обслуговування обладнання, забезпечен-

ня доступу до нього, постачання та вивезення заготівок, сиро-

вини та готової продукції. Загалом потрібні виробничі площі 

визначаються за наступною структурною формулою: 

F = Σ(f * Коб)i*Kдод,                             (2.5.4) 

де i – індекс певного виду обладнання; 

Kдод – коефіцієнт, що враховує додаткову площу для об-

слуговування та забезпечення доступу до обладнання. 

 

Відповідно до розрахунків потрібної кількості обладнання 

й виробничої площі визначаються необхідна кількість і вар-

тість будівель, споруджень і взагалі основних фондів, необхід-

них для виконання завдань бізнес-плану, як це показано в табл. 

2.5.4. 

Таблиця 2.5.4 
Перелік і вартість основних фондів для здійснення 

бізнес-плану 
Перелік основних фондів Потреби 

 Кількість Вартість за 

одиницю 

Загальна  

вартість 

1.    Будинки, спорудження    

2.   Робочі   машини  й  уста-

ткування 

   

3. Транспортні засоби    

4. Інші    

Разом    

Потреба в матеріальних і трудових ресурсах визначається на 

основі технічно установлених норм матеріальних і трудових ви-

трат на кожен вид продукції підприємства, як це показано для 

прикладу в табл. 2.5.5. 

 



  

Таблиця 2.5.5 
Норми матеріальних і трудових витрат  

по видах продукції підприємства 
 

Показник 

Виріб 

А Б В Г 

1. Кількість виробів на рік, шт. 383 202 10 8 

2. Норми витрат основних матеріалів у 

тонах: 

● сталеве литво 

● сталь сортова 

● сталь листова 

● покупні вироби 

 

0,5 

0,2 

0,2 

1,3 

 

0,6 

0,3 

0,1 

1,5 

 

6,0 

8,0 

1,6 

30 

 

5,0 

6,0 

1,2 

20,0 

3. Норми витрат трудового часу, нормо-

годин, по професіях: 

● токарі  

● фрезерувальники 

● зварювальники  

 

 

180 

200 

80 

 

 

170 

280 

100 

 

 

1700 

2200 

310 

 

 

1800 

2600 

530 

 
На основі норм матеріальних і трудових витрат розрахову-

ються обсяги потреби в матеріальних ресурсах у натуральному й 

грошовому вимірі згідно з табл. 2.5.6. 

Таблиця 2.5.6 
Потреби в матеріальних ресурсах 

Найме-

нування 

виду си-

ровини, 

матеріа-

лів, напі-

вфабри-

катів 

Потреби 

на оди-

ницю 

продукції 

у натура-

льному 

вимірі 

Ціна 

за 

оди-

ни-

цю 

Випуск про-

дукції згідно з 

виробничою 

програмою, 

шт 

 

Потреба в 

натураль-

ному вимірі, 

ст. 2 х ст. 4 

Вартість 

на зага-

льний 

випуск, 

ст. 2 х 

ст.3 х ст. 

4 

1 2 3 4 5 6 

 

Потрібну кількість працівників, оплачуваних відрядно,  

Чс, розраховують виходячи з норм часу на один виріб Н, кіль-

кості виробів В та фонду робочого часу одного працівника Фч 

за період, на який розробляється бізнес-план: 



  

 

                              .                                 (2.5.5) 

 

Чисельність працівників, оплачуваних погодинно Чп, ви-

значається виходячи із тривалості робіт Т, що виконуються 

ними, та необхідної кількості одночасно працюючих осіб Б: 

 

                         .                                 (2.5.6) 

 

Для визначеній кількості основних робітників у бізнес-

плані розраховується річний бюджет фонду оплати їхньої праці 

у формі табл. 2.5.7. 

Таблиця 2.5.7 
Бюджет річного фонду оплати труда основних робітників  

(в умовних грошових одиницях – тис. у. о.) 
Показник 

 

За професіями  

Разом Токарі Фрезеру-

вальни-

ки  

Зварю-

вальни-

ки 

1. Річна трудомісткість 

робіт, нормо-годин 

151570 203200 67960 422730 

 

2. Середній розряд робіт  4,5 4,5 3,5 – 

3. Середня годинна та-

рифна оплата, у. о.   

0,52 0,5 0,45 – 

4. Тарифний фонд заро-

бітної плати, (р.1 x р.3) 

78,82 101,6 30,58 211,00 

5. Доплати до тарифного 

фонду заробітної плати,   

13,32 17,17 5,17 35,66 

6. Разом фонд  заробіт-

ної плати, (р. 4 + р.5) 

92,136 118,77 35,75 246,65 

 

Для визначення чисельності й фондів оплати керівників, 

службовців та допоміжних робітників формується система но-

рмативів щодо пропорцій їхньої чисельності та оплати праці 

відносно основних робітників, як це приведено в табл. 2.5.8. 

Фч 

В Н 
Ч 

в  

 
 

 Фч  

Т Б 
Ч 

п  

 
 



  

Таблиця 2.5.8 
Нормативи чисельності й заробітної плати керівників, 

 службовців та допоміжних робітників відносно до основних 
робітників  

Показник Цех підприємства 

Ливар-

ний 

Механі-

чний 

Скла-

даль-

ний 

1. Кількість працівників (у % від 

кількості основних робітників): 

● керівників й фахівців  

● службовців  

● допоміжних робітників 

 

 

10,6 

0,5 

55 

 

 

16,5 

2,2 

40 

 

 

12 

1,6 

33 

2. Рівень заробітної плати (у % від 

основних робітників): 

● керівників і фахівців 

● службовців 

● допоміжних робітників 

 

 

132 

75 

93 

 

 

122 

70 

90 

 

 

132 

83 

88 

 
Порядок застосування наведеної методики визначення 

потреби в обладнанні та чисельності працівників продемонст-

руємо прикладом розробки цих питань в бізнес-плані ство-

рення суб’єкта мікропідприємництва – сімейного кафе. 

 

Приклад визначення потреби  

в обладнанні й чисельності працівників 

 сімейного кафе швидкого харчування  
  

1. За даними плану маркетингу визначено: 
Тривалість роботи кафе на добу – 10 годин (або 600 хвилин); 

кількість замовлень за добу – 80; 

середній час перебування клієнтів у кафе – 40 хвилин: 
середній час обслуговування клієнта офіціантом – 15 хвилин.  

2. Перелік потрібних технологічних операцій, обладнання й фа-

хівців згідно з табл. 2.4.3 приведемо в наступній табл. 1. 
 

 



  

Таблиця 1 

Перелік технологічних операцій, обладнання і фахівців 

для роботи сімейного кафе 

Технологічна 
операція 

Обладнання Виконавець 

Вид Норма  Профе-
сія 

Норма,  
хвилин  

1. Гаряче при-
готування 
страв  

Електрична 
плита 

20 хвилин на 
замовлення 

Повар 20 

2. Холодне 
приготування 
страв 

Оброблю-
вальний 
стіл  

1,2 м кв. на 
одне робоче 
місце 

Поміч-
ник 
повара 

15 
 

3. Обслугову-
вання клієнтів 

– – Офіці-
ант 

20 

 

3. Потрібну кількість обладнання визначимо із розрахунку його 

добового використання. 
Кількість електричних пліт Кеп визначимо за формулою (2.5.2): 

Кеп = В*Н /(Фд*Кв) = 80*20/(600*0,7)=3,8, приймаємо Кеп = 4, 

де В = 80 – добова кількість замовлень; Н = 20 хвилин – норма 

часу на гаряче приготування; Фд = 600 хвилин – добовий фонд часу 
роботи обладнання; Кв = 0,7 – коефіцієнт використання обладнання 

протягом доби через неритмічність замовлень. 

Кількість оброблювальних столів Кст визначимо за формулою 
(2.5.3).  

Кст = В / (П*Фд*Кв) = 80/(6,67*10*0,7) = 80/47=1,7, приймаємо 

Кст=2, де П – продуктивність оброблювального столу площею 2 кв. 
м за годину становить 2 кв. м*60 хвилин /(1,2 кв. м*15 хвилин) = 

6,67 замовлень за годину. 

4. Визначимо чисельність виробничих працівників за допомо-

гою формули (2.5.5):  Ч = Н*В / Фч.  
Чисельність поварів Чпов = 20*80/600=2,67, приймається 3 осо-

би. Чисельність помічників повара Чпом = 15*80/600 = 2 особи. Чи-

сельність офіціантів Чоф = 20*80/600= 2,67, приймається 3 особи. 
  

На основі даних щодо потреби в обладнанні, чисельності 

працівників, матеріальних ресурсах в виробничому розділі біз-

нес-плану розробляють кошториси витрат і калькуляції проду-

кції. 



  

● Складання кошторису витрат та калькуляцій 
собівартості продукції   

 

Склад кошторисів витрат, розроблюваний у виробничому 

розділі бізнес-плану, залежить від особливостей функціону-

вання підприємства.  

Обов'язковим є підготовка загального кошторису витрат 

на здійснення діяльності згідно з бізнес-планом. У разі необ-

хідності складаються кошториси допоміжних цехів, загальних 

цехових видатків для кожного створюваного основного цеху, 

видатків з утримування й експлуатації устаткування (ВУЕУ), 

цехових або загальних для підприємства кошторисів загальних 

адміністративних та інших витрат. 

При спрощеній схемі ведення обліку в малому бізнесі і мі-

кропідприємництві розробляються кошторис загальних витрат 

і калькуляції продукції по її видах. При складанні загального 

кошторису витрат бажано як найбільше можливо роздільно 

врахувати витрати по окремих економічних елементах, а також 

по окремих підрозділах, центральному апарату керівництва та 

в цілому по підприємству у формі, приведеній в табл. 2.5.9. 

Склад статей загального кошторису витрат може значним 

чином відрізнятися, ураховуючи всі особливості діяльності 

підприємства, але він повинен давати можливість відтворюва-

ти фактичний рівень собівартості продукції, яка за складом 

економічних елементів має наступну структуру 

Сп = Мз + Зо + Ос + Ао + І,                       (2.5.7) 

де Сп – собівартість продукції, грн.; 

Мз – матеріальні витрати; 

Зо – витрати на оплату праці; 

Ос – єдиний соціальний внесок (ЄСВ); 

Ао – амортизація основних фондів; 

І – інші витрати. 



  

Таблиця 2.5.9 
Кошторис річних витрат підприємства згідно з завданням 

бізнес-плану (у тис. грн.) 
 

Стаття витрат Витрати, тис. грн. 

По цехах, філіях Цент-

раль-

ного 

апара-

ту 

Зага-

лом 1 2 3 

1. Сировина й осно-

вні матеріали   

3560 2250 – – 5810 

2. Покупні вироби – 400 710 120 1230 

3. Допоміжні матері-

али 

60 40 30 10 140 

5. Паливо 126 176 188 60 550 

6. Електроенергія 200 405 340 15 960 

7. Амортизація, ут-

римання й експлуа-

тація устаткування, 

транспортних засобів 

та ін.   

256 320 32 – 

 

 

608 

 

8. Заробітна плата 

всіх категорій праці-

вників  

3890 2120 2920 1200 10130 

9. Єдиний соціаль-

ний внесок (ЄСВ), 

22% 

855,8 466,4 642,4 264 2228,6 

10. Опалення 200 135 35 15 385 

11. Амортизація, ре-

монт і експлуатацію 

приміщень, споруд 

тощо 

140 85 99 25 

 

 

349 

 

12. Інші адміністра-

тивні витрати 

14 8 10 50 82 

РАЗОМ 9301,8 10365,4 5006,4 1759 26432,6 



  

При цьому собівартість продукції повинна також відобража-

тися калькуляційними статтями прямих і непрямих витрат за на-

ступною структурною формулою:  

 

Св = (М+Зо(1 + а +  + К1 + К2)/100)*(1 + Кз/100),    (2.5.8) 

де Св – це собівартість виробу, грн./шт; 

М – прямі витрати на матеріали й комплектуючі, грн.; 

Зо – основна заробітна плата, грн.; 

К1 та К2 – коефіцієнти врахування непрямих витрати на ут-

римання устаткування й цехові видатки, %; 

Кз – загальнозаводські видатки, %;  

а – відсоток додаткової оплати й премій основних робітни-

ків;  

 – відсоток відрахувань до єдиного соціального внеску 

(ЄСВ). 

Якщо в бізнес-плані вдається сформувати калькуляції 

собівартості різних видів продукції і послуг підприємства, 

то потребує перевірки відповідність спланованої собівар-

тості річного обсягу продукції і послуг загальній сумі ви-

трат за кошторисом згідно з табл. 2.5.9. Для цього загальна 

собівартість продукції і надання послуг Ср визначається с 

урахуванням їхнього річного обсягу за формулою: 

,* NгCnCр
n

i

                           (2.5.9) 

де Cn – собівартість кожного виду продукції або пос-

луги; 

Nг – річний обсяг виробництва продукції або надання 

послуг кожного виду; 

n – кількість  видів продукції, що випускається.  

Завершується виробничий розділ оцінкою потрібних капі-

тальних вкладень у реалізацію бізнес-плану. При цьому врахо-

вуються всі напрямки капітальних вкладень – у основні фонди, 

у тому числі в їхню активну частину – устаткування, машини й 



  

агрегати, а також на приріст оборотних коштів, що забезпечу-

ють необхідні запаси матеріалів, сировини, покупних виробів, 

а також ведення господарської діяльності протягом виробничо-

го циклу (у незавершеному виробництві) за формою, приведе-

ною в табл. 2.5.10, яка повинна містити відмітки стосовно ная-

вності тих чи інших основних фондів або оборотних коштів, 

необхідності нового будівництва або придбання основних фо-

ндів, або їхнього заміщення за рахунок виробничої потужності 

інших підприємств у порядку аутсорсингу, а також джерел фі-

нансування капітальних вкладень. 

Таблиця 2.5.10 
Перелік напрямків і вартість капітальних вкладень 

у здійснення бізнес-плану 
Перелік напрямків капітальних  

вкладень  

Джерело  

фінансування 

Сума  

інвестицій 

1.    Основні фонди (будинки, спору-

дження, устаткування, транспортні 

засоби тощо), у тому числі: 

1.1. Наявні: 
…………………………………….. 

…………………………………….. 

