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Довідник розроблений з метою мотивувати людей до започаткування 
власної справи. Тут зібрана основна первинна інформація, яка необхідна 
при реалізації власної бізнес-ідеї. Сподіваємося, що він буде Вам 
корисним. 

Автори 
Галина Васильченко, Роман Кучер, Мар’яна Кузько 

Юридичний консАлтинг
Андрій Кавчук

лІтЕрАтУрнЕ рЕдАгУвАннЯ 
Анна Герич 

диЗАйн 
Лідія Чир 

ПІдПриємництво – двигУн 
ЕкономІчного роЗвиткУ

ПочАти І роЗвинУти влАснУ сПрАвУ

Сприяння розвитку малого і середнього бізнесу в Україні є одним із 
пріоритетів Української Галицької Партії. 

Підприємець – це активна, самодостатня людина, яка сама планує 
свій час, свої справи, своє життя. 

Підприємець – це основа вільного, демократичного суспільства, 
основний дієвий фактор протидії диктатурі, державній монополії 
та політиці утримування населення в стані бідності і залежності від 
можновладців. Всі Майдани та акції громадської непокори в Україні були 
можливими завдяки приватним незалежним підприємцям. 

Зробіть свій вибір!

Команда УКраїнсьКої ГалицьКої партії

львів - 2017
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Добре відомо, що підприємці є двигуном будь-якої сучасної розвиненої 
економіки, оскільки саме вони створюють більшість робочих місць, 
впроваджують інновації, стимулюють зростання добробуту середнього 
класу і закладають основу громадянського суспільства. Саме тому 
розвиток підприємництва є нагальним економічним завданням сучасної 
України.

Пріоритетом у діяльності багатьох урядів світу є сприяння малому і 
середньому бізнесу, а не соціальні програми захисту населення. У США 
після урагану Катріна, коли обговорювалося питання, кому допомагати 
в першу чергу – населенню чи бізнесу, рішення ухвалили на користь 
бізнесу. Причина? Якщо розвиватиметься малий бізнес держави, він 
автоматично допоможе і бюджету країни, і її населенню. Наприклад, 
у Німеччині, всупереч усталеним стереотипам, опорою економіки є 
не автомобільні монстри, великі хімічні або металургійні концерни, а 
малі та середні підприємства (вони становлять 99,7% всіх комерційних 
підприємств). Для  порівняння: у більшості європейських країн вклад 
малого та середнього бізнесу у формування загальнонаціонального 
ВВП – 70%, в Україні – лише 15%. 

Отже, ми маємо над чим задуматися, і кожен з нас може самостійно 
вплинути на цю ситуацію, започаткувавши і розвиваючи свій власний 
бізнес. Допомогти у цьому покликаний наш довідник.
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ФрАнчАйЗинг (англ. franchising) – це спосіб організації бізнесу, 
при якому компанія-власник (франчайзер) передає незалежному 
бізнесмену чи компанії (франчайзі) право на продаж товарів і послуг цієї 
компанії в обмін на зобов’язання франчайзи продавати ці товари або 
послуги за визначених умов:

• з дотриманням певних якісних характеристик;
• із застосуванням обумовлених технологій;
• за розробленою схемою;
• у чітко встановленому місці;
• під певним товарним знаком.
Найпопулярніші інтернет-платформи для пошуку пропозицій:

www.franchising.ua
www.franchise.ua
www.franch.ua
www.bizrating.com.ua

Почерпнути ідеї можна, наприклад, на виставці „Франчайзинг. 
Виставка успішних франшиз“, яка щорічно відбувається у лютому в 
Києві (www.franchising.euroindex.ua).

На цих сайтах Ви можете знайти інформацію,  запозичити  ідею, а 
також отримати юридичні, бухгалтерські та інші консультації:
www.biznet.kiev.ua
www.bforum.com.ua

„Я цього хочу. Значить, це буде“ генрі Форд

1

1. ФРАНЧАЙЗИНГ

2. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ІНТЕРНЕТ-ФОРУМИ
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Не лінуйтеся відвідувати їх, адже ми ніколи не можемо знати наперед, 
де знайдемо щось потрібне і корисне для себе. Наприклад, ідею чи 
партнерів. www.ukr-expo.com.ua

Крім українських заходів, варто звернути увагу на європейські 
виставки та заходи. Відвідати їх часто простіше, ніж думає більшість із 
нас. Сучасна молодь витрачає доволі багато коштів на своє дозвілля, 
необдумані покупки і т.д. Більш раціонально спланувавши свої видатки, 
Ви можете заощадити кошти на бюджетний варіант транспорту, 
проживання в хостелі тощо. Це дасть можливість ознайомитися 
зі світовими традиціями бізнесу. Бонусом від такої поїздки стане 
знайомство з новим містом, спілкування з новими людьми.

До прикладу, дорога у два боки до Франкфурта чи Дюссельдорфа, де 
відбувається неймовірна кількість бізнес-подій, вартуватиме приблизно 
100 євро, проживання у хостелі – 20 євро за добу, вхідний квиток на 
виставку – 20 євро. Вдосконалюватися можливо. Вибір за Вами!!!

На цьому порталі Ви можете ознайомитися з переліком найбільш 
відомих європейських виставок: www.messen.de

Інтернет-портали бізнес-ідей безперечно стануть Вам у пригоді. 
Ознайомившись із чужою ідеєю, Ви можете використати її повністю або 
лише частково, адаптувати відповідно до свого бачення і можливостей.
www.homebiznes.in.ua
www.business-models.com.ua

Мисляча активна людина їх обов’язково розгледить і використає. 
Будьте уважними, і Ви знайдете те, що принесе Вам не лише прибуток, а 
й задоволення від реалізації проекту.