1.2. Потребують споруди або прид-

бання: 

...…………………………………… 

1.3. Передбачені для використання в 

порядку оренди, аутсорсингу основ-
них фондів інших суб’єктів: 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

 

 

Власність за-

сновників 

Кошти власни-

ків підприємст-

ва  

 

Банківські кре-

дити  

Прибуток від 

поточної діяль-

ності  

 

 

 

 

 

 

За розрахун-

ком 

 

За банківсь-

кими угодами 

За угодами 

оренди, аутсо-

рсингу тощо 

2.   Оборотні кошти, у тому числі, 

призначені для: 

2.1. створення запасів матеріалів, 

сировини тощо; 
2.2. фінансування поточних витрат 

(у незавершеному виробництві); 

2.3. створення запасів готової про-

дукції (протягом періоду її реалізації) 

 

Кошти власни-

ків підприємст-

ва  
 

Банківські кре-

дити  

 

За розрахун-

ком 

 
За банківсь-

кими угодами 



  

Кошторис капітальних вкладень є основою визначення по-

трібних додаткових інвестиційних коштів для здійснення біз-

нес-плану, які визначаються в останньому стовпці наведеної 

таблиці.  

  

 

2.6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ  
БІЗНЕС-ПЛАНУ 

 
● Структура організаційного розділу  й  

характеристика основних вирішуваних питань  
 

Структура організаційного розділу бізнес-плану виключно 

визначається актуальністю питань, які потребують вирішення в 

процесі запровадження бізнес-плану й подальшої діяльності 

створюваного підприємницького суб’єкта. У загальному ви-

гляді до переліку таких питань найчастіше відносять наступні: 

обґрунтування вибору організаційно-правової форми ство-

рюваного суб’єкту діяльності; 

перелік і характеристика професійних та особистісних 

якостей власників, акціонерів, інвесторів та інших учасників 

створюваного суб’єкту діяльності; 

розробка організаційної структури створюваного підпри-

ємства, у тому числі, визначення організаційної структури уп-

равління підприємством або його підрозділом; 

розробка штатних розкладів, запровадження передових 

систем стимулювання працівників підприємства;  

проектування виробничої структури підприємства у ви-

гляді опису його виробничих підрозділів певної спеціалізації 

або функціонального призначення із визначенням виробничих 

зав’язків між ними; 



  

розробка циклів найважливіших виробничих і інших біз-

нес-процесів; 

розробка графіків або планів технічного обслуговування 

устаткування й іншого виробничого й невиробничого облад-

нання; 

розробка графіків складання й практичного впровадження 

бізнес-плану; 

розробка логістичних схем постачання сировини, матеріа-

лів і готової продукції споживачам і покупцям; 

розробка графіків оборотних запасів матеріалів, напівфаб-

рикатів та готових виробів у процесі здійснення виробничої та 

комерційної діяльності підприємства; 

розробка виробничих планів діяльності створюваного під-

приємства та його підрозділів; 

розробка схем документообігу й інформаційних потоків; 

розробка алгоритмів здійснення бізнес-процесів, організа-

ційних і управлінських процедур тощо. 

При обґрунтуванні вибору організаційно-правової форми 

створюваного суб’єкту діяльності можуть бути використані 

рекомендації, надані в п. 1.7 даного посібника. 

При поданні характеристики осіб, пов’язаних із діяльністю 

створюваного суб’єкта, враховують їхню впливовість на ство-

рення позитивного іміджу підприємства, надання гарантій бан-

ківського кредитування його діяльності.  

При виборі форми організації управління створюваним 

підприємством можна використовувати рекомендації стосовно 

типових організаційних структур управління, поданих в п. 1.7 

даного посібника.    

Розробка циклів виробничих процесів оформлюється у ви-

гляді графіків, прикладом якого є графік на рис. 1.7.1, із вказів-

кою тривалості окремих операцій та загального часу його здій-

снення. 



  

● Рекомендації з розробки організаційної  
структури створюваного підприємства 

 
При створенні згідно з бізнес-планом нового суб’єкту під-

приємництва виникає завдання формування організаційної 

структури  підприємства в цілому, як його виробничої струк-

тури так і його системи менеджменту. 

Якщо для малих підприємств та суб’єктів мікропідприєм-

ництва для цього достатньо скористатися одним з відомих ти-

пових рішень (у тому числі, приведених у п. 1.7 даного посіб-

ника), то розробка організаційної структури суб’єктів серед-

нього бізнесу є доволі складним завданням.  

Підприємства середнього бізнесу можуть здійснювати од-

ночасно декілька видів діяльності та мати в своєму розпоря-

дженні різні виробничі можливості. Так, наприклад, здійсню-

ючи виробничо-комерційну діяльність, підприємства, на разі, 

фактично можуть здійснювати багато видів діяльності, таких 

як: 

1) закупівля сировини, матеріалів і товарів; 

2) складське зберігання матеріальних цінностей; 

3) утримання й ремонт власних приміщень; 

4) технічне обслуговування й ремонт обладнання; 

5) енергетичне забезпечення; 

6) транспортування матеріалів і товарів; 

7) оптова торгівля та роздрібна торгівля; 

8) постачання продукції за замовленнями;  

9) посередництво у сфері матеріального постачання тощо. 

Перелік здійснюваних видів діяльності створюваного під-

приємства формує його певну функціональну структуру, під 

якою розуміють склад виконуваних їм функцій, необхідних для 

здійснення своєї діяльності згідно з бізнес-планом, як це пока-

зано для прикладу в табл. 2.6.1.  



  

Таблиця 2.6.1 
Характеристика функціональної структура  

виробничо-комерційного підприємства 
Основні 

функції 

діяльності 

 

Підрозділи, 

що здійснюють 

функцію 

Посади, 

що здійснюють 

функцію 

Кіль-

кість 

праців-

ників 

1.Роздрібна 

торгівля 

Відділ організа-

ції торгівлі 

(ВОТ) 

Начальник відділу 

Менеджери  

Мерчендайзери 

1 

2 

2 

Торговий зал Завідувач 

Касири 

Підсобні робітники 

1 

8 

6 

Торгівельні від-

діли 

Продавці 

Підсобні робітники 

20 

8 

2. Оптова тор-

гівля 

Відділ догово-

рів  

Начальник відділу 

Менеджери з продажу 

1 

2 

 Супервайзери  6 

3. Вироблення 

продукції 

Виробничій цех Начальник цеху 

Робітники 

1 

8 

4. Зберігання 

товарів  

Склад товарів, 

матеріалів і 

продукції  

Начальник складу 

Комірники  

Підсобні робітники 

1 

5 

3 

5. Постачання Відділ поста-

чання 

Начальник відділу 

Менеджери із закупі-

влі  

1 

8 

6. Транспорту-

вання товарів  

Транспортний 

відділ (гараж) 

Завідувач 

Водії, механіки 

1 

9 

7. Утримування 

приміщень 

Господарчий 

відділ  

Начальник відділу 

Робітники 

1 

4 

8. Енергетичне 

забезпечення 

_ Енергетик 

Електрики 

1 

2 

9. Підготовка 

кадрів 

Відділ кадрів Начальник відділу 

Інспектор 

1 

1 

10. Охорона 
праці 

– Інженер з охорони 
праці 

1 

9. Охорона Позавідомча 

охорона  

– – 

Загалом   105 



  

 

Відповідно до переліку необхідних функцій підприємства 

визначається склад його структурних підрозділів для виконан-

ня визначених функцій. В залежності від кількості виконавців 

кожної функції створюється певний вид структурного підроз-

ділу – цех, дільниця, відділ, бюро тощо. На основі загальної 

функціональної структури підприємства може бути побудована 

й функціональна структура менеджменту, без якої не можливо 

визначити ефективну систему управління підприємством, яка 

повинна охоплювати весь спектр управлінських функції. Для 

приведеного вище в табл. 2.6.1 прикладу у наступній табл. 

2.6.2 покажемо відповідну даному підприємству функціональ-

ну структуру менеджменту.   

Таблиця 2.6.2 

Функціональна структура менеджменту підприємства  
Функції 

менеджменту 

Підрозділи, 

що здійснюють 

функцію 

Посади 

що здійснюють  

функцію 

Кіль-

кість 

праці-

вників 

Загальні функції 

менеджменту 

   

 

1. Комплекс фу-

нкцій загального 

керівництва 

Збори учасників 

ТОВ 

– – 

– 

– 

Директор  

Комерційний дирек-

тор (КД) 

1 

1 

2. Планування Фінансово-

економічний  

відділ (ФЕВ) 

Начальник відділу 

Економісти  

1 

4 

3. Організування  Відділ організації 

торгівлі  

– 

 

– 

 Керівники підрозді-
лів і посадові особи 

– 

3. Мотивування  Відділ з оплати 

праці 

Начальник відділу 

Економісти 

1 

3 



  

4. Облік  Бухгалтерія  Головний бухгалтер 

Бухгалтери 

1 

5 

5. Контролюван-

ня 

– Помічник директора 

Керівники підрозді-

лів  

1 

– 

6. Аналіз резуль-

татів діяльності  

ФЕВ – – 

7. Регулювання – Диспетчер  1 

Цільові функції 

менеджменту 

   

8. Стратегічний і 

інноваційний 

розвиток 

 Начальник відділу 

Менеджер з аналізу 

Маркетолог 

Інженери з облад-

нання 

Зовнішні консульта-

нти 

1 

1 

1 

2 

– 

Кількість загалом   24 

 

Лише на основі чіткої розробленої функціональної струк-

тури підприємства, зокрема, функціональної структури його 

менеджменту, може бути визначена організаційна структура 

підприємства в цілому.   

Організаційна структура створюваного суб’єкту підприєм-

ницької діяльності повинна сприяти якнайбільшому об'єднан-

ню його працівників для досягнення поставлених бізнес-

планом виробничих і управлінських цілей. Вона документаль-

но фіксується в графічних схемах, штатних розкладах персона-

лу, положеннях про підрозділи апарата управління підприємс-

тва, посадових інструкціях окремих виконавців. Організаційна 

структура, на відміну від функціональної, повинна чітко ви-

значати кількість ланок управління, його ієрархічність, харак-

тер розподілу управлінських повноважень і відповідальності 

по вертикалі й горизонталі структури управління.  



  

Для приведеної вище в табл. 2.6.1 і 2.6.2 характеристики 

функціональної структури підприємства у вигляді ТОВ пока-

жемо відповідну йому схему організаційної структури управ-

ління на рис. 2.6.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6.1. Організаційна структура ТОВ: 
ВК – відділ кадрів; ФЕВ – фінансово-економічний відділ; ВОТ – 

відділ з організації торгівлі; ВОП – відділ організації праці; 
ВП – відділ постачання; ВД – відділ договорів;  
ГВ – господарчий відділ; СУП – супервайзери. 

 

У організаційному підрозділі бізнес-плану можуть бути 

викладені певні вимоги до претендентів на певні посади в дія-

льності підприємства, особливо, у його системі менеджменту. 

У такому разі повинні бути вироблені певні засади кадрової 

Збори учасників ТОВ 

Голов. бух-р 

ВД ВП ВОТ ФЕВ 

ТЗ 

Гараж ЦЕХ Торг. відділи 

ДИРЕКТОР 

Комерц. дир. 

Бухг. 

СУП 

ГВ 

ВК ВОП  

Склад 



  

політики підприємства, яка має виходити з того головного 

принципу, що управління є дуже істотним фактором просуван-

ня й реалізації бізнес-плану. Необхідно створювати умови 

створення єдиної управлінської команди, якій би довіряли по-

тенційні інвестори й партнери створюваного підприємства.  

При характеристиці головних менеджерів і основного пер-

соналу, відповідальних за реалізацію бізнес-плану, варто вка-

зати їх вік, освіту, посади й місця роботи, функціональні обов'-

язки, досвід роботи. 

У даному підрозділі може відзначатися розмір заробітної 

плати й додаткових винагород ключового управлінського пер-

соналу. Для засновників підприємства вказується їхня частка в 

статутному капіталі. 

У цьому підрозділі може бути наведена інформація про 

співвідношення між числом адміністративно-управлінського 

персоналу й робочих фірм. 

Якщо будь-які управлінські функції,  наприклад, які вихо-

дять за межі представлених в табл. 2.6.2, неможливо повністю 

реалізувати можливостями свого управлінського колективу, 

необхідно передбачити залучення зовнішніх консультантів – 

професіоналів у даних областях, або консалтингових фірм. 

Найбільш ретельно слід проаналізувати можливість залу-

чення зовнішніх консультантів, радників, консалтингових фірм 

для вирішення нагальних питань в областях права, банківських 

операцій, реклами, страхування, аудиторства тощо. 

У разі необхідності в підрозділі відображаються вимоги 

стосовно кваліфікації усього персоналу підприємства, виходя-

чи із завдання якісного й ефективного виробництва запланова-

ної продукції, або надання послуг. Якщо кваліфікація наявної 

робочої сили неадекватна потребам, установленим бізнес-

планом, то вказуються необхідні заходи стосовно підвищення 

кваліфікації, або укомплектування кадрами необхідної кваліфі-



  

кації, методи спеціальної підготовки персоналу підприємства 

до необхідного рівня; вказуються витрати на навчання праців-

ників у різні моменти здійснення проекту. Здійснюється вибір 

методу й періодичності оцінки якості роботи співробітників, 

система просування працівників по службі. 

Тут же наводяться дані про систему й форми оплати праці, 

додаткові виплати, використовувані заходи заохочення, спосо-

би мотивації трудової діяльності, режим праці. Може бути 

описана необхідна система відбору кадрів при прийманні на 

роботу, якою врегульовано застосування певних іспитів, спів-

бесід, тестів, оцінка рекомендацій, застосування порядку про-

ведення іспитового строку для нових працівників із порядком 

підведення підсумків його проходження. 
   

 

● Розробка найважливіших організаційних питань 
діяльності створюваного підприємства 

 

 

Організаційним розділом бізнес-плану можуть регламен-

туватися організаційні рішення щодо найважливіших процесів 

у діяльності підприємства, які найбільше впливають на її ре-

зультати.  

Перш за все, до таких питань відноситься встановлення 

тривалості циклів виробничих, обслуговуючих, торговельних 

та інших процесів, від чого залежить потреба в капітальних 

коштах на забезпечення виробничого процесу Квир, величина 

яких зростає за пропорцією до тривалості циклу за наступною 

формулою: 

Квир = Зден * Тц,                             (2.6.1) 

де Зден – середня сума денних виробничих затрат; 

Тц.вир – тривалість виробничих процесів у днях.  

 



  

Також потребують визначення раціональні оборотні та ма-

ксимальні запаси сировини, матеріалів, готової продукції, ін-

ших матеріальних цінностей, обсяг яких впливає на потребу в 

оборотних капітальних коштах Коб, без яких не можливе здій-

снення діяльності і які визначаються аналогічно вище приве-

деній формулі: 

Коб = Зден * Тц.зб,                           (2.6.2) 

де Зден – середня вартість запасів сировини, матеріалів, 

готової продукції; 

Тц.зб – тривалість циклів зберігання матеріалів або прода-

жу готової продукції. 

 Загальна тривалість виробничих циклів виробництва про-

дукції встановлюється шляхом поєднання окремих циклів ос-

новних виробничих і найважливіших допоміжних і обслугову-

ючих процесів з урахуванням вимог їхнього послідовного ви-

конання та можливості паралельного здійснення, як це демонс-

трує графік загального циклу виконання замовлення на рис. 

2.6.2. 

Тривалість циклів окремих процесів установлюється роз-

поділом передбачуваної їхньої трудомісткості на кількість ви-

конавців з урахуванням неминучих перерв (неробочих змін, 

вихідних і святкових днів, перерв між змінами й операціями та 

ін.) за загальною формулою: 

 

Т = О / f,                                      (2.6.3) 

де О – обсяг робот даного виду в нормо-годинах;  

f – фронт виконання робіт по кожній операції, вимірюва-

ний через кількість годин, або днів робочого часу виконавців. 



  

Тмех

Тц=118,5
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Рис. 2.6.2. Структура загального циклу виконання замов-
лення: 

Ттд – цикл технологічної підготовки; Тк – цикл конструкторсь-
кої підготовки; Тосн – цикл проектування оснащення; Тпр – цикл 
проектування верстатних пристосувань; Тст – цикл проекту-

вання складальних стендів; Тлив – цикл ливарного виробництва; 
ТМЦ – цикл ковальських процесів; Тмех – цикл виробництва в ме-

ханічному цеху; Твуз – цикл вузлового складання;  
Тзаг – цикл загального складання.  

 

Аналогічно виробничим регламентуються й будь-які інші 

процеси, що розглянемо у наступному прикладі.  

 

Приклад визначення структури й тривалості наступних процесів 

 на виробничо-комерційному підприємстві: 
  

1) процес роздрібної торгівлі, що складається з етапів: закупівля 

товарів – транспортування на склад фірми – зберігання на складі – 

пропозиція товарів до продажу – відпуск товару покупцеві – розра-
хунки за товар; 



  

2) процес доробки товарів у складі етапів: закупівля вихідних 

товарів (матеріалів) – транспортування до складу – зберігання – до-

робка до готової продукції – пропозиція до продажу – відпуск про-
дукції покупцеві  – розрахунки за продукцію; 

3) процес оптового постачання товарів у складі етапів: закупівля 

товарів – транспортування до складу фірми – зберігання – укладення 
договору з оптового постачання – транспортування до покупця – 

оформлення продажу товарів. 

При розробці організації виконання таких процесів протягом 

певних періодів часу визначають підрозділи-виконавці, якими мо-
жуть бути, наприклад: відділ постачання – ВП; транспортний відділ 

(гараж) – Г; склад – С; торговий зал – ТЗ; торгівельний відділ – ТВ; 

каса – К; виробничий цех – Ц; відділ договорів – ВД; супервайзер – 
СУП. У якості прикладу порядок участі підрозділів у виконанні пере 

лічених процесів приведемо в табл. 1-3. 
Таблиця 1 

Участь підрозділів фірми у процеси роздрібної торгівлі (відзначено Х) 

Етап процесу  Елементи, що беруть участь  

ВП Г С ТЗ ТВ К 

1. Закупівля товарів Х      

2. Транспортування на склад фірми  Х     

3. Зберігання на складі   Х    

4. Пропозиція товарів для продажу    Х   

5. Відпуск товару покупцеві     Х  

6. Розрахунки за товар      Х 

 

Таблиця 2 

Участь підрозділів фірми у здійснені процесу виготовлення і продажу 

напівфабрикатів (відзначено Х) 

Етап процесу  Елементи, що беруть участь  

ВП Г С Ц ТЗ ТВ І 

1. Закупівля матеріалів Х       

2. Транспортування на склад фірми   Х      

3. Зберігання на складі   Х     

4. Доробка товарів     Х    

5. Пропозиція продукції для продажу     Х   

6. Відпуск продукції покупцеві      Х  

7. Розрахунки за продукцію       Х 

 

 



  

Таблиця 3 

Участь підрозділів фірми у здійснені процесу оптової торгівлі  

(відзначено Х) 

 

Етап процесу  Елементи, що беруть 

участь  

М Г С ВД СУП 

1. Закупівля товарів Х     

2. Транспортування на склад фірми  Х    

3. Зберігання на складі   Х   

4.Укладення договорів з постачання 

товарів 

   Х  

5. Транспортування до покупця  Х    

6. Оформлення продажу товару     Х 

 

При визначенні циклів процесів на виробничо-комерційному підпри-

ємстві враховується, що значна їхня тривалість призводить до затоварення 

підприємства, потребує значних витрат на оплату товарів, що знаходяться в 
продажу, знижує прибутки і взагалі ефективність роботи фірми. Для трива-

лості циклів процесів розраховується тривалість окремих етапів, які скла-

даються з певних операцій, що в якості прикладу приведено в табл. 4. 

 

Таблиця 4 

Розрахунки тривалості етапів основних процесів у  

(у календарних днях) 

Етап Операція Тривалість 

опе-

рації 

етапу 

1. Закупівля 
товарів і ма-

теріалів 

1. Укладання договорів з закупівлі або 
з отримання чергової партії товарів 

2. Вирішення питань з оплати 

1 
 

5 

6 

2. Транспор-

тування на 

склад або 

покупцеві  

3. Вантажно-розвантажувальні роботи 

2. Транспортування (у дві сторони) 

1 

3 

4 

3. Зберігання 

на складі 

товарів 

1. Оформлення прийому  

2. Зберігання  

3. Оформлення відпустки до торгово-

го залу 

4. Доставка до торгового залу 

0,5 

4 

1 

0,5 

 

7 



  

4. Пропози-

ція товарів 

до продажу 

1. Викладання товарів для продажу 

2. Тривалість пропозиції товару  

1 

9 

10 

5. Відпуск 

товарів по-

купцеві 

Відбір, виваження, упаковка  0,05 0,05 

6. Розрахун-

ки за товар 

Включаючи черговість до кас  0,05 0,05 

7. Виготов-

лення напів-

фабрикатів 

У середньому 1 1 

8. Укладення 

договорів з 

постачання 

1. Пошук оптового покупця 

2. Укладання договору 

5 

5 

10 

9. Оформ-
лення про-

дажу 

Комплекс операцій передачі-
отримання товару, оформлення доку-

ментів, здійснення оплати  

1 1 

 
На основі даних табл. 4 розробляються графіки послідовності вико-

нання етапів кожного з розглянутих процесів із визначенням загальної три-

валості їх циклів у календарних днях, як це представлено на рис. 1-3. 
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Рис. 3. Графік і тривалість циклу процесу роздрібної торгівлі 
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Рис. 2. Графік і тривалість циклу виготовлення й продажу власної продукції  
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Рис. 3. Графік і тривалість процесу оптової торгівлі  

 



  

До числа найважливіших організаційних рішень слід від-

нести ті, що стосуються управління матеріальними запасами в 

процесі діяльності створюваного підприємства. Згідно з фор-

мулою (2.6.2) середня денна вартість запасів сировини, матері-

алів, готової продукції впливає на обсяг потрібних оборотних 

капітальних коштів, без яких неможлива діяльність підприємс-

тва. Очевидно, що завезення сировини, вихідних матеріалів та 

товарів для продажу здійснюється певними партіями, які задо-

вольняють потреби на певну кількість робочих днів. Чим біль-

ше партія завезення матеріалів, тим більше середня денна вар-

тість запасів матеріалів Здн. З іншого боку, зменшення партій 

завезення матеріалів збільшує кількість транспортних партій, а 

отже, збільшує транспортні витрати Втр. Загальний характер 

змінювання цих витрат показаний на рис. 2.6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6.3. Характер змінюваності витрат у залежності  
від кількості партій завезення матеріалів: 

Здн – середні денні витрати; Т – період зберігання; Втр – транспортні 
витрати на протязі періоду зберігання матеріалів; Вз– загальні витра-
ти. 
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 Загальні витрати на протязі періоду зберігання складають: 

Вз = Втр + Здн * Т.                           (2.6.4) 

Отже, користуючись приведеною на рис. 2.6.3 моделлю 

підприємство, ураховуючи наявні можливості транспортування 

матеріалів, величини їхніх партій визначаються із раціональ-

ною схемою завезення матеріалів. 

При визначенні середньої денної вартості сировини, інших 

матеріалів і товарів враховують, що їхня кількість протягом 

періоду зберігання зменшується від максимуму – у день заве-

зення, до мінімуму – перед черговим завезенням, а також мож-

ливу наявність певного страхового запасу. Отже, наприклад, 

якщо прийнятий строк зберігання в 10 днів, то характер зміню-

ваності запасу в штуках по кожній позиції сировини, матеріа-

лів чи товарів буде мати характер, показаний на рис. 2.6.4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.6.4. Характер змінюваності денного запасу  
матеріалів  у штуках (Зш) 
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Відповідно до схеми, приведеній на рис. 2.6.4, середня 

денна вартість запасів лише одної позиції сировини, матеріалів 

або товарів Здн.i cкладе: 

 

Здн.i = Цi * (Зш.max. + Зш.min)i / 2 + Зстр.i ,      (2.6.5) 

 

де і – індекс конкретної позиції матеріального зберігання; 

Ц – ціна одиниці матеріального зберігання; 

Зш.max., Зш.min – максимальна й мінімальна величина за-

пасу по даній позиції матеріального зберігання; 

Зстр – кількість страхового запасу по даній позиції збері-

гання.  

  

Одним із організаційних питань, що регламентуються ор-

ганізаційним розділом бізнес-плану, може бути організація ко-

мунікативного процесу, особливо, у середовищі взаємодії під-

приємства з клієнтами, покупцями та іншими зовнішніми аген-

тами. Регламентація подібних процесів, зокрема, на основі су-

часної методології реінжинірингу бізнес-процесів (РБП), до-

зволяє стандартизувати застосовані процедури, протоколи спі-

лкування, порядок оформлення документів, розрахунків та ін., 

що веде до покращення обслуговування клієнтів, прискорення 

товарообороту і взагалі ефективності діяльності підприємства. 

Характер вирішення подібних організаційних рішень проі-

люструємо прикладом. 

  

 Приклад регламентації комунікативного процесу 

 стосовно оброблення заявки щодо придбання товару   

 

Регламент комунікативного процесу щодо оброблення заявки на 

придбання товару приведений на рис. 1. У стовпці зліва на рис. при-

ведені всі необхідні операції з отримання й оброблення заявки, а у 
інших стовпцях – учасники їх здійснення. Фігурка у вигляді парале-



  

лепіпеду символізує, спочатку, комплект документів, що створюєть-

ся при розміщенні замовлення і в подальшому обробляється за учас-

тю працівників підприємства, а в кінцевому вигляді – відображає 
партію товарів, отриману покупцем. 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Регламент комунікативного процесу стосовно оброблення 
заявки на придбання товару 
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2.7. ФІНАНСОВИЙ РОЗДІЛ БІЗНЕС-ПЛАНУ 
 

● Основні завдання і склад фінансового розділу  

бізнес-плану  

 
Фінансовий розділ є обов’язковою складовою будь-якого 

бізнес-плану, а його структура визначається тими завданнями, 

які повинні бути висвітлені в даному розділі. 

Основне завдання фінансового розділу полягає в переко-

нанні розробників бізнес-плану, засновників та власників ство-

рюваного підприємства та його наявних і потенційних інвесто-

рів у економічній ефективності і фінансовій доцільності бізнес-

плану і здійснення його завдань.   

Обґрунтування економічної ефективності та фінансової 

доцільності бізнес-плану здійснюється по наступних напрям-

ках: 

1) обґрунтування рентабельності поточної діяльності ство-

рюваного згідно з бізнес-планом підприємства; 

2) обґрунтування прийнятної для інвесторів окупності їх-

ніх інвестицій у діяльність створюваного підприємства чи 

здійснення завдань бізнес-плану; 

3) обґрунтування достатності наявних або потенційно мо-

жливих до залучення фінансових джерел коштів для створення 

нового підприємства та ведення його поточної діяльності; 

4) оцінка фінансового стану підприємства в процесі сталої 

діяльності та якості використання фінансових ресурсів; 

5) оцінка запасу фінансової міцності у вигляді різниці між 

планованим розміром виторгу й розміром граничного виторгу, 

до якого можна знижувати обсяг виробництва або ціну проду-

кції для того, щоб виробництво залишалося прибутковим. 



  

Розрахунки з вирішення перелічених завдань здійснюється 

шляхом узагальнення інформації з попередніх розділів бізнес-

плану й представлення їх у вартісному вимірі, а саме: 

1) розділу план маркетингу – стосовно номенклатури про-

дукції, товарів, послуг і цін на них; 

2) виробничого розділу – стосовно кошторису поточних 

витрат, потрібних капітальних вкладень у основні фонди, каль-

куляцій собівартості продукції та ін.; 

3) організаційного розділу – стосовно потрібних капіталь-

них вкладень у оборотні фонди. 

У найбільш деталізованому вигляді фінансовий розділ 

може включати наступні розрахунки: 

• план доходів і витрат; 

• економічні показники бізнес-плану; 

• баланс коштів підприємства; 

• економічна ефективність бізнес-плану; 

• фінансовий  план підприємства на перший планований 

рік (баланс прибутків і видатків); 

•  розрахунок критичного обсягу діяльності і запасу фінан-

сової міцності підприємства; 

•  прогнозний баланс активів і пасивів підприємства; 

•  показники фінансового стану підприємства.  