„роби сьогодні те, що інші не хочуть, 
завтра будеш жити так, як інші не можуть“ джаред лето

3. ВИСТАВКИ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

4. ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛИ БІЗНЕС-ІДЕЙ

5. ІДЕЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ПОРУЧ З НАМИ
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крАУдФАндинг (англ. crowdfunding) у перекладі на українську 
буквально означає „фінансування натовпом“. Це метод пошуку грошей, 
який передбачає отримання необхідної суми від масової знеособленої 
аудиторії. Мета збору може бути будь-якою, різноманітними можуть 
бути і форми участі та винагорода за участь. Головною ознакою є саме 
участь широких мас у підтримці проекту, звернення групи організаторів, 
які беруть на себе відповідальність за реалізацію задуманого, до 
громадськості.

нАйПоПУлЯрнІшІ крАУдФАндинговІ ПлАтФорми:

        www.kickstarter.com 
На сьогодні – це найпопулярніший ресурс для краудфандингу у світі. 

Він належить до тисячі найбільш відвідуваних у світі сайтів. І, повірте, це 
дуже непоганий показник, який свідчить про те, що Kickstarter дійсно є 
корисним.

На Kickstarter збирають гроші на реалізацію конкретних ідей, а не на 
фінансування вже існуючих компаній. Якщо заявлена сума так і не була 
зібрана за певний термін, то всі отримані гроші повертають інвесторам. 
Це один з обов’язкових законів Kickstarter. Термін збору коштів і 
мінімально необхідну суму визначають самі автори проекту.

Спеціалізується Kickstarter, головним чином, на фінансуванні різних 

„Я не зазнавав невдач. Я просто знайшов 
10000 способів, які не працюють“ томас Едісон

2 РЕАЛЬНІ СПОСОБИ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ

КРАУДФАНДИНГ ПРОГРАМИ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ

ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

БАНКІВСЬКЕ

КРЕДИТУВАННЯ

ПОЗИЧИТИ В РОДИЧІВ,

ДРУЗІВ, ЗНАЙОМИХ

1. КРАУДФАНДИНГ
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креативних проектів: виробництво незалежного кіно, створення 
відеоігор, коміксів, музики, техніки, ґаджетів і т.д. Як комісію за послуги 
Kickstarter бере 5% від залучених коштів.

   www.indiegogo.com 
Ще один популярний міжнародний краудфандинг-майданчик. Тут 

можна зібрати гроші на благодійність, запуск свого бізнесу, реалізацію 
будь-якої цікавої ідеї. На відміну від Kickstarter, IndieGoGo передає 
автору проекту всі зібрані за певний термін кошти, навіть якщо сума не 
достатня для реалізації ідеї. Змінюється тільки розмір комісії: якщо мета 
проекту зі збору коштів досягнута, ресурс утримує 4%, якщо ні - 9%.

         www.rockethub.com 
Тут можна зібрати кошти на проекти, пов’язані з мистецтвом, 

бізнесом, наукою, а також на суспільно важливі і соціальні цілі. Принцип 
діяльності такий самий, як і в IndieGoGo – скільки грошей зібрали, 
стільки й отримуєте, але якщо вся сума не була зібрана, платите більший 
відсоток комісії. Вся інформація про проекти (в тому числі, скільки коштів 
вже зібрано, які люди жертвували гроші і т.д.) перебуває у відкритому 
доступі для кожного користувача.

      www.biggggidea.com  
Найпопулярніша краудфандингова платформа України. Майданчик 

для залучення „народних інвестицій“, який орієнтується, здебільшого, 
на проекти з розвитку сильного й відкритого суспільства, ініціативи 
активних громадян. Ресурс закликає стати автором проекту з розвитку 
громади або підтримати чиїсь добрі починання. Найвідомішим 
успішним проектом, що зреалізувався за допомогою „Великої Ідеї“, є 
„Громадське телебачення“. 

УсПІшнІ крАУдФАУндЕри УкрАїни:

Український стартап lametric зібрав більше 370 тис. $ інвестицій з 
користувачів Kickstarter на виробництво нової панелі повідомлень для 
користувачів ґаджетів. Перші 69 тис. $ розробники зібрали всього за два 
дні після старту кампанії.

Творці petcube – робота, який дозволяє гратися з домашнім 
улюбленцем віддалено через смартфон, зібрали на Kickstarter  251 тис.$, хоча 
спочатку просили всього 100 тис. $. Засновник проекту Олександр Нескін 

„Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що можливо. 
І ви раптом виявите, що робите неможливе“ св. Франциск Ассізький
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перетворив на бізнес власну проблему: його собака був надто активним, 
щоб нормально переживати цілоденну розлуку з господарем, а Petcube 
дозволяв розважати його за допомогою смартфона.

Розробники iblazr-гАджЕтА зібрали на Kickstarter більше 156 
тис. $ (при заявлених  58 тис.$). iBlazr – це світлодіодний спалах для 
смартфонів, за допомогою якого набагато простіше знімати фото і відео 
в погано освітлених місцях.

rubberbandmachinegun – дерев’яний кулемет, який стріляє 
канцелярськими ґумками, зібрав на Kickstarter більше  147 тис. $. 
Придумав його луганчанин Олександр Шпетний, студент Луганського 
національного університету ім. Т. Шевченка.

Відповідно до законодавства України допомога з безробіття для 
організації підприємницької діяльності виплачується зареєстрованим 
безробітним, яким виповнилося 18 років (крім молоді, що закінчила або 
припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих 
навчальних закладах, звільнилася зі строкової або альтернативної 
служби і не вимагає сприяння в працевлаштуванні на перше робоче 
місце) і які не можуть бути працевлаштовані за сприяння служби 
зайнятості протягом одного місяця. Тобто для того, щоб претендувати 
на одноразову виплату допомоги з безробіття, потрібно зареєструватися 
в центрі зайнятості. І якщо протягом 1 місяця служба зайнятості Вас 
не працевлаштує через відсутність на ринку праці робочих місць, Ви 
отримуєте право на одноразову допомогу для започаткування власної 
справи. 

В кінці посібника, на сторінці 28, читайте інтерв’ю з Миколою 
Стецьківим, який розпочав власну справу з допомогою цієї програми. 