 

● Доходи, витрати й основні економічні  

показники бізнес-плану 

 
Визначення доходів, витрат і основних економічних пока-

зників бізнес-плану є обов’язковим елементом фінансового 

плану, метою якого є довести економічну ефективність поточ-

ної діяльності шляхом обґрунтованого розрахунку отримання 

позитивної рентабельності. У загальному вигляді таке дове-



  

дення може здійснюватися в формі наступної табл. 2.7.1, вихі-

дна інформація до якої може мати як конкретний, так і частко-

во – прогнозований характер. 

Таблиця 2.7.1 
Доходи, витрати й основні економічні показники 

бізнес-плану 
 

Перелік ресурсів,  

доходів і витрат 

Рекомендації до розрахунків 

 доходів і витрат 

А. Результати діяльності й доходи 

1. Валовий дохід (об-
сяг реалізації продук-

ції, послуг, товарів, 

включаючи ПДВ) 

Сума добутків кількості й цін (включаючи 
ПДВ) продаваної за рік продукції, послуг 

або товарів по видах, товарних групах  або 

усереднених представниках продукції, то-
варів, послуг 

2. Величина податко-

вих зобов'язань по 

ПДВ 

1/6 частина показника реалізації за рядком 

1 

3. Чистий дохід (без 

ПДВ) 

Різниця показників (рядки 1 – 2) 

Б. Витрати 

Б.1. Матеріальні 

4. Перелік необхідних 

будинків, споруджень 

і річні витрати на їх-
ній зміст, включаючи 

ПДВ. 

 Для власного майна – величина річних 

амортизаційних відрахувань (у межах 

%155 від вартості). Для орендованого 

майна – виходячи з необхідної площі й ва-
ртості щомісячної (річної) орендної плати 

за 1 кв. метр площі 

5. Перелік необхідних 

транспортних  засобів 
і річні витрати на їх-

ній зміст (без експлу-

атаційних витрат) 
включаючи ПДВ 

 Для власних транспортних засобів – вели-

чина річних амортизаційних відрахувань. 
Для орендованих засобів – з розрахунку 

річного пробігу в кілометрах і ставок опла-

ти за 1 км пробігу 

6. Експлуатаційні ви-

трати при викорис-

танні власних будин-

Вартість електроенергії – виходячи зі спо-

живання квт-година й оплати за 1 квт-

годину. 



  

ків, споруджень, тра-

нспортних засобів, 

включаючи ПДВ. 

Вартість опалення – виходячи з опалюва-

льної площі й оплати за 1 кв. м. опалюва-

льної площі.  
Витрати на паливо для автотранспортних 

засобів – виходячи з кілометражу пробігу, 

витрати палива на 100 км. пробігу й варто-

сті 1 л палива. 
Витрати на ремонт, запасні частини для 

транспорту – на рівні сум амортизаційних 

відрахувань. 
Витрати на воду – виходячи з об'єму спо-

живання й вартості води або по нормах 

споживання розраховуючи на 1 людину. 
Витрати на ремонт будинків і споруджень 

– на рівні сум амортизаційних відрахувань 

7. Перелік і вартість 

річної закупівлі вихі-
дних матеріалів, си-

ровини, напівфабри-

катів, товарів, вклю-
чаючи ПДВ. 

Сума добутків кількості й цін (включаючи 

ПДВ) закуповуваних матеріалів, сировини, 
товарів. 

8. Витрати на оплату 

сторонніх організацій, 

включаючи ПДВ 

 

9. Усього матеріаль-

них витрат з ПДВ 

Сума величин по рядках  4, 5, 6, 7, 8 

10. Величина подат-

кового кредиту з ПДВ 

1/6 частина величини з рядку 9. 

11. Усього матеріаль-

них витрат без ПДВ 

Різниця величин за рядками 9 – 10 

Б.2. Витрати з оплати  праці 

12. Штатний розклад 
або розрахункова чи 

передбачена кількість 

працівників і витрати 

на  оплату їх праці 

Виходячи з кількості й заробітної плати 
різних категорій працівників. 

Б.3. Платежі в державні цільові фонди 

13. ЄСВ 22% до рядку 12 (за ставкою на 2017 рік) 



  

Б.4.Операційно-господарські й відрядні витрати 

14. Операційно-

господарські витрати 

Виходячи зі ставок оплати послуг зв'язку, 

пошти, телефонів та ін. 

15. Відрядні витрати Виходячи з передбачуваного кількості лю-
дино-днів перебування у відрядженні й 

оплати відрядних 

16. відсотки за корот-

кострокові кредити 
банків 




,
360

ПСДК
де  К – передбачувані суми 

кредитів; Д – тривалість використання 

кредитів у днях; ПС – річна процентна ста-

вка по короткострокових кредитах. 

17. Інші витрати За конкретним переліком 

18. Усього витрат (без 

ПДВ) 

Сума величин за рядками 11 + 12 + 13 + 14 

+ 15 + 17   

В. Економічні показники діяльності 

19. Балансовий при-
буток  

Різниця рядків 3 – 18 

20. Податок на прибу-

ток підприємства  

За діючою ставкою до суми  за рядком 19 

(18% на 2017рік) 

21. Чистий прибуток Різниця величин за рядками 19 – 20 

22. Середня трива-

лість виробничого або 

торговельного циклу  

За даними організаційного розділу або за 
оцінкою в календарних днях 

23. Передбачувана 
величина необхідних 

обігових коштів 

24.
365

10.18.
ряд

рядряд



 

24. Річна рентабель-
ність обігового капі-

талу. 

100
23.

21.

ряд

ряд
 

25. Планові платежі в 

бюджет з ПДВ. 
Різниця рядків 2 – 10 

 

 

 

 



  

● Визначення економічної ефективності заходів, 

передбачених бізнес-планом 
 

Якщо змістом бізнес-плану є не створення нового підпри-

ємства, а запровадження певної інновації, то її доцільність ви-

значається розрахунками економічної ефективності за показ-

ником економічного ефекту (Е), який у загальному виді ви-

значається за формулою:  

                      ЗРЕ   ,                                  (2.7.1) 

де Р – вартісна оцінка результатів, очікуваних від впрова-

дження заходу; 

З – вартісна  оцінка додаткових затрат, необхідних для 

здійснення заходу. 

Позитивне значення Е свідчить про економічну ефектив-

ність, а отже – доцільність запровадження даного заходу. 

Вартісна оцінка результатів у приведеній формулі (2.7.1) 

може включати різне число елементів, які в остаточному під-

сумку виражають очікуваний приріст доходів, прибутку або 

економію по різних статтях витрат: 

 

  
i j к

кji еПДР ,                            (2.7.2) 

де 
i

iД – сума елементів, що відображають приріст дохо-

дів по i-м позиціям продукції або послуг; 
j

jП  – сума еле-

ментів, що відображають приріст прибутки по j-м видам про-

дукції або послуг; 
к

ке – сума елементів економії по k-м стат-

тям витрат. 

При визначенні елементів економії враховують економію 

не тільки на різних статтях витрат, але й зменшення витрат з 



  

прибутку, а також економію потрібних капітальних вкладень, 

обігових коштів інвестицій, запозичених коштів тощо.  

Вартісна оцінка витрат, пов'язаних із здійсненням даного 

заходу, повинна включати всі елементи додаткових поточних 

витрат або капітальних вкладень: 

       
j

j

i

i КСЗ ,                         (2.7.3) 

де  
i

iС – сума поточних витрат i-го виду, необхідних 

для  здійснення заходу; 


j

jK – сума капітальних витрат j-го виду, необхідних 

для здійснення заходу. 

Елементи витрат, що включаються до формули (2.7.3), по-

винні кореспондуватися (співвідноситися) з результатами, 

сформованими в складі формули (2.7.2). Наприклад, якщо у 

формулу (2.7.2) включають результати у вигляді приросту до-

ходів, то відповідно у формулі (2.7.3) необхідно відбивати 

приріст витрат на створення додаткового об'єму продукції. 

Якщо ж у формулі (2.7.2) ураховується приріст прибутку від 

збільшення об'ємів продажів, то у формулі (2.7.3) необхідно 

відбивати приріст витрат на отримання додаткового прибутку.  

При розрахунках економічного ефекту за період у декілька 

років вихідна формула (2.7.4) перетвориться у наступну: 

         


 
T

i

i

T

i

i ЗРЕ
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,                       (2.7.4) 

де Рi – вартісна оцінка результатів i-го року розрахунково-

го періоду; 

Зi – вартісна оцінка витрат на захід в i-му році розрахунко-

вого періоду; 

Т – тривалість розрахункового періоду, років. 



  

Тривалість розрахункового періоду Т встановлюється рів-

ною календарному періоду в роках, який потрібен на повне за-

провадження заходу. Порядок розрахунку сумарного економі-

чного ефекту за декілька років покажемо в наступному прик-

ладі. 

Приклад розрахунку економічного ефекту 

від запровадження заходу протягом  

розрахункового періоду (таблиця) 
Умовні грошові одиниці 

Показник Роки розрахункового періоду 

1 2 3 4 5 

1. Вартісна оцінка результатів – 100 400 420 450 

2. Вартісна оцінка витрат,  

 у тому числі: 2а. капітальні  

2б. поточні  

100 150 260 300 320 

100 40 20 – – 

100 110 240 300 320 

3. Економічний ефект по ро-

ках розрахункового періоду (1 

– 2)  

–100 –50 + 140 +120 +130 

4. Сумарний економічний 

ефект  
–100 –150 –10 + 110 +240 

5. Прибуток по роках (1 – 2 б)  

 
–100 –10 + 160 + 120 + 130 

6. Прибуток накопичено –100 –110 + 50 + 170 + 300 

7. Повернення капітальних 

вкладень, накопичено  
–100 –110 +50 + 170 – 

 

Як видно за даними, наведеним у таблиці, захід запрова-

джується протягом 5 років, з яких у першому році здійснюють-

ся лише попередні капітальні вкладення, пробне виробництво  

починається з 2-го року, а з 3-го року відбувається стале виро-

бництво. 

Отже, сумарний економічний ефект за розрахунковий пе-

ріод в 5 років складає 240 грошових одиниць. Власне загаль-

ний прибуток за 5 років склав 300 одиниць (рядок 6 таблиці). 

Відповідно, повернення капітальних вкладень загальною су-

мою в 160 грошових одиниць (рядок 2а) за рахунок прибутку, 



  

одержуваного по роках розрахункового періоду, здійснюється 

до закінчення 4-х років, коли загальна сума отриманого прибу-

тку досягла значення у 170 одиниць.  

Якщо ж ретельне планування доходів, а також поточних і 

капітальних витрат наперед неможливе, розрахунок строку по-

вернення капітальних вкладень Тпов можна здійснити і за до-

помогою середніх очікуваних даних за формулою: 

 

Тпов = К / Пр,                               (2.7.5)       

де К – загальна сума капітальних вкладень; 

Пр –  середня річна сума очікуваного прибутку. 

 

Прийняття чи неприйняття розрахункового строку повер-

нення капітальних вкладень вирішується інвестором, який мо-

же порівняти темпи окупності власних коштів у даному чи  

іншому бізнес-плані, або, навіть, порівнянням з використанням 

даних коштів у вигляді депозиту в банківській установі.  

Загалом додержуються правила, за яким Тпов є прийнят-

ним, якщо розрахункова ефективність капітальних вкладень 

Ек.р, що є зворотною до строку повернення величиною, у від-

сотках, вище банківського відсотку тримання коштів у вигляді 

депозитів Вб, тобто, коли: 

Ек.р * 100 = 100 / Тпов > Вб.                  (2.7.6) 

 

● Формування коштів підприємства 

 
Реальність економічної ефективності бізнес-пану повинна 

бути підтримана розрахунками достатності фінансових ресур-

сів для започаткування та ведення поточної діяльності створю-

ваного підприємства. З цією метою при можливості прогнозу-

вання необхідних вихідних даних формується баланс наявнос-



  

ті, надходження й витрат грошових коштів для запровадження 

бізнес-плану у загальній формі, відображеної табл. 2.7.2. 

Таблиця 2.7.2 

Баланс наявності, надходжень і витрат коштів на 
запровадження бізнес-плану 

 

             Показники Період (дати)  

 початок кінець 

1. Кошти на початок періоду 
2. Грошові надходження, у тому числі: 

2.1. від продажу продукції 

2.2. повернення дебіторської заборгованості 
2.3. одержання авансів 

2.4. Одержання кредитів банків 

3. Платежі, у тому числі: 
3.1. витрати на виробництво  

3.2. придбання основних фондів 

3.3. на приріст запасів 

3.4. податок на прибуток 
3.5. погашення кредиту 

3.6. оплата відсотків 

4. Залишок коштів на кінець періоду (1+2–3) 

5. Потрібна сума коштів (за розрахунком) 

6. Сума нестачі коштів (5 – 4) 

7. Компенсація нестачі коштів, усього 

у тому числі: 
одержання кредитів 

інші позикові коштів 

  

 

Для підтвердження достатності коштів для здійснення но-

рмального безперебійного процесу діяльності протягом будь-

якого періоду, складають баланс коштів у загальній формі, ві-

дображеній табл. 2.7.3. 



  

Таблиця 2.7.3  
Баланс коштів протягом періоду поточної діяльності 

 
                                                                              

Показники 

На 

початок 

періоду 

На 

кінець 

періоду 

1. Кошти на початок періоду   

2. Грошові надходження всього, у тому числі:   

• виторг від продажу із ПДВ    

• кредити   

• приріст стійких пасивів   

3. Усього надходжень (1+2)   

4. Платежі:   

• витрати на виробництво продукції (без аморти-
зації) 

  

• сплата податків, що відносяться на фінансовий 

результат 

  

• витрати на придбання основних фондів   

• сплата відсотків за кредити    

• приріст оборотних коштів   

• погашення кредитів   

• сплата ПДВ   

• сплата податку на прибуток   

5. Залишок коштів на кінець періоду (3 – 4)   

 

Сума коштів на початок планованого періоду визначається 

за даними балансу коштів на запровадження бізнес-плану, 

представленого у попередній табл. 2.7.2. 

Планування виторгу здійснюється з урахуванням часу на-

дходження коштів на рахунок підприємства за відвантажену 

продукцію або виконані послуги (протягом нормального пері-

оду тривалості дебіторської заборгованості від покупців та ін.). 