Також можна скористатися грантовими програмами для підприємців, 
найвідомішими серед яких є horizon 2020 та cosme.

Така можливість в Україні існує, проте цей крок необхідно „сто разів“ 
обдумати. Для  порівняння: кредити для розвитку малого бізнесу в 

„кращий спосіб почати робити – 
перестати говорити і почати робити“  Уолт дісней

2. ПРОГРАМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

3. ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

4. БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ
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Німеччині видають під 4-5% річних терміном на 10 років, в Україні - під 
26-28% річних на 1-5 років. 

Згідно з теорією шести рукостискань С. Мілґрема і Дж. Треверса, 
будь-яка особа на планеті Земля має опосередковане знайомство з 
іншою особою через мережу, яка складається з 5-ти спільних знайомих. 
У Вашому колі спілкування однозначно є людина, котра з радістю Вам 
допоможе у реалізації Вашої ідеї. 

нАПолЕгливо шУкАйтЕ І ЗнАйдЕтЕ!

Якщо Ваша діяльність вимагає залучення працівників, Ви, звісно, 
можете шукати їх серед знайомих, друзів, різними способами 
переманювати в інших компаній тощо. Проте найпростішим та найбільш 
дієвим способом на сьогодні є скористатися сайтами для пошуку роботи 
та працівників. Їх дуже багато. Найбільш популярні серед них:

Як відомо, одними з найбільш суттєвих витрат при відкритті власної 
справи є затрати на оренду, а тим більше, на купівлю приміщення під 
офіс, якщо Ви його потребуєте. У підприємця-початківця далеко не 
завжди є фінансова можливість орендувати приміщення. Для вирішення 
подібних проблем і виник коворкінг. Простір коворкінгу – це місце, 
обладнане всім необхідним для роботи, котре кожен охочий може 
орендувати навіть на один робочий день. Зараз у кожному великому 
місті можна знайти такі простори.

ково́ркІнг (англ. co-working – спільно працювати) у широкому 
сенсі – це модель організації роботи людей, найчастіше фрілансерів, 
з різним типом зайнятості у єдиному робочому просторі; у вузькому 

„ви отримуєте від життя лише те, що наважуєтеся 
попросити. не бійтеся підвищувати планку“ опра  вінфрі

5. ПОЗИЧИТИ В РОДИЧІВ, ДРУЗІВ, ЗНАЙОМИХ

3 ДЕ ШУКАТИ ПРАЦІВНИКІВ ТА МІСЦЕ ДЛЯ ПРАЦІ

work.ua rabota.ua

jobik.netjob4it.net jobs.ua

hh.ua
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розумінні – колективний офіс. Основна суть моделі – помісячна оренда 
і територіальне об’єднання та організація спільноти для ефективнішої 
роботи учасників.

нАйПоПУлЯрнІшІ коворкІнг-Простори:

При започаткуванні власної справи дуже важливим етапом є обрання 
форми підприємницької діяльності. Кожна з організаційно-правових форм 
такої діяльності має свої особливості, переваги й обмеження. Найбільш 
поширені форми підприємництва: індивідуальне (приватне підприємство, 
фізична особа-підприємець), партнерське (господарське товариство: 

„той, хто не досить сміливий, щоб 
ризикувати, – нічого і не доб’ється у житті“ мухаммед Алі

ITEA Hub

StartupDepot

coMMuna

iHub GODO
Coworking Lviv

OK Factory

Pixel

Z-One Hub

IT-houseКорпус 13Антикафе

Станція

MIFALOE -

SpacE

ТЕРНОПІЛЬ

ЛЬВІВ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

4 ВИБІР ВИДУ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

АКЦІОНЕРНЕ

ТзОВ

ТзДВ

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

ПАРТНЕРСЬКЕ
ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО:

ІНДИВІДУАЛЬНЕ:
ПРИВАТНЕ

ПІДПРИЄМСТВО

ФОП
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акціонерне, ТзОВ, ТзДВ). Обраний вид діяльності, масштаби підприємства, 
фінансові можливості багато в чому визначають вибір форми. 

Якщо ви плануєте починати свою справу самостійно, маєте власний 
капітал або ж плануєте його залучати через кредитування, то Ви 
можете працювати як фізична особа-підприємець або ж через приватне 
підприємство, яке маєте створити.

ФІЗичнА осоБА-ПІдПриємЕцЬ (ФоП) – це 
фізична особа, яка для ведення господарської діяльності 
зареєстрована як підприємець без статусу юридичної 
особи. Основною відмінністю від приватного підприємства 
є те, що останнє – це юридична особа. Основний ризик для 
ФОП – те, що за свої наслідки підприємницької діяльності 
підприємець відповідає всім майном, що належить ФОПу 

як звичайній фізичній особі.

ПривАтнЕ ПІдПриємство – підприємство, яке діє на основі 
приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб 
без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої 
праці. Приватним є також підприємство, яке діє на основі приватної 
власності суб’єкта господарювання – юридичної особи. Також приватне 
підприємство може бути створене кількома особами, що не можливо 
при ФОП.

Якщо ж у Ваших планах об’єднати свій капітал із коштами 
інших учасників, то Ви можете обрати для себе  один із цих 
варіантів:

АкцІонЕрнЕ товАриство – товариство,   яке   має  
статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість 
акцій рівної номінальної  вартості,  і  несе відповідальність 
за зобов’язаннями тільки майном товариства. Акціонери 
відповідають за зобов’язаннями товариства лише в межах 
належних їм акцій.

товАриство  З    оБмЕжЕноЮ    вІдПовІдАлЬнІстЮ    – 
товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір 
яких визначається установчими документами. Учасники  товариства  
несуть  відповідальність  в  межах   їх вкладів.