Під стійкими пасивами підприємства вважають оборотні 

кошти, які не належать підприємству, але постійно знаходяться 



  

в його користуванні, у його господарському обороті і тому мо-

жуть бути прирівняні до власних коштів. 

При плануванні платежів враховують як суми надходжен-

ня коштів, так і час їхньої сплати підприємством протягом пе-

ріоду тривалості нормальної кредиторської заборгованості по-

стачальникам, працівникам, бюджетним установам та ін. 

При визначеності балансу коштів створюваного підприєм-

ства в табл. 2.7.2 і 2.7.3 здійснюються уточнені розрахунки ре-

нтабельності діяльності підприємства за умовами виконання 

бізнес-плану у формі табл. 2.7.4. 

 

Таблиця 2.7.4 
Розрахунки рентабельності діяльності підприємства 

за умовами виконання бізнес-плану 
 

Показники По роках  

1-й 2-й 

1. Доходи  (виторг)  від  реалізації (без ПДВ)    

2. Повна собівартість – усього   

у тому числі: умовно-змінні витрати    

умовно-постійні витрати    

3. Податки, що відносяться на фінансові резуль-

тати діяльності (акцизи та ін.р.1)) 

  

4. Балансовий прибуток (1–2–3)   

5. Податок на прибуток (за діючою ставкою у %)   

6. Чистий прибуток (4–5)   

7. Рентабельність продукції у %: 100 (р.6 / р.2)   

8. Рентабельність продажів у %:  100 (р.6 / р.1)   

 

 

 

 



  

● Визначення критичного обсягу виробництва й 

запасу фінансової міцності підприємства 
 

Під критичним обсягом виробництва або точкою без-

збитковості 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 фінансової міцності підп-

риємства в разі зменшення обсягів діяльності під впливом не-

залежних від підприємця чинників.  

Собівартість кожного виробу або послуги складається з 

елементів змінних та умовно-постійних витрат, визначення 

яких полягає в тому, що:   

сума змінних витрат змінюється в залежності від зміню-

вання обсягу діяльності (це, перед усім, вартість основних ма-

теріалів, сировини, товарів для продажу та оплата праці основ-

них працівників за відрядною системою з урахування єдиного 

соціального внеску – ЄСВ); 

сума умовно-постійних витрат залишається незмінною 

при змінювання обсягу діяльності (до них відносяться такі ви-

трати, як орендні, комунальні платежі, амортизація, оплата до-

поміжного та керівного персоналу та ін.). 

При продажі одного виробу (або наданні одної послуги) 

підприємство, 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 компен-

сацію змінних витрат – так званий маржинальний дохід (Дм) – 

іде на покриття елементів постійних витрат у складі собіварто-

сті продукції та на створення прибутку, тобто: 

 



  

Дм = Ц – Зм,                                 (2.7.7) 

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, але 

постійні витраті повністю компенсовані – це й є так звана точ-

ка беззбитковості, визначення якої ілюструє рис. 2.7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7.1. Схема визначення точки беззбитковості 
діяльності підприємства 

 
Таким чином, розрахунком критичний обсяг виробництва, 

що відповідає  точці беззбитковості Кбез, можна отримати: 

 

Кбез = Впост / Дм.                         (2.7.8) 

 

Кількість продукції 

Постійні витрати 

Маржиналь-
ний дохід 

Грн.  

Точка беззбитковості 



  

Отже, точка беззбитковості відображає той можливий 

мінімальний обсяг продажу, при якому діяльність створювано-

го підприємства залишається беззбитковою.  

«Запас фінансової міцності» визначається як різниця, або 

відношення між планованим розміром виторгу й розміром гра-

ничного виторгу відповідно до точки беззбитковості. Напри-

клад, якщо підприємства створюється із розрахунку отримання 

щомісячно в середньому 500 тисяч грн. від продажу продукції, 

а розрахункова точка беззбитковості дорівнює, наприклад, 350 

тис. грн., то запас фінансової міцності можна визначити на 

рівні: 1/350 *(500 – 350)* 100 = 42,8%, що можна вважати за-

довільним. 

 

● Оцінка фінансового стану  
створюваного підприємства   

 

Кінцевим доводом фінансової спроможності бізнес-плану 

для інвесторів є попереднє оцінювання стабільності фінансово-

го стану підприємства в процесі його очікуваної діяльності. 

Така оцінка здійснюється на основі складання прогнозного ба-

лансу активів і пасивів підприємства на дати його створення й 

закінчення певного періоду роботи. 

При можливості здійснюється оцінка фінансового стану 

створюваного підприємства за наступними напрямками. 

Аналіз ліквідності підприємства, який вказує на його 

спроможність перетворити активи на грошові кошти швидко і 

без втрат ринкової вартості і визначається через наступні кое-

фіцієнти: 

 

1) коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності) 

(Кп): 

 



  

      Кп =    ________Оборотні активи________ 
                 Поточні зобов’язання і забезпечення ;           (2.7.9) 

 

2) коефіцієнт швидкої ліквідності (проміжної ліквідності, 

«коефіцієнт лакмусу», «кислотний тест») (Кшл): 

 

Кшл =    ___Оборотні активи – Запаси_____ 
              Поточні зобов’язання і забезпечення ;             (2.7.10) 
 

3) коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал): 
 

Кал =    ______Гроші та їх еквіваленти_____ 
             Поточні зобов’язання і забезпечення   .            (2.7.11) 
 

Аналіз фінансової стійкості (довгострокової плато-

спроможності), який дозволяє оцінити міру залежності підп-

риємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів з позиції забез-

печення його платоспроможності на перспективу. При цьому 

аналізі використовують наступні коефіцієнти: 

 

1) коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт 

автономії) (Квк): 

                   Квк =    ___Власний капітал__ 
                                Активи підприємства   ;                  (2.7.12) 

 

2) коефіцієнт концентрації залученого капіталу (Кзк): 
                   Кзк =   __Залучений капітал_ 
                               Активи підприємства   ;                   (2.7.13) 
 

3) коефіцієнт співвідношення залученого і власного капі-

талу (Кзв): 
                           Кзв =  Залучений капітал 
                                      Власний капітал    .                     (2.7.14) 
 



  

Аналіз показників ділової активності, який дозволяє оціни-

ти якість використання фінансових ресурсів у вигляді наступних 

показників. 

1) Тривалість обороту запасів (Доб.з) у днях розраховуєть-

ся за формулою: 

Доб.з = 360*Об.с / В,                          (2.7.15) 

де Об.с. – середня вартість оборотних коштів; 

В – сума виторгу від реалізації продукції. 

 

 
2) Тривалість обороту дебіторської заборгованості (Дд.з) у 

днях розраховується за формулою: 

Дд.з. = 360 * Здеб / В,                         (2.7.16) 

де 3деб  – середня сума дебіторської заборгованості. 

 

3) Тривалість обороту кредиторської заборгованості 

(Дкр.з) у днях розраховується за формулою: 

Дкр.з = 360 * Зкр / В,                     (2.7.17) 

де Зкр – середня сума кредиторської заборгованості. 

 

4) Фондовіддача основних коштів (Фв) розраховується за 

формулою: 

Фв = В / ОФ,                             (2.7.18) 

де ОФ – середня вартість основних фондів.  

 

5) Рентабельність авансованого капіталу (Rак) розрахову-

ється за формулою: 

Rак = 100 * П / АК,                      (2.7.19) 

де П – прибуток підприємства; 

АК – сума авансованого капіталу. 

 

Оцінка якості управління фінансовими ресурсами шляхом 

розрахунку планових значень показників фінансового стану 



  

здійснюється шляхом порівняння їхніх значень з аналогічними 

показниками підприємств даної галузі, або з використанням 

наступних загальних рекомендацій, приведених у табл. 2.7.5. 

 

Таблиця 2.7.5 
Рекомендації для оцінки показників фінансового стану 

підприємства 
Показник Рекомендо-

вані  

значення 

Показники ліквідності  

1) коефіцієнт покриття балансу 1,5-2,5 

2) коефіцієнт швидкої ліквідності 0,8-1,0 

3) коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2 

Показники фінансової стійкості  

1) коефіцієнт автономії 0,6 

2) коефіцієнт концентрації власного капіталу  0,7 

3) коефіцієнт співвідношення залученого і влас-

ного капіталу  

На рівні  

галузевого 

Коефіцієнти ділової активності  

1) тривалість обороту запасів у днях Не вище га-

лузевого 

2) тривалість обороту дебіторської заборгованості, у 
днях 

Не вище га-
лузевого 

3) тривалість обороту кредиторської заборгованості, 

у днях 

Не менше 

галузевого 

4) фондовіддача основних коштів, грн./грн. На рівні га-
лузевої 

5) рентабельність авансованого капіталу, % 5-10 

 

 

 

 







  

2.8. РИЗИКИ ТА СТРАХУВАННЯ ВІД НИХ 
 

● Основні положення щодо визначення ризику  

підприємницької діяльності 

 
Здійснення бізнес-плану як зі створення нового підприєм-

ницького суб’єкта, так і стосовно подолання певної проблеми в 

діючому підприємстві, завжди пов'язане з ризиком невиконан-

ня завдань, поставлених бізнес-планом. Під ризиком в підпри-

ємницькій діяльності можна вважати небезпеку втратити пов-

ністю або частково доходи або ресурси підприємства в резуль-

таті дії чинників, які важко або неможливо передбачити при 

складанні бізнес-плану [28; 32].  

Очевидно, що прийняти остаточне рішення щодо затвер-

дження бізнес-плану й започаткування його виконання немож-

ливо: 

1) без визначення можливих ризиків і оцінювання сили їх 

дії; 

2) а в разі встановлення переліку і сили впливу можливих 

ризиків – без прийняття певних заходів страхування, тобто, 

зменшення негативного впливу ризиків на діяльність підпри-

ємства. 

Але складність цього завдання полягає в тому, що не існує 

єдиного підходу ні щодо самого визначення ризиків, ні щодо 

чинників їх виникнення, ні щодо їх оцінювання, ні щодо їх 

страхування.  

У цих реальних умовах, тим не менше, при розробці будь-

якого бізнес-плану необхідно використати всі наявні можливо-

сті визначити і оцінити ризики, прийняти заходи щодо змен-

шення їхнього негативного впливу.    



  

По-перше, необхідно врахувати, що ризики запровадження 

бізнес-плану можуть проявитися як: 

 виробничі ризики, пов'язані з можливістю невиконання 

суб'єктом економічної діяльності своїх зобов'язань щодо конт-

ракту або договору з іншим суб'єктом; 

фінансові (кредитні) ризики, пов'язані з можливістю не-

виконання суб'єктом економічної діяльності своїх фінансових 

зобов’язань перед інвестором стосовно використання коштів 

для фінансування діяльності, кредиту; 

інвестиційні ризики, пов'язані з можливістю знецінюван-

ня інвестиційно-фінансового портфеля підприємця, який скла-

дається як із власних, так і з запозичених джерел інвестування; 

ринкові ризики, пов'язані з можливим коливанням ринко-

вих відсоткових ставок, як національної грошової одиниці, так 

і закордонних валют; 

портфельні ризики, що полягають в імовірності втрати по 

окремих типах цінних паперів, а також по всіх категоріях кре-

дитів. 

Для аналізу причин, з яких можуть виникнути ризики в ді-

яльності майбутнього підприємства, слід використовувати під-

хід, що демонструє схема на рис. 2.8.1.  

Основною причиною виникнення ризиків для підприємця 

є невизначеність майбутніх умов діяльності, які можуть мати 

як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. За місцем вини-

кнення ризики слід підрозділяти на внутрішні й зовнішні. Оче-

видно, що найбільше значення для підприємця має задача вра-

хувати ризики об’єктивного характеру, що виникають в зов-

нішньому середовищі. Хоча за своєю силою і суб’єктивні ри-

зики, що виникають як у внутрішній сфері, так і в зовнішньому 

середовищі функціонування підприємства, можуть мати великі 

руйнівні наслідки. 

 



  

 

  

   

 

     

 

 

 

      

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8.1. Приклад визначення причин виникнення  

внутрішніх та зовнішніх ризиків у діяльності  

підприємницького суб’єкта 

 

Системний аналіз ризиків означає підхід до виявлення й 

оцінки всіх його аспектів, проникнення в сутність процесів, 

пов'язаних з ризиком. 

Джерелом невизначеності, яка приводить до появи ризи-

ку, може стати будь-яка стадія виробничого процесу – від ку-

півлі й доставки сировини, матеріалів, що комплектують виро-

би, до продажу продукції. У табл. 2.8.1 наведемо схему логіч-

Внутрішні Зовнішні 

Недоліки 

системи 

управління 

Поведінка 

 контрагентів  

і конкурентів 

Недоліки техноло-

гії і організації 

діяльності 

Змінювання  

загальноекономіч-

них умов у країні 

Технологічні  

ризики 

Невизначеність 

проявів ринку 

Невизначеність 

політичних 

чинників 

Ризики 

нововведень 

Причини виникнення економічного ризику 



  

ного аналізу ризику підприємцем.  

Таблиця 2.8.1 

Загальна схема логічного аналізу та управління ризиками   

підприємницької діяльності 

Етап  

аналізу  

Цілі етапу Кроки аналізу  

1 2 

1. Вияв-
лення 

ризиків 

 

Визначення 
джерел вини-

кнення ризи-

ків 

Визначення 
об’єктів ризику 

Усередині 

У зовнішньому се-

редовищі 

Визначення  
джерел ризику 

Усередині 

У зовнішньому се-

редовищі 

Визначення 
цілей рішень 

з урахування 

ризиків 

Дослідження 
проблемних 

ситуацій 

У тому числі по 
сферах діяльності, 

підрозділах підпри-

ємства 

2. Оцінка 
ризиків 

 

Якісна оцінка 
ризиків 

 

Визначення 
видів ризиків 

У тому числі по 
сферах діяльності 

Дослідження 

показників 
втрат, збитків 

У тому числі по 

сферах діяльності 

Кількісна й 

імовірнісна 

оцінка ризи-
ків  

Визначення 

величини 

втрат, збитків 

Визначення ймові-

рності отримання 

невдач у ризикових 
ситуаціях 

3. Управ-

ління 

ризиком 

Визначення 

суб’єктів 

зменшення 
впливу ризи-

ків 

Дослідження 

сфер впливу на 

зменшення ри-
зиків  

У тому числі по 

сферах відповіда-

льності підрозділів, 
керівників 

Прийняття  
рішень щодо 

зменшення 

наслідків ри-

зиків 

У виробничій  
сфері 

По етапах підготов-
ки та виробництва 

продукції 

У сфері оберту 

продукції 

По сферах розраху-

нків, фінансування, 
інвестування тощо 



  

Отже, джерелом ризику може стати будь-який фактор 

(явище, процес), який впливає на невизначеність очікуваних 

результатів, як через непізнаність процесів, що впливають на 

них, так і через наявність конфліктності між учасниками єди-

ного процесу, наприклад, між конкурентами на ринку збуту 

продукції. При цьому необхідно мати на увазі інтереси суб'єк-

тів, які беруть у ньому участь: замовника, інвестора, виконав-

ця, виробника, продавця, покупця або посередника, страхової 

компанії тощо. 

Взаємозв'язок між ризиком і доходом має фундаментальне 

значення для глибокого розмірковування підприємця й розроб-

ки ним ефективних методів зменшення негативного впливу ри-

зиків на економічні результати своєї діяльності. У зв’язку з 

цим велике практичне значення для підприємця має поняття 

виправданого ризику, як необхідного інструменту прийняття 

зваженого рішення щодо врахування або ігнорування можли-

вих ризиків. Поняття виправданого ризику має суб’єктивний 

характер. Для усвідомлення підприємцем такого порогу при-

пустимості ризикувати необхідно користуватися поняттями 

припустимого, критичного і катастрофічного ризиків, ви-

значення яких спирається на певні оціночні категорії можли-

вих втрат в результаті настання негативних наслідків ризику.  

Отже, під припустимим ризиком розуміють такий, у разі 

настання якого підприємницька діяльність зберігає свою еко-

номічну доцільність, коли можливі збитки менше очікуваного 

доходу. Підприємцеві загрожує тільки недоодержання наміче-

ного прибутку (чистого доходу). 

Критичний ризик характеризується небезпекою можливих 

збитків, розміри яких перевищують величину очікуваного до-

ходу, що є сумою витрат і доходу. Отже, критичний ризик 

означає можливість втрат на рівні цілої оборудки, що може ва-

ртувати підприємцю припинення діяльності на певний період, 



  

необхідний для відновлення ресурсів. 

Під катастрофічним ризиком розуміють можливі втрати, 

які за своєю величиною дорівнюють вартості бізнесу в цілому, 

що може означати повне припинення підприємницької діяль-

ності. 

При аналізі причин і сфер виникнення ризиків у майбутній 

підприємницькій діяльності найбільшу увагу приділяють "не-

визначеності", тобто ситуації, при якій повністю або частково 

відсутня інформація про можливі стани підприємства й зовні-

шнього середовища [29]. Слід враховувати наступні чотири 

основні види невизначеності. Перший вид, називаний "інфор-

маційним розривом", обумовлений недосконалістю наявної 

інформації стосовно майбутніх періодів часу. При одержанні 

додаткової інформації про наявні можливості й фактори, здатні 

вплинути на результати рішень, приводить до зниження даного 

виду невизначеності.  

Другим видом невизначеності є так званий "розрив у ком-

петентності", викликаний недосконалістю використовувано-

го інструментарію, обчислювальної складності, обмеженнями 

методів прийняття рішень, помилками аналізу. 

У якості причини невизначеності також виступає «випад-

ковість», джерело якої полягає в невичерпності світу, його не-

скінченної складності й різноманітності. В економіці підпри-

ємець зустрічається з великою кількістю встановлених зв'язків 

і закономірностей, а також таких явищ, що не визначають жод-

ної логіки свого прояву, а отже, ще менше підлягають точному 

кількісному вираженню.  

Ще однієї причиною невизначеності є «протидія», яка 

з’являється як результат розбіжності інтересів учасників підп-

риємницької діяльності на ринку і всередині підприємства. 

 



  

● Кількісний аналіз і оцінка ризиків  

у підприємництві 

 
Оскільки ризик у підприємницькій діяльності є багатозна-

чним, то й кількісний аналіз і оцінка ризиків не можуть, на 

жаль, здійснюватися на єдиній методологічній основі. Крім то-

го, необхідно враховувати, що ризик – об'єктивно-суб'єктивна 

категорія, яка пов'язана з оцінкою конкретним суб'єктом мож-

ливих наслідків прийнятих їм рішень. Для одного суб'єкта ва-

жлива абсолютна сума можливих втрат, для іншого – відно-

шення їх величини до вкладеного капіталу, третього цікавить, 

навпаки, імовірність досягнення позитивного результату.  

 У зв'язку із цим неминучі два основні підходи до кількіс-

ного аналізу й оцінці ризиків – у вигляді абсолютних і віднос-

них показників.  

При цьому можуть бути використані різні методи й підхо-

ди, а саме: 

• статистичні; 

• використання аналогів; 

• експертні; 

• аналізу доречності витрат та ін. 

Статистичні методи можна застосувати при наявності 

даних про кожний елемент досліджуваного об'єкта, що функ-

ціонує в умовах невизначеності. 

Якщо бажано оцінювати саме суму можливої невдачі, на-

приклад, у вигляді втрат, то кількісний підхід до оцінки ризику 

в абсолютній формі буде відбивати можливі відхилення 

(Авідх) імовірного значення потрібного показника (Аім) від 

бажаного (Абаж): 

Авідх = Аім – Абаж.                          (2.8.1) 

Ті показники, для яких абсолютна різниця по наведеній 



  

вище формулі найбільша, відносяться до елементів з найбіль-

шої невизначеністю й ризикованістю. 

Зосередившись на елементах з найбільшою невизначеніс-

тю підприємець може деталізувати їх для включення в план 

заходів щодо зменшення негативного впливу. Попередні оцін-

ки надалі уточнюють. Якщо невизначеність зменшується, не-

обхідно вести подальшу деталізацію й переформувати елемен-

ти, які мають більшу невизначеність. Коли чергова оцінка при-

веде до того, що невизначеність не вдасться зменшити, і послі-

довні уточнення не є значними, слід, зокрема, підрахувати 

грошові суми для компенсації можливих негативних результа-

тів від наявності невизначеності та прояву ризиків. 

В абсолютному вираженні ступінь ризику (міру очікуваної 

невдачі під час досягнення мети) можна визначити й через се-

редню величину очікуваних відхилень Авідх. Але математично 

коректніше можливий ступень відхилення величини контро-

льованого показника визначати через добуток імовірності нев-

дачі (небажаних наслідків) на величину цих небажаних наслід-

ків (збитків та інших втрат) за формулою: 

W=P * X,                                (2.8.2) 

де  W – величина ризику; 

P – імовірність небажаних значень показнику X, яку поз-

начають  через дисперсію 2 (х), тобто математичне очікування  

квадрата відхилення випадкової величини Х від математичного 

очікування М(Х).  

Дисперсія характеризує розсіювання випадкової величини 

відносно М(Х). Вона розраховується на основі порівняння ви-

падкових значень x із середньою їхньою величиною m: : 





n

i
ii pmxX

1

22 )()(

.                   (2.8.3) 

У відносному вираженні ризик визначається як величина 



  

можливих збитків, віднесена до деякої бази, у якості якої вра-

ховується або майно підприємця, або загальні витрати ресурсів 

на даний вид підприємницької діяльності, або ж очікуваний 

дохід (дохід) від даного виду діяльності. 

У відносному відображенні ризик також вимірюють за до-

помогою коефіцієнта варіації V, який розраховується відно-

шенням середньоквадратичного відхилення доходів до їхнього 

середнього значення:  

V=(x)/M(x).                               (2.8.4) 

 

У бізнес-плані ризикованість підприємницької діяльності 

достатньо оцінювати на базі одного або декількох головних 

показників, критеріїв, параметрів, які являють собою найбільш 

важливі узагальнені характеристики діяльності підприємства. 

Можливо використання простої методики визначення ко-

ефіцієнта ризику щодо короткострокового прогнозу. Якщо 

ймовірність вірогідності прогнозу становить р, то ймовірність 

того, що він не відбудеться, становить  (1–р). Відповідно й ко-

ефіцієнт ризику становить (1–р). Так, наприклад, якщо р = 95 

%, те коефіцієнт ризику рівно 5 %. 

Такий імовірнісний підхід може бути застосованим до різ-

них показників можливих збитків і втрат матеріальних, трудо-

вих і фінансових ресурсів, втрат часу й спеціальних видів ви-

трат. 

Матеріальні збитки мають місце у випадках, не перед-

бачених підприємницьким проектом, додаткових витратах або 

прямих збитках матеріальних об'єктів (інгредієнтів). Оцінку 

ймовірних витрат по кожному з окремих видів матеріальних 

ресурсів у вартісному вираженні, можна звести до одного по-

казника. 

Трудові збитки являють собою витрати робочого часу, які 

обумовлені випадковими,  непередбаченими обставинами. 



  

Фінансові збитки виникають при наявності прямих гро-

шових втрат, що пов’язані з перевитратою грошей, непередба-

чуваними виплатами, штрафами, сплатою додаткових податків, 

втратою цінних паперів. Фінансові збитки проявляються й при 

недоодержанні грошей. Особливий вид грошових збитків пов'-

язаний з інфляцією, зміною валютного курсу гривні. Поруч із 

безповоротними можуть мати місце тимчасові втрати, обумов-

лені заморожуванням рахунків, несвоєчасним отриманням ко-

штів, відтермінуванням виплати боргів тощо. 

Втрати часу мають місце, коли процес підприємницької 

діяльності йде із запізненням. Пряма оцінка втрат виміряється 

годинами, днями, тижнями, місяцями затримки в одержанні 

запланованого результату. 

 Спеціальні види збитків проявляються у разі нанесення 

збитків здоров'ю й життю людей, навколишньому середовищу, 

іміджу (престижу) підприємства тощо. 

Проілюструємо розрахунки ризиків і їхніх наслідків на-

ступними прикладами, що відбивають три найбільш очікувані 

ситуації прояву ризикованості підприємницької діяльності. 

СИТУАЦІЯ 1 – охоплює випадки, коли оцінка ризиків 

здійснюється при наявності попередніх свідчень про поведінку 

суб’єктів підприємницьких відносин, або цілого ринку, що дає 

підґрунтя для складання уяви про ймовірність подальшого роз-

витку подій.  

 Приклад. Товар закупівельної вартістю 240 тис. грн. пе-

редається покупцеві за 300 тис. грн. з оплатою 80% за фактом 

отримання та іншої частини – протягом двох тижнів згідно з 

умовами укладеного контракту. Крайнім строком повернення 

коштів є 4 тижня.  

Проаналізуємо можливі причини виникнення ризиків про-

ведення даної операції і оцінимо абсолютну величину ризику 



  

(або ціну ризику) не отримати вчасно кошти, а також відносну 

міру ризику в даній операції? 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вирішення задачі. 

1. Аналіз ситуації. 

Причинами ризиків операції є: 

1) невчасне повернення остаточної суми коштів за товар; 

2) неповернення її взагалі. 

Оскільки неповернення коштів протягом 4-х тижнів є по-

рушенням умов контракту, то в такому випадку вступають в 

дію передбачені контрактом заходи щодо притягнення до від-

повідальності сторони, що порушила умови контракту. Таким 

чином, проаналізуємо ситуацію за першим випадком. 

Припустимо наступні варіанти розрахунків покупця: 

1) вчасне повернення всієї суми коштів через два тижні; 

2) повернення всієї суми коштів протягом трьох тижнів; 

3) повернення всієї суми коштів протягом чотирьох тиж-

нів; 

4) неповернення коштів протягом терміну, вказаного в ко-

нтракті; 

5) неповернення коштів навіть за судовим рішенням на ко-

ристь постачальника товару. 

2. Оцінка абсолютного ризику. 

У відповідності до вказаних варіантів оцінимо абсолютні  

ризики виникнення негативних наслідків здійснення даної опе-

рації, припустивши певну ймовірність виникнення будь-якого 

зі вказаних варіантів, користуючись даними аналізу виконання 

раніше здійсненних операцій з постачання товарів даному по-

купцеві. Результати аналізу і оцінки абсолютної величини ри-

зиків по варіантах розвитку операції зведемо до табл. 1, у якій 

представимо наслідки прояву ризиків у абсолютній і імовірніс-

ній оцінці. 



  

Таблиця 1 

Розрахунки величини (ціни) ризику за варіантами 

розвитку операції 

Варіант Негативні наслідки за ва-

ріантом 

Оцінка абсо-

лютної вели-
чини ризику 

втрат 

Імовірність 

варіанту, % 

1 Відсутні 0 10 

2 Необхідність покриття 
нестачі обігових коштів 

протягом місяця на рівні 

4% від необхідної суми 
(60 тис. грн.) 

2400 грн.  20 

3 Необхідність покриття 

нестачі обігових коштів 

протягом двох місяців на 
рівні 4% за місяць від не-

обхідної суми (60 тис. 

грн.) 

4800 грн.  20 

4 Необхідність покриття 

нестачі обігових коштів 

протягом періоду судово-

го вирішення конфлікту 
(до 6 місяців на рівні 4% 

за місяць від необхідної 

суми (60 тис. грн.) 

14400 грн. 30 

5 Те ж, що й п. 4 плюс втра-
та 60 тис. грн. 

74400 грн.  20 

 

Розрахунки з табл. 1 показують, що максимальна величина 

можливих втрат сягає 74,4 тис грн., але ціну ризику слід оці-

нювати з урахуванням імовірності варіантів розвитку подій. 

Таким чином абсолютна величина (ціна) ризику стано-

вить: 

2,4 * 0,1 + 4,8 * 0,2 + 14,4 * 0,3 + 74,4 * 0,2 = 20,4 тис. грн. 

  



  

Величина (ціна) ризику у 20,4 тис. грн. набагато менше за-

планованого прибутку у 60 тис. грн., таким чином за загальною 

класифікацією рівень ризику в даній операції можна віднести 

до припустимого.  

3. Оцінка відносного ризику. 

Відносну величину ризику можна встановити віднесенням 

абсолютної величини до суми очікуваного прибутку, а саме: 

20,4 : 60 = 0,33 або 33 %. 