„Плани – ніщо, планування – все“ дуайт д. Ейзенхауер
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товАриство  З   додАтковоЮ    вІдПовІдАлЬнІстЮ  –
товариство,  статутний  (складений)  капітал  якого  поділений  на частки, 
визначених  установчими  документами  розмірів.  Учасники такого  
товариства відповідають за його борги своїми внесками до статутного  
(складеного)  капіталу,  а при недостатності цих сум – додатково  
належним  їм  майном,  в  однаковому  для всіх учасників розмірі, 
кратному внеску кожного учасника.

ПовнЕ товАриство – це  товариство,  всі  учасники    якого 
займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть  солідарну 
відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном.

комАндитним  товАриством визнається товариство, в 
якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені 
товариства підприємницьку    діяльність    і   несуть   відповідальність   
за зобов’язаннями товариства всім своїм майном,  є  один  або  більше 
учасників,  відповідальність  яких  обмежується  вкладом  у  майні 
товариства  (вкладників),  та  які  не  беруть участі в діяльності товариства.

Донедавна процедура реєстрації підприємницької 
діяльності займала багато часу, сил та нервів, оскільки 
потрібно було обійти безліч інстанцій. Та з 2015 року 
набрали чинності зміни до Закону України „Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань“, який регулює умови і порядок державної реєстрації. 
Новий закон встановлює доволі просту схему державної реєстрації, яка 
дозволяє зареєструватися протягом трьох днів. 

А сьогодні процедура реєстрації стала ще доступнішою. Нові послуги 
на порталі державних послуг iGov з’являються чи не щотижня. 2016 
року було реалізовано дві, мабуть, найбільш затребувані послуги для 
бізнесу. Йдеться про державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців 
та державну реєстрацію юридичних осіб. Новий сервіс дозволяє 
зареєструвати СПД через інтернет протягом кількох хвилин — і все 
відбувається без контакту з чиновником та фізичного відвідування 
держустанови (www.igov.org.ua/business/1).

Якщо ж Ви все-таки надаєте перевагу офлайн-реєстрації, можете 
скористатися наступною схемою:

„ваше благополуччя залежить від ваших власних рішень“  джон д. рокфеллер

5 РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



14

„велике мистецтво навчитися багато
чому – це братися відразу  за небагато“  джон локк

1 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ, ЗМІНИ ДО ДЕРЖАВНОЇ
РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОП*

схема

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Подання отримання
документів поштою

/ Подання отримання
документів особисто

/ Платна послуга

Суб'єкти реєстрації: 1) відділи реєстрації при виконкомах міських рад

(подавати документи через ЦНАП); 2) нотаріуси (послуги досить коштовні);

3) через акредитованих Міністерством юстиції суб'єктів реєстрації;

4) онлайн (www.igov.org.ua)

* Процедура діє згідно з Законом України Про державну реєстрацію юридичних осіб,

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

** Зміни до відомомстей про ФОП, а саме зміни щодо імені фізичної особи, місця її

проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків

*** Проводиться у разі: прийняття ФОП рішення про припинення підприємницької

діяльності; смерті ФОП; наявності судового рішення про оголошення фізичної особи

померлою або визначення безвісно відсутньою; наявності судового рішення про

визначення фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її

цивільної дієздатності; наявності судового рішення про припинення підприємницької

діяльності ФОП.

“

”

В разі подання документів представником - додатково подається довіреність,
оформлена нотаріально.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ФОП

ЗМІНИ ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ФОП

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОП***

Крок 1. Підготовка документів від ФОП

Крок 2. Подання документів

Крок 3. Отримання відповідного документу

У випадку державної реєстрації

ФОП та внесення змін до

відомостей про ФОП

Виписка з Єдиного

державного реєстру
Повідомлення з Єдиного

державного реєстру

У випадку припинення

діяльності ФОП

Крок 1. Підготовка документів від ФОП

Крок 1. Підготовка документів від ФОП

Заява про державну реєстрацію,

форма № 10 на проведення

державної реєстрації

Заява на проведення

державної реєстрації змін до

відомостей про ФОП, форма №11

Заява про припинення

підприємницької діяльності

ФОП, форма № 12

Також заявник може подати Заяву

про обрання спрощеної системи

оподаткування (єдиний податок)

Підтвердження оплати адміністративного

збору (копія квитанції, виданої банком,

або копія платіжного доручення з

відміткою банку)**

Суб єкт реєстрації’

протягом 24 годин після надходження
документів, крім вихідних та святкових днів
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“Правило №1: ніколи не втрачайте гроші. 
Правило №2: ніколи не забувайте правило №1” Уорен Баффет

1 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ, ЗМІНИ ДО ДЕРЖАВНОЇ
РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОП*

схема

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Подання отримання
документів поштою

/ Подання отримання
документів особисто

/ Платна послуга

Суб'єкти реєстрації: 1) відділи реєстрації при виконкомах міських рад

(подавати документи через ЦНАП); 2) нотаріуси (послуги досить коштовні);

3) через акредитованих Міністерством юстиції суб'єктів реєстрації;

4) онлайн (www.igov.org.ua)

* Процедура діє згідно з Законом України Про державну реєстрацію юридичних осіб,

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

** Зміни до відомомстей про ФОП, а саме зміни щодо імені фізичної особи, місця її

проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків

*** Проводиться у разі: прийняття ФОП рішення про припинення підприємницької

діяльності; смерті ФОП; наявності судового рішення про оголошення фізичної особи

померлою або визначення безвісно відсутньою; наявності судового рішення про

визначення фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її

цивільної дієздатності; наявності судового рішення про припинення підприємницької

діяльності ФОП.

“

”

В разі подання документів представником - додатково подається довіреність,
оформлена нотаріально.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ФОП

ЗМІНИ ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ФОП

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОП***

Крок 1. Підготовка документів від ФОП

Крок 2. Подання документів

Крок 3. Отримання відповідного документу

У випадку державної реєстрації

ФОП та внесення змін до

відомостей про ФОП

Виписка з Єдиного

державного реєстру
Повідомлення з Єдиного

державного реєстру

У випадку припинення

діяльності ФОП

Крок 1. Підготовка документів від ФОП

Крок 1. Підготовка документів від ФОП

Заява про державну реєстрацію,

форма № 10 на проведення

державної реєстрації

Заява на проведення

державної реєстрації змін до

відомостей про ФОП, форма №11

Заява про припинення

підприємницької діяльності

ФОП, форма № 12

Також заявник може подати Заяву

про обрання спрощеної системи

оподаткування (єдиний податок)

Підтвердження оплати адміністративного

збору (копія квитанції, виданої банком,

або копія платіжного доручення з

відміткою банку)**

Суб єкт реєстрації’

протягом 24 годин після надходження
документів, крім вихідних та святкових днів

1 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ, ЗМІНИ ДО ДЕРЖАВНОЇ
РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОП*
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Подання отримання
документів поштою

/ Подання отримання
документів особисто

/ Платна послуга

Суб'єкти реєстрації: 1) відділи реєстрації при виконкомах міських рад

(подавати документи через ЦНАП); 2) нотаріуси (послуги досить коштовні);

3) через акредитованих Міністерством юстиції суб'єктів реєстрації;

4) онлайн (www.igov.org.ua)

* Процедура діє згідно з Законом України Про державну реєстрацію юридичних осіб,

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

** Зміни до відомомстей про ФОП, а саме зміни щодо імені фізичної особи, місця її

проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків

*** Проводиться у разі: прийняття ФОП рішення про припинення підприємницької

діяльності; смерті ФОП; наявності судового рішення про оголошення фізичної особи

померлою або визначення безвісно відсутньою; наявності судового рішення про

визначення фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її

цивільної дієздатності; наявності судового рішення про припинення підприємницької

діяльності ФОП.

“

”

В разі подання документів представником - додатково подається довіреність,
оформлена нотаріально.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ФОП

ЗМІНИ ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ФОП

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОП***

Крок 1. Підготовка документів від ФОП

Крок 2. Подання документів

Крок 3. Отримання відповідного документу

У випадку державної реєстрації

ФОП та внесення змін до

відомостей про ФОП

Виписка з Єдиного

державного реєстру
Повідомлення з Єдиного

державного реєстру

У випадку припинення

діяльності ФОП

Крок 1. Підготовка документів від ФОП

Крок 1. Підготовка документів від ФОП

Заява про державну реєстрацію,

форма № 10 на проведення

державної реєстрації

Заява на проведення

державної реєстрації змін до

відомостей про ФОП, форма №11

Заява про припинення

підприємницької діяльності

ФОП, форма № 12

Також заявник може подати Заяву

про обрання спрощеної системи

оподаткування (єдиний податок)

Підтвердження оплати адміністративного

збору (копія квитанції, виданої банком,

або копія платіжного доручення з

відміткою банку)**

Суб єкт реєстрації’

протягом 24 годин після надходження
документів, крім вихідних та святкових днів
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 „все, що можна уявити, – реально“  Пабло Пікассо

2 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ, ЗМІНИ ДО ДЕРЖАВНОЇ
РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮО*

схема

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Подання отримання
документів поштою

/ Подання отримання
документів особисто

/ Платна послуга

Суб'єкти реєстрації: 1) відділи реєстрації при виконкомах міських рад
(подавати документи через ЦНАП); 2) нотаріуси (послуги досить коштовні);
3) через акредитованих Міністерством юстиції суб'єктів реєстрації;

4) онлайн (www.igov.org.ua)

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮО

ЗМІНИ ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ В ЮО

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮО

Крок 1. Підготовка документів від ЮО

Крок 2. Подання документів

Крок 3. Отримання відповідного документу

У випадку державної реєстрації

ЮО та внесення змін до

відомостей про ЮО

Виписка з Єдиного

державного реєстру

Витяг з Єдиного

державного реєстру

(за запитом)

У випадку припинення

діяльності ЮО

Крок 1. Підготовка документів від ЮО

Крок 1. Підготовка документів від ЮО

Суб єкт реєстрації’

протягом 24 годин після надходження
документів, крім вихідних та святкових днів

* Процедура діє згідно з Законом України Про державну реєстрацію юридичних осіб,

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

“

”

Заява про державну реєстрацію, форма № 1

Заява про державну реєстрацію, форма № 3

Заява про припинення дільності ЮО, форма № 7

Документи, визначені п. 9,12,13 ст. 17 ЗУ "Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

Рішення засновників про створення юридичної особи

Оригінал (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу
управління юридичної особи про зміни до установчих документів.

Підтвердження оплати адміністативного збору (копія квитанції, виданої
банком або копія платіжного доручення з відміткою банку)

Установчий документ юридичної особи подається в одному
примірнику (реєструється і заявнику надається електронний
ключ доступу до Статуту, паперовий не видається)

Установчий документ юридичної особи в новій редакції (подається
в одному примірнику)

Оригінал (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу

управління юридичної особи про вихід зі складу засновників (учасників)

та/або заява фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників),

справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого

документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у

статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або

рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове

виключення зі складу засновників (учасників) юридичної особи або

ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про

визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін,

пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи

Заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування

та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку

на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових

установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до

законодавства, - за бажанням заявника у разі внесення до установчих

документів змін, які впливають на систему його оподаткування.

Заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування

та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку

на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових

установ та організацій (якщо є така потреба у заявника)

Припинення юридичної особи ми би вам радили доручити професійним
юристам, оскільки процедура досить складна і це убезпечить вас від
негативних наслідків!
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„кращі уми не в уряді. Якби вони там були, бізнес викрав би їх“  рональд рейган

2 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ, ЗМІНИ ДО ДЕРЖАВНОЇ
РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮО*

схема

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Подання отримання
документів поштою

/ Подання отримання
документів особисто

/ Платна послуга

Суб'єкти реєстрації: 1) відділи реєстрації при виконкомах міських рад
(подавати документи через ЦНАП); 2) нотаріуси (послуги досить коштовні);
3) через акредитованих Міністерством юстиції суб'єктів реєстрації;

4) онлайн (www.igov.org.ua)

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮО

ЗМІНИ ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ В ЮО

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮО

Крок 1. Підготовка документів від ЮО

Крок 2. Подання документів

Крок 3. Отримання відповідного документу

У випадку державної реєстрації

ЮО та внесення змін до

відомостей про ЮО

Виписка з Єдиного

державного реєстру

Витяг з Єдиного

державного реєстру

(за запитом)

У випадку припинення

діяльності ЮО

Крок 1. Підготовка документів від ЮО

Крок 1. Підготовка документів від ЮО

Суб єкт реєстрації’

протягом 24 годин після надходження
документів, крім вихідних та святкових днів

* Процедура діє згідно з Законом України Про державну реєстрацію юридичних осіб,

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

“

”

Заява про державну реєстрацію, форма № 1

Заява про державну реєстрацію, форма № 3

Заява про припинення дільності ЮО, форма № 7

Документи, визначені п. 9,12,13 ст. 17 ЗУ "Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

Рішення засновників про створення юридичної особи

Оригінал (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу
управління юридичної особи про зміни до установчих документів.

Підтвердження оплати адміністативного збору (копія квитанції, виданої
банком або копія платіжного доручення з відміткою банку)

Установчий документ юридичної особи подається в одному
примірнику (реєструється і заявнику надається електронний
ключ доступу до Статуту, паперовий не видається)

Установчий документ юридичної особи в новій редакції (подається
в одному примірнику)

Оригінал (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу

управління юридичної особи про вихід зі складу засновників (учасників)

та/або заява фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників),

справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого

документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у

статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або

рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове

виключення зі складу засновників (учасників) юридичної особи або

ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про

визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін,

пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи

Заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування

та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку

на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових

установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до

законодавства, - за бажанням заявника у разі внесення до установчих

документів змін, які впливають на систему його оподаткування.

Заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування

та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку

на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових

установ та організацій (якщо є така потреба у заявника)

Припинення юридичної особи ми би вам радили доручити професійним
юристам, оскільки процедура досить складна і це убезпечить вас від
негативних наслідків!

2 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ, ЗМІНИ ДО ДЕРЖАВНОЇ
РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮО*

схема

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Подання отримання
документів поштою

/ Подання отримання
документів особисто

/ Платна послуга

Суб'єкти реєстрації: 1) відділи реєстрації при виконкомах міських рад
(подавати документи через ЦНАП); 2) нотаріуси (послуги досить коштовні);
3) через акредитованих Міністерством юстиції суб'єктів реєстрації;

4) онлайн (www.igov.org.ua)

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮО

ЗМІНИ ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ В ЮО

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮО

Крок 1. Підготовка документів від ЮО

Крок 2. Подання документів

Крок 3. Отримання відповідного документу

У випадку державної реєстрації

ЮО та внесення змін до

відомостей про ЮО

Виписка з Єдиного

державного реєстру

Витяг з Єдиного

державного реєстру

(за запитом)

У випадку припинення

діяльності ЮО

Крок 1. Підготовка документів від ЮО

Крок 1. Підготовка документів від ЮО

Суб єкт реєстрації’

протягом 24 годин після надходження
документів, крім вихідних та святкових днів

* Процедура діє згідно з Законом України Про державну реєстрацію юридичних осіб,

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

“

”

Заява про державну реєстрацію, форма № 1

Заява про державну реєстрацію, форма № 3

Заява про припинення дільності ЮО, форма № 7

Документи, визначені п. 9,12,13 ст. 17 ЗУ "Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

Рішення засновників про створення юридичної особи

Оригінал (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу
управління юридичної особи про зміни до установчих документів.

Підтвердження оплати адміністативного збору (копія квитанції, виданої
банком або копія платіжного доручення з відміткою банку)

Установчий документ юридичної особи подається в одному
примірнику (реєструється і заявнику надається електронний
ключ доступу до Статуту, паперовий не видається)

Установчий документ юридичної особи в новій редакції (подається
в одному примірнику)

Оригінал (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу

управління юридичної особи про вихід зі складу засновників (учасників)

та/або заява фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників),

справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого

документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у

статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або

рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове

виключення зі складу засновників (учасників) юридичної особи або

ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про

визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін,

пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи

Заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування

та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку

на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових

установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до

законодавства, - за бажанням заявника у разі внесення до установчих

документів змін, які впливають на систему його оподаткування.

Заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування

та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку

на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових

установ та організацій (якщо є така потреба у заявника)

Припинення юридичної особи ми би вам радили доручити професійним
юристам, оскільки процедура досить складна і це убезпечить вас від
негативних наслідків!
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Перед тим, як розпочати реєстрацію суб’єкта 
господарювання, потрібно визначитися, чи Ви створюєте 
юридичну особу (ПП, ТзОВ, ТзДВ тощо), чи реєструєте 
фізичну особу-підприємця. Після реєстрації необхідно 

обрати систему оподаткування. Підприємці можуть обирати одну з двох 
діючих систем оподаткування – загальну або спрощену. Кожна з них має 
свої переваги та недоліки (наводяться в таблиці). Спрощена система 
оподаткування підходить для малого та середнього бізнесу. Суб’єкти 
господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, 
обліку та звітності, поділяються на 4 групи платників єдиного податку. 
Більш детальна інформація про ці групи у таблиці. (с. 20-21)

„тільки нещасні вірять у владу долі. Щасливі світу цього 
приписують самим собі всі успіхи, яких вони досягають“  джонатан свіфт

Не можуть бути платниками єдиного податку першої 
- третьої груп: 

1. Суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні 
особи-підприємці), які здійснюють:

- діяльність з організації, проведення азартних 
ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі 

(букмекерське парі, парі тоталізатора);
 - обмін іноземної валюти; 
- виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім 

роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів у ємностях до 20 
літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем 
пива та столових вин); 

- видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення 
(крім виробництва, постачання, продажу/реалізації ювелірних 
та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного 
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 
напівдорогоцінного каміння); 

- видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних 
копалин місцевого значення; 

- діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності 
у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, 
сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами; 

- діяльність з управління підприємствами; 
- діяльність із надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та 

зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню); 
- діяльність із продажу предметів мистецтва та антикваріату, 

діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, 

6 ВИБІР СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
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„чітка мета – перший крок до будь-якого досягнення“  У. клемент стоун

предметами колекціонування або антикваріату; 
- діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.
2. Фізичні особи-підприємці, які здійснюють технічні випробування та 

дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту.
3. Фізичні особи-підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, 

загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/
або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, 
нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна 
площа яких перевищує 300 квадратних метрів.

4. Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, 
ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, 
установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні 
фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; 
реєстратори цінних паперів.

5. Суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність 
часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного 
податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків. 

6. Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи 
юридичної особи, яка не є платником єдиного податку.

7. Фізичні та юридичні особи – нерезиденти.
8. Суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про 

реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, 
крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин 
непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

9. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи: 
- cуб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, 

отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного 
виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації 
декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на 
угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на 
праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх 
переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім 
хутрової сировини);

- суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва 
підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди 
згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30), вироблених на підприємствах 
первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, 
які використовують такі виноматеріали для виробництва готової 
продукції. 

10.Суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) 
року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового 
боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-
мажорних обставин).
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„Прагніть бути не просто успішною людиною, а цінною“  
Альберт Ейнштейн 

Є базовою системою

оподаткування.

ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА
ОПОДАТКУВАННЯ

СПРОЩЕНА СИСТЕМА
ОПОДАТКУВАННЯ

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯВИБІР СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

Спеціальний податковий режим,

запроваджений для зниження

податкового навантаження та

стимулювання малого

підприємництва в Україні.

ПЕРЕВАГИ:

НЕДОЛІКИ:

Об'єктом оподаткування є
чистий дохід.

Відсутні обмеження за видами
діяльності, щодо кількості
працівників, суми отриманого
доходу, контрагентів та форми
розрахунку.

Сума прямо залежить від
результатів.

Складність ведення обліку та
звітності.

Доволі високе податкове
навантаження.

ПЕРЕВАГИ:

НЕДОЛІКИ:

Невеликий документообіг.

Зменшується кількість податків і
зборів, які сплачуються.

Не потрібно додаткових знань у
галузі оподаткування.

Надається право вибору
реєстрації як платника ПДВ.

Обмеження для здійснення
деяких видів діяльності (в т.ч.
торгівлі алкоголем та тютюновими
виробами).

Обмеження розміру доходу, з
перевищенням якого відбувається
перехід на загальну систему
оподаткування.

Зручна система подання звітності.

1 ГРУПА

2 ГРУПА

3 ГРУПА

4 ГРУПА

Розмір єдиного податку становить до 10 % прожиткового мініміму для
працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року
(встановлюється ОМС*).

Об'єм доходу до 300 тис. грн. в рік.
Працювати можна лише самостійно, без найманих працівників.
Мають право лише торгувати на ринку та надавати побутові послуги

населенню за визначеним переліком побутових послуг. Перелік побутових послуг
визначено в ст. 291 Податкового кодексу України.

Єдиний податок сплачується щомісячно авансом до 20 числа поточного
місяця.

ЄСВ – 22% . База оподаткування - не менш як 0,5 мінімальної заробітної плати,
що діє на 1 січня поточного року.

Розмір єдиного податку – до 20 % мінімальної заробітньої плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) року (встановлюється ОМС*).

Об'єм доходу до 1,5 млн. грн. в рік. Працювати може до 10 чол.
Мають право надавати послуги ( в т.ч. побутові) платникам єдиного податку та

населенню, а також можуть здійснювати виробництво, продаж товарів та
діяльність у сфері ресторанного бізнесу.

Єдиний податок сплачується щомісячно авансом до 20 числа поточного місяця.
ЄСВ – 22% . База оподаткування – не менше мінімальної зарплати, що діє на 1

січня поточного року.

Розмір єдиного податку становить 5% від доходу для неплатників ПДВ і 3% від
доходу для платників ПДВ.

Об'єм доходу до 5 млн. грн. в рік.
Кількість працівників необмежена.
Обмежень за видами діяльності немає (за винятком деяких видів діяльності,

вказаних у ст. 291.5 Податкового Кодексу).
Єдиний податок сплачується протягом 50
ЄСВ – 22% . База оподаткування – не менше мінімальної зарплати, яка діє на 1

січня поточного року.

До цієї групи належать юридичні особи – виробники сільськогосподарських
товарів.

Ставка єдиного податку для підприємств-єдиноподатників четвертої групи
розраховується, виходячи з розміру ставок з 1 га с/г угідь та/або земель водного
фонду, які встановлені у пункті 293.9 ПК, у відсотках до бази оподаткування.

днів після закінчення звітного кварталу.

*ОМС - органи місцевого самоврядування
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„ти ніколи не перепливеш океан, якщо боятимешся втратити 
берег із виду“  Христофор колумб 

Є базовою системою

оподаткування.

ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА
ОПОДАТКУВАННЯ

СПРОЩЕНА СИСТЕМА
ОПОДАТКУВАННЯ

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯВИБІР СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

Спеціальний податковий режим,

запроваджений для зниження

податкового навантаження та

стимулювання малого

підприємництва в Україні.

ПЕРЕВАГИ:

НЕДОЛІКИ:

Об'єктом оподаткування є
чистий дохід.

Відсутні обмеження за видами
діяльності, щодо кількості
працівників, суми отриманого
доходу, контрагентів та форми
розрахунку.

Сума прямо залежить від
результатів.