4. Оцінка ступеню беззбитковості операції. 

За даними табл. 1 можна встановити рівень беззбитковості 

операції, як величину, зворотну до ймовірності втрат на рівні 

очікуваного прибутку, тобто 60,0 тис. грн.  

Якщо максимальні втрати у 74,4 тис. грн. мають імовір-

ність 20%, то ймовірність втрат у 60 тис. грн. формально буде 

дорівнювати невідомій Х з пропорції: 

74,4 * 0,2 + 60,0 *Х, 

з якої  Х = (74,4 * 0,2) / 60,0 = 0, 248 або 24,8 %. 

Тобто, імовірність втрати прибутку дорівнює 24,8%, і, на-

впаки, імовірність беззбиткового проведення операції дорів-

нює: 

100% – 24,8 % = 75,2%. 

СИТУАЦІЯ 2 – охоплює випадки, коли оцінка ризиків 

здійснюється без наявності попередніх свідчень про поведінку 

суб’єктів підприємницьких відносин, що потребує при скла-

данні уяви про ймовірність подальшого розвитку відносин 

враховувати можливість їх випадкового розвитку, коли необхі-

дно враховувати рівномірний розподіл подій. 

Дана ситуація проявляється у масових процесах, коли мо-

же бути очікуваний будь-який результат випадково з певного 

переліку. В разі значної кількості повторення ситуації вдає 

знаки дія так званого «закону великих чисел», за яким імовір-

ність кожного варіанту розвитку подій прагне до однакової ве-



  

личини. Наприклад, при 100 випадкових подіях імовірність 

кожного варіанту буде прагнути до 10%, як це показано на рис. 

1. 

 

Кількість 

подій із 100 

 

 

 

                         1      2      3      4     5      6      7      8     9     10 

                                        Варіант розвитку подій 

 

Рис. 1. Кінцева ймовірність кожного варіанту при 

рівномірному розвитку подій (у суто випадкових ситуаціях) 

 

Приклад. Якщо протягом тривалого часу пропонувати пе-

вну кількість товарів щодня на новому ринку, то можна отри-

мати такі варіанти: 

1 – продаж в середньому на 2 тис. грн.; 

2 – продаж в середньому на 5 тис. грн.; 

3 – продаж в середньому на 10 тис. грн.; 

4 – продаж в середньому на 12 тис. грн.; 

5 – продаж в середньому на 15 тис. грн. 

Оцінити абсолютний і відносний ризики неотримання 

планового щоденного виторгу у 10 тис. грн. 

Аналіз ситуації і розрахунок середнього ймовірного вито-

ргу. 

На який виторг слід орієнтуватися враховуючи ризик на-

стання варіантів з мінімальними обсягами продажів? У разі ви-

падковості прояву варіантів, імовірність кожного прагне до 1/5, 

тобто 20%. 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 



  

Таким чином, середній щоденний виторг слід очікувати на 

рівні: 

 

2 * 0,2 + 5 * 0,2 + 10 * 0,2 + 12 * 0,2 + 15 * 0,2 = 8,8 тис. грн. 

 

Ціна абсолютного ризику неотримання необхідного витор-

гу в 10 тис. грн. становить: 10,0 – 8,8 = 1,2 тис. грн. 

Міра відносного ризику неотримання планового виторгу 

складає: 

1,2 : 10 = 0,12 або 12%. 

СИТУАЦІЯ 3 – охоплює випадки, коли оцінка ризиків 

здійснюється без наявності попередніх свідчень про ймовір-

ність варіантів розвитку, але в умовах дії так званого закону 

нормального розподілу подій. 

Даний закон проявляється у значній кількості випадків, 

коли обидві сторони підприємницьких відносин вимушені пра-

гнути до якоїсь середньої величини, прояву якої кожен раз за-

важають будь-які системні, або несистемні перепони, випадко-

ві події тощо. Саме це має місце на споживчому ринку, коли 

наприклад, певна кількість споживачів (населення міста, квар-

талу, або клієнти певного закладу) у середньому щоденно спо-

живають одну й ту ж кількість товарів, яка має суттєві коли-

вання по окремих днях цілого періоду. 

В такому разі діє закон нормального розподілу подій (за 

так званим законом Гауса), за яким інтервал коливань від міні-

муму до максимуму складає 6 скв (середніх квадратичних від-

хилень), а ймовірності варіантів відображають площі частин 

загальної фігури, приведеної на рис. 2.  

Нормальний розподіл подій виникає у випадках, коли 

будь-який процес намагається досягти свого середнього про-

яву. Площі ділянок загальної фігури на рис. 2 мають наступну 

ймовірність: 



  

0–1 = 0,34, у тому числі: а = 0,19; б =0,15; 

0–1,5 = 0,43, у тому числі: в =0,43-0,34=0,09; 

0–2 = 0,47, у тому числі:  г =0,47 – 0,34 – 0,09 = 0,04; 

0–3 = 0,5, у тому числі д =0,03. 

 

  
 
                            
                  
 

                                        
                                   

 
                  
 
  

Рис. 2. Нормальний розподіл подій та ймовірність інтервалів 

значень перемінної величини в межах 6 скв (для прикладу при-

ведено для інтервалу відхилення величини від 900 до 1500) 

 
Приклад. Оцінити абсолютний і відносний ризик неотри-

мання планового щоденного виторгу у 1400 грн. при нормаль-

ному розподілу подій у встановлених межах коливань щоден-

ного виторгу від 900 до 1500 грн. 

Аналіз ситуації. Дану ситуацію можна з великою упевне-

ністю віднести до таких, коли діє закон нормального розподі-

лу, оскільки на величину щоденного виторгу впливають багато 

неврахованих факторів (наявність коштів у населення, факти 

виплати або, навпаки, затримання заробітної плати, святкові 

дні тощо) на фоні того, що в середньому щоденні потреби на-

селення приблизно однакові. 
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г 
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Розрахунок абсолютного ризику. Інтервал даних з витор-

гу з 900 до 1500 грн. розіб’ємо на 6 інтервалів з їх вірогідністю 

згідно з рис. 2, а розрахункові дані приведемо в табл. 2. 

Таблиця 2 

Розрахунки величини (ціни) ризику за варіантами 

розвитку подій 

Інтервал щоденних 

доходів, грн. 

Середнє значення що-

денних доходів, грн. 

Імовірність  

варіанту 

900-1000 

1000-1100 

1100-1200 

1200-1300 

1300-1400 

1400-1500 

950 

1050 

1150 

1250 

1350 

1400 

0,03 

0,13 

0,34 

0,34 

0,13 

0,03 

 

Середній щоденний виторг розрахуємо з урахуванням 

приведених у табл. 2 даних: (950+1450)*0,03 + 

(1050+1350)*0,13 + (1150+1250)*0,34 = 1200 грн. 

Таким чином, ціна абсолютного ризику складає: 

1400 – 1200 = 200 грн., 

що можна вважати припустимим.   

Відносний ризик залежить від бази порівняння. Якщо що-

денний плановий прибуток менше 200 грн., то ризик у даній 

операції слід враховувати таким, що виходить за межі припус-

тимого, оскільки він повністю втрачається, та такий ризик слід 

враховувати як критичний, оскільки він веде до втрати усього 

капіталу, залученого до операції.  

Відносна міра критичного ризику у даному разі становить: 

(200 /1400) * 100 = 14,3%. 

Величину відносного ризику можна напряму порівнювати 

із плановою рентабельністю продажів підприємства і приймати 

кінцеве рішення щодо ризикованості запланованого процесу.  



  

● Загальні рекомендації зі зменшення ризиків 

підприємницької діяльності 

 
У кожному бізнес-плані обирається конкретний спосіб 

зниження ризиків залежно від специфіки діяльності створюва-

ного підприємства. Саме роль суб'єкта в цьому процесі дає під-

ставу розглядати роботу зі зниження ризиків як управління ри-

зиками.  

Практикою вироблені найбільш загальні підходи до про-

цесу управління ризиком у менеджменті [31; 32]. 

Управління ризиком передбачає: 

• використання всіх можливих (припустимих з моральної й 

правовий точок зору) способів для того, щоб уникнути або 

знизити ступінь ризику, який пов'язаний зі значними (катаст-

рофічними) збитками; 

• контроль ризику, коли відсутня можливість уникнути йо-

го цілком (якщо це істотний ризик), оптимізація ступеня ризи-

ку або чи максимально  можливе зниження обсягів і ймовірно-

сті можливих збитків; 

• свідоме прийняття (збереження) або навіть збільшення 

ступені ризику у випадку, коли це має сенс. 

Процес управління ризиком покликаний забезпечити від-

повідний механізм подолання або зменшення ризику. Обираю-

чи певний спосіб вирішення проблем, пов'язаних з економіч-

ним ризиком, необхідно керуватися наступними основними 

засадами: 

• недоцільно ризикувати більшим заради меншого; 

• недоцільно ризикувати більше, ніж це дозволяють власні 

засоби (капітал і таке інше); 

• необхідно заздалегідь опікуватися щодо можливих нас-

лідків ризику. 



  

Ризик у менеджменті вирішують за допомогою різномані-

тних способів (методів): 

• попередження (запобігання) виникненню ризику; 

• прийняття ризику; 

• оптимізація (або зниження) ступеня ризику.  

Розглянемо основні способи зниження ступеню ризику. 

Вкажемо, що існує цілий ряд способів зниження ступені ризи-

ку. Серед них, зокрема, диверсифікація, страхування, одер-

жання додаткової інформації під час обрання варіантів рі-

шень і результатів їх реалізації, створення запасів і резервів і 

таке інше. В залежності від цілі їх використання виділяють на-

ступні напрямки заходів зі зниження рисків. 

1. Ухилення від ризику означає просту відмову від певно-

го заходу, який обтяжений надмірним (катастрофічним) ризи-

ком. Однак, відхилення від ризику для підприємця нерідко 

означає відмову від доходу, а це пов’язано з ризиком невико-

ристаних можливостей. 

 2. Попередження ризику – це досить ефективний спосіб, 

що лише в окремих випадках дозволяє зменшити (уникнути) 

ризику в підприємницькій діяльності, для чого використову-

ється доволі багато конкретних методів. 

3. Прийняття (збереження або збільшення) ступеня ри-

зику – це залишення ризику за відповідальністю підприємця.   

Вкладаючи засоби в певну справу підприємець повинен бути 

впевненим, що є можливості покриття збитків, або ж, що вони 

йому не загрожують. 

Слід враховувати наявність таких напрямків заходів зі 

зменшення ризиків, як зовнішні і внутрішні. 

Зовнішні способи зниження ризику полягають у передачі 

його відповідальності комусь іншому, прагненні розподілити 

ризик серед головних суб'єктів або, наприклад, передати його 

страховій компанії. 



  

4. Розподіл ризику полягає в тому, щоб, наприклад, покла-

сти певну частину відповідальності за ризик на того співучас-

ника реального підприємницького проекту, який  краще, чим 

інші, здатний його контролювати. Основні суб'єкти певного 

реального проекту можуть, наприклад, ухвалити рішення, які 

розширюють або звужують коло його потенційних інвесторів. 

Чим більшим ризиком ці суб'єкти мають намір обтяжити інвес-

торів, тим тяжче буде залучити досвідчених інвесторів до під-

приємницької справи. Тому безпосереднім учасникам підпри-

ємства рекомендується, зокрема, під час проведення перегово-

рів виявити максимальну гнучкість щодо того, що частину ри-

зику вони згодні перебрати на себе. Бажання обговорити пи-

тання щодо прийняття на себе головними учасниками реально-

го проекту більшої частини ризику відкриває простір для залу-

чення широкого кола інвесторів. 

5 Сутність зовнішнього страхування ризику полягає в 

тому, що інвестор готовий відмовитися від частини доходів, 

аби тільки уникнути ризику, тобто він готовий заплатити за 

зниження рівня ризику до нуля. Фактично, коли вартість стра-

ховки дорівнює можливим збиткам, інвестор, не схильний до 

ризику, захоче застрахуватися так, щоб забезпечити повне по-

вернення будь-яких фінансових втрат, які він може отримати. 

Страхування фінансових ризиків є одним з найпоширеніших  

способів зниження його рівня. Страхування – це встановлення 

особливих економічних відносин, відповідно до яких є обов'яз-

кова наявність двох сторін: страхувальника (страхової компа-

нії) і того, кого страхують. Страхувальник створює за рахунок 

платежів тих, кого страхують, грошовий резерв. 

 Внутрішні способи оптимізації (зниження) ризику досить 

різноманітні. Основними серед них є: лімітування; диверсифі-

кованість; створення резервів і запасів; одержання додаткової 

інформації. 



  

6. Лімітування або встановлення ліміту, тобто верхньої 

границі засобів, зокрема, грошових. Лімітування є важливим 

способом зниження рівня ризику й застосовується при продажі 

товарів у кредит (за кредитними картками), за дорожніми і єв-

рочеками й тому подібним; інвестором – при визначенні суми 

вкладення капіталу й таке інше. 

7. Диверсифікація – це процес розподілу інвестованих за-

собів між різними об'єктами вкладень, що безпосередньо не 

пов’язані між собою. На принципі диверсифікації базується 

діяльність інвестиційних фондів, які продають клієнтам свої 

акції, а отримані засоби вкладають у різноманітні цінні папери, 

які купуються на фондовому ринку й приносять стійкий серед-

ній дохід. 

Диверсифікація дозволяє уникнути частини ризику при 

розподілі капіталу між різноманітними видами діяльності. Так, 

придбання інвестором акцій різних акціонерних товариств за-

мість акцій одного товариства збільшує ймовірність одержання 

їм середнього доходу майже в три рази й відповідно в три рази 

знижує рівень ризику. 

8. Створення резервів, запасів на покриття ймовірних ви-

трат являє собою спосіб зниження ступені ризику. Основною 

проблемою при створенні запасів і резерву на покриття мож-

ливих витрат є оцінка потенційних наслідків ризику. 

9. Одержання додаткової інформації є одним з важливих 

способів зниження ризику.  

Застосування перелічених засобів стосовно виробничої 

підприємницької діяльності має ціллю, перш за все, страхувати 

наступні ризикові втрати. .  