Складність ведення обліку та
звітності.

Доволі високе податкове
навантаження.

ПЕРЕВАГИ:

НЕДОЛІКИ:

Невеликий документообіг.

Зменшується кількість податків і
зборів, які сплачуються.

Не потрібно додаткових знань у
галузі оподаткування.

Надається право вибору
реєстрації як платника ПДВ.

Обмеження для здійснення
деяких видів діяльності (в т.ч.
торгівлі алкоголем та тютюновими
виробами).

Обмеження розміру доходу, з
перевищенням якого відбувається
перехід на загальну систему
оподаткування.

Зручна система подання звітності.

1 ГРУПА

2 ГРУПА

3 ГРУПА

4 ГРУПА

Розмір єдиного податку становить до 10 % прожиткового мініміму для
працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року
(встановлюється ОМС*).

Об'єм доходу до 300 тис. грн. в рік.
Працювати можна лише самостійно, без найманих працівників.
Мають право лише торгувати на ринку та надавати побутові послуги

населенню за визначеним переліком побутових послуг. Перелік побутових послуг
визначено в ст. 291 Податкового кодексу України.

Єдиний податок сплачується щомісячно авансом до 20 числа поточного
місяця.

ЄСВ – 22% . База оподаткування - не менш як 0,5 мінімальної заробітної плати,
що діє на 1 січня поточного року.

Розмір єдиного податку – до 20 % мінімальної заробітньої плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) року (встановлюється ОМС*).

Об'єм доходу до 1,5 млн. грн. в рік. Працювати може до 10 чол.
Мають право надавати послуги ( в т.ч. побутові) платникам єдиного податку та

населенню, а також можуть здійснювати виробництво, продаж товарів та
діяльність у сфері ресторанного бізнесу.

Єдиний податок сплачується щомісячно авансом до 20 числа поточного місяця.
ЄСВ – 22% . База оподаткування – не менше мінімальної зарплати, що діє на 1

січня поточного року.

Розмір єдиного податку становить 5% від доходу для неплатників ПДВ і 3% від
доходу для платників ПДВ.

Об'єм доходу до 5 млн. грн. в рік.
Кількість працівників необмежена.
Обмежень за видами діяльності немає (за винятком деяких видів діяльності,

вказаних у ст. 291.5 Податкового Кодексу).
Єдиний податок сплачується протягом 50
ЄСВ – 22% . База оподаткування – не менше мінімальної зарплати, яка діє на 1

січня поточного року.

До цієї групи належать юридичні особи – виробники сільськогосподарських
товарів.

Ставка єдиного податку для підприємств-єдиноподатників четвертої групи
розраховується, виходячи з розміру ставок з 1 га с/г угідь та/або земель водного
фонду, які встановлені у пункті 293.9 ПК, у відсотках до бази оподаткування.

днів після закінчення звітного кварталу.

*ОМС - органи місцевого самоврядування
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„Якщо вам запропонували місце на космічному кораблі, не запитуйте, яке місце! Застрибуйте 
всередину!“  шеріл сендберг

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ

ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА СПРОЩЕНА СИСТЕМА

Податок на прибуток Єдиний податок

Податок на доходи фізичних осіб

Податок на додану вартість

Військовий збір Військовий збір

Акцизний збір

Екологічний податок

Рентна плата

Мито

(за наявності найманих працівників

)та виплат по ЦПД*

(за наявності свідоцтва ПДВ, оплачується
згідно розділу Податкового кодексу України)V

(за наявності найманих працівників
та виплат по ЦПД*)

(за наявності найманих працівників

та виплат по ЦПД*)

(при реалізації підакцизних товарів)

(за наявності об єкту забруднення,

автономного опалення в офісі)

’

(користування надрами для видобутку
корисних копалин)

При зовнішньо-економічній діяльності

(операції при переміщенні товарів через

митний контроль)

Податок на доходи фізичних осіб

Податок на додану вартість

Екологічний податок

Рентна плата

Мито

(за наявності найманих працівників
)та виплат по ЦПД*

(за наявності свідоцтва ПДВ)

(за наявності об єкту забруднення,

автономного опалення в офісі)

’

(користування надрами для видобутку

корисних копалин)

При зовнішньо- діяльності
(операції при переміщенні товарів через
митний контроль)

економічній

Податок на майно

Збір за паркування
транспортних засобів

Туристичний збір

(податок на нерухоме майно;
транспортний податок; плата за землю
(земельний податок, орендна плата))

(для організації паркування)

(готелі, хостели тощо)

Збір за паркування
транспортних засобів

Туристичний збір

(для організації паркування)

(готелі, хостели тощо)

Залежно від обраної Вами системи оподаткування сплачуються наступні

загальнодержавні та місцеві податки і збори.

*ЦПД - цивільно-правові договори
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Не будемо заглиблюватись у тему телебачення, радіо та преси, 
оскільки аудиторія, яку вони охоплюють, стрімко зменшується. 
Найбільшим конкурентом традиційним медіа сьогодні є соцмережі.

   соцІАлЬнІ мЕрЕжІ (facebook, instagram, Youtube тоЩо). 
90,7% українських користувачів інтернету стверджують, що активно 
користуються принаймні однією соціальною мережею. Тому акцентуємо 
увагу саме на них. До прикладу, у Facebook за 1 у.о./добу таргетинговою 
рекламою можна охопити аудиторію приблизно у 500 осіб. Згідно з 
останніми дослідженнями, аудиторія відеопорталу Youtube зрівнялася 
за кількістю з аудиторією телебачення, і така тенденція зберігатиметься 
й надалі. Соціальна мережа Instragram на 2016 рік налічувала 500 млн. 
користувачів і визнана найбільш ефективним рекламним майданчиком. 
Обирайте платформу для реклами, відповідно до виду товару чи послуги і 
цільової аудиторії.

   ІнтЕрнЕт-ПлАтФорми, які дають можливість виставити свої товари чи 
послуги абсолютно безкоштовно