1. Зниження намічених обсягів виробництва і реалізації 

продукції внаслідок зменшення продуктивності праці, простою 

обладнання або неповного використання виробничої потужно-

сті, втрат робочого часу, відсутності необхідної кількості вихі-



  

дних матеріалів, підвищення відсотку браку до недоотримання 

запланованої виручки. 

2. Зниження цін, за якими намічається реалізувати проду-

кцію, через недостатню якість продукції, несприятливу зміну 

ринкової кон'юнктури, падіння попиту, цінову інфляцію. 

3. Підвищені матеріальні витрати, зумовлені перевитратою 

матеріалів, сировини, палива, енергії. Інші підвищені витрати, 

які можуть бути наслідком більш високих транспортних і тор-

гових витрат, накладних та інших побічних затрат. 

4. Перевитрата наміченої величини фонду оплати праці 

внаслідок перевищення розрахункової чисельності або внаслі-

док виплати більш високої платні, ніж заплановано, незаплано-

ваного підвищення рівня заробітної плати за державними рі-

шеннями тощо. 

5. Сплата підвищених відрахувань та податків, якщо в 

процесі здійснення бізнес-плану ставки відрахувань та подат-

ків зміняться в несприятливий для підприємця бік. 

6. Втрати у вигляді штрафів, природного убутку, а також 

обумовлені стихійними лихами, коли врахувати такі втрати ро-

зрахунковим чином не представляється можливим. 

Найбільш поширеними причинами ризикових втрат у ко-

мерційному підприємництві є наступні.  

1. Несприятлива зміна (підвищення) закупівельної ціни 

матеріалів у процесі здійснення підприємницької діяльності, не 

блокована умовами договору про закупівлю. 

2. Непередбачене зниження обсягу закупівлі, у порівнянні 

з наміченим, викликає зменшення обсягу реалізації, тобто ма-

сштабу всієї операції. Втрата прибутку (доходу) обчислюється 

як добуток зниження обсягу закупівлі на величину прибутку 

(доходу), що припадає на одиницю обсягу реалізації товару. 

Слід враховувати, що зменшення обсягу закупівлі й реалі-

зації може супроводжуватися зниженням витрат, бо, крім так 



  

званих умовно-постійних витрат, існують витрати, пропорційні 

обсягу операції. 

3. Втрати товару в процесі обігу (транспортування, збері-

гання) або втрати якості, споживчої цінності товару, що приз-

водять до зниження його вартості. Рівень такого збитку вста-

новлюється як добуток кількості втраченого товару на його за-

купівельну ціну або вартість, або добуток кількості зіпсованого 

товару на зниження його відпускної ціни. 

4. Збільшення витрат обігу в порівнянні з наміченими при-

зводять до адекватного зниження доходу, прибутку. Серед мо-

жливих причин підвищення витрат можуть бути непередбачені 

зростання виплат мита, відрахувань, штрафів, додаткових ви-

трат. 

5. Зниження ціни, за якою реалізується товар, у порівнянні 

з проектною, що викликає втрати в розмірі обсягу реалізації, 

помноженого на зменшення ціни. 

6. Зниження обсягу реалізації, обумовлене непередбачува-

ним падінням попиту або потреби в товарі, витісненням його 

конкуруючими товарами, обмеженнями на продаж, здатними 

викликати втрати доходу і прибутку, вимірювані добутком об-

сягу непроданої продукції на його відпускну ціну. 

Вибір методів оптимізації або зменшення ризикових втрат 

залежить, перш за все, від того, як взагалі відноситися до мож-

ливих втрат через наявність ризиків та невизначеність ситуації, 

в якій функціонує підприємство. Підприємець повинен бути 

готовий до зустрічі з ризиками своєї діяльності, що потребує 

ще в бізнес-плані передбачити власну концепцію застосування 

різних методів зменшення ступеню ризиків і очікуваних ви-

кликаними ними втрат.  

Загальну характеристику концепції застосування існуючих 

підходів щодо зменшення ризикових втрат можна представити 

у вигляді рекомендацій, представлених в табл. 2.8.2. 



  

Таблица 2.8.2 

Приклад формування концепції підприємця щодо засобів  

протистояння ризику 

Рівень збит-

ків, % до 

реалізації 

Ймовірність настання негативних наслідків прояву ризи-

ку 

Близька 

до 0 

Ни-

зька, 

< 0,2 

Невелика, 

0,2 : 0,35 

Середня 

0,35 : 0,6 

Велика, 

0,6 : 0,9 

Близька 

до 1 

Незначний, 

до 5 % 
 Прийняття ризику 

 Прийняття ризику із створен-

ням резервів 

Малий, з 5%  

до 10% 
Створення резервів 

Помірний, 

від 10% до 

20% 

 Створення 

резервів 

 Зовнішнє страхування або роз-

поділ ризиків 

 Ухилен-

ня від 

ризиків 

Середній, від 

20% до 30% 

 Зовнішнє страхування 

або розподіл ризиків 
Ухилення від ризику 

Великий, від 

30% до 60% 

 Зовнішнє 

страхування 

або розподіл 

ризиків 

 Ухилення від ризиків 

Катастрофі-

чний, вище 

60% 

 Зовнішнє 

страхування 

або розподіл 

ризиків 

 Ухилення від ризиків 

 

Зрозуміло, що при створенні нової підприємницької спра-

ви слід визначити власну градацію рівнів ризикованих збитків, 

свою градацію рівнів ймовірностей збитків на основі їх дослі-

джень і експертних оцінок і побудувати власну концепцію за-

стосування підходів до зменшення втрат від настання ризико-

ваних подій. Необхідно також враховувати, що на практиці до-

цільно застосовувати не один з наведених способів зниження 

ризику, а їх комбінацію, уживаючи як зовнішні, так і внутрішні 

способи впливу на обставини виникнення ризиків та зменшен-

ня економічних втрат від їх настання.  



  

● Протистояння ризиковим втратам шляхом  

забезпечення поточної стійкості підприємства 
 

Протистояння ризиковим втратам діяльності підприємства 

в невизначеному середовищі можна здійснювати шляхом по-

точного забезпечення економічної стійкості підприємства за 

рахунок пошуку і застосування його внутрішніх резервів.  

Під економічною стійкістю вважається властивість підп-

риємства протистояти негативному впливу зовнішнього сере-

довища шляхом систематичного моніторингу і попередження 

можливої втрати рентабельного стану, а вразі потреби – своє-

часного використання наявних резервів відновлення беззбит-

кової роботи [33]. Процес забезпечення економічної стійкості 

проілюструємо на прикладі втрати й відновлення рентабельної 

роботи підприємства в разі, наприклад, різкого зростання вироб-

ничих витрат, як це відображено на рис. 2.8.2.   

 
                        

                                      

                                         

                              

                                                                                                    
                                                                            

                                                                         

 

                                                                                                            
                                                                                 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Рис. 2.8.2. Ілюстрація втрати і відновлення рентабельної робо-

ти в разі різкого збільшення витрат і застосування резервів еко-

номічної стійкості підприємства 
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Ситуація, відображена схемою на рис. 2.8.2, доволі часто 

настає в реальній діяльності підприємства на ринку через різке 

подорожчання сировини і інших закупівельних матеріалів, ко-

ли компенсувати це подорожчання простим підняттям продаж-

них цін неможливо.  

На схемі, приведеній на рис. 2.8.2, позначено: Сп – почат-

кова собівартість продукції до моменту різкого подорожчання 

сировини; ∆С – збільшення собівартості; ∆Супр – зменшення 

собівартості в процесі управління; Ск – кінцева собівартість 

після запровадження певних заходів; 1,2 – точки втрати та від-

новлення стійкості; Тнст – тривалість загального періоду не-

стійкого стану діяльності підприємства. 

Очевидно, міру стійкості, властиву підприємству на випа-

док різкого подорожчання закупівельних матеріалів, слід 

пов’язувати з перевищенням ціною Ц її собівартості С. У точці 

1, коли витрати стали дорівнювати ціні, резерву стійкості не 

залишилося. Подальше зростання собівартості понад продажну 

ціну продукції означає збитковість діяльності, яка може бути 

подолана в точці 2 внаслідок запровадження управлінських за-

ходів, спрямованих на зменшення витрат у складі ціни продук-

ції як за рахунок здешевлення закупівельних цін, так і змен-

шення інших операційних витрат. Таким чином, мірою еконо-

мічної стійкості підприємства Кст можна вважати відношення 

продажної ціни продукції Ц до її собівартості С у кожен мо-

мент часу, тобто: 

Кст = Ц / С.                                     (2.8.5)                                                

Слід вважати, що початкова стійкість, що задекларована 

плановою рентабельністю продажу продукції, не є її остаточ-

ною величиною. Можливості підтримувати даний показник на 

рівні Кст ≥ 1, що відповідає беззбитковій роботі підприємства, 

залежать від наявності резервів підтримки даного співвідно-

шення. Певними резервами компенсації подорожчання матері-



  

альних витрат є можливості економії витрат за іншими стаття-

ми калькуляції собівартості продукції, що залежать від підви-

щення продуктивності праці, кращого використання основних 

фондів, раціональності застосування допоміжних матеріалів, 

організації виробничих процесів та ін.  

Загальну диспозицію резервів підтримки беззбиткового рівня 

роботи підприємства можна представити схемою на рис. 2.8.3. 

 

 

                                                                           

                                                                     

                                                                                                                      

                                                                                 

 
                                                                                                        
                                                                                       

                            

                                                                                        

 

                     

 

Рис. 2.8.3. Диспозиція резервів підтримки беззбиткової  
діяльності підприємства: 

Ц, ∆Ц – ціна продукції і її вимушене зниження; С, ∆С – собівартість і 
її зменшення; М, ∆М – вартість сировини та її подорожчання; ∆Е – 

сума можливої економії витрат та прибутку, які можуть компенсува-

ти подорожчання сировини; Мmax – максимально можлива вартість 
закупівельної сировини в межах не збиткового продажу продукції.  
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У табл. 2.8.3 представимо компенсаторні механізми підт-

римки рівня беззбиткової роботи підприємства.  

Таблиця 2.8.3 

Компенсаторні механізми підтримки беззбиткової роботи 

підприємства при подоланні ризикових втрат 

Компенсаторний 

механізм 

Керований пара-

метр, що відображає 

резерв підтримки 

стійкості 

Обмеження 

використання 

компенсаторних 

механізмів 

1. Використання 

прибутку в складі 

ціни продукції  

Прибуток П Зменшення при-

бутку до 0 

2. Використання 

резервів економії 

витрат у складі со-

бівартості (у ком-

плексі з п.1)  

Зменшення собівар-

тості ∆Св за рахунок 

економії витрат при 

незмінних продажних 

цінах Ц 

Підтримка рівня 

беззбитковості, 

тобто Кст ≥1 

3. Підвищення  

продажних цін, в 

разі можливості 

(додатково до пп. 

1,2)   

Продаж продукції за 

підвищеними цінами 

Ц+∆Ц  

 

Підвищення ці-

ни, якнайменше, 

до зрівняння Ц = 

С, при можливо-

сті, до Ц ≥ С 

4. Збільшення об-

сягів продажів  

(додатково до  пп. 

1,2,3), можливо, 

одночасно зі зме-

ншенням продаж-

ної ціни 

Зниження частки пос-

тійних витрат у складі 

собівартості продук-

ції ∆Спост при збіль-

шенні обсягів прода-

жів за зниженими ці-

нами 

Контроль зни-

ження продажної 

ціни не нижче 

собівартості, 

тобто Ц ≥ С  

 

Отже, резервами підвищення економічної стійкості підп-

риємства в ризикованому середовищі є, окрім прямого підви-

щення продажної ціни товару (в межах наявної можливості), 



  

використання наявних резервів усередині підприємства в таких 

напрямках: 

1) пряме зменшення собівартості продукції шляхом змен-

шення витрат по операційних статтях собівартості; 

2) відносне зменшення собівартості за рахунок економії на 

умовно-постійних витратах у складі собівартості кожної оди-

ниці продукції в разі збільшення обсягів продажів; 

3) підвищення, в межах можливого, продажної ціни про-

дукції. 

Організація систематичного забезпечення економічної  

стійкістю підприємства потребує розв'язання низки завдань в 

межах економічного управління підприємством: 

уведення в практику підприємства системи показників йо-

го стійкості;  

оперативного моніторингу рівня стійкості підприємства в 

різних сферах його взаємодії із середовищем; 

прийняття рішень з підтримки необхідного рівня стійкості 

підприємства в даній сфері взаємодії із середовищем; 

розробки положення про систему управління стійкістю 

підприємства, яке регламентувало б обов'язки, права й відпові-

дальність підрозділів підприємства в процесі здійснення даної 

діяльності. 

Основними положеннями організації управління стійкістю 

підприємств є регламентація нововведень щодо наступних пи-

тань управління підприємствами: 

1) використання концептуальних основ сучасного еконо-

мічного управління підприємством як об'єктом, що функціонує 

у мінливому середовищі, уведення понять стійкого й нестійко-

го стану підприємства, системи показників як інструментів 

практичного управління; 

2) створення інформаційної моделі системи підготовки ви-

хідних даних для моніторингу стану, проведення розрахунків 



  

показників стійкості й наслідків впровадження заходів щодо її 

підтримки; 

3) створення функціональної моделі управління стійкістю 

підприємств як основи розподілу функціональних обов'язків 

між учасниками управління  й впровадження порядку їх взає-

модії в процесі здійснення управлінської діяльності; 

4) внесення змін в організаційну структуру управління 

підприємством з визначенням контуру управління стійкістю, 

що регламентує порядок підпорядкування учасників при пла-

нуванні, організації здійснення заходів щодо підтримки стійко-

сті підприємства, контролю їх виконання й розрахунку досяг-

нутих результатів;  

5) розробка методичного забезпечення виконання всіх 

елементів управлінської діяльності в частині моніторингу ста-

ну й вживання заходів з підтримки стійкості підприємства. 

Використання компенсаторних механізмів підтримки стій-

кості підприємства в разі наявності ризиків негативного впливу 

з боку зовнішнього середовища вимагає, по-перше, створення 

необхідної інформаційної бази прийняття рішень з підтримки 

необхідного рівня стійкості підприємства, а по-друге, сформу-

вати відповідний управлінський контур у системі керування 

підприємством, позначивши роль кожного підрозділу в здійс-

ненні своїх завдань. 
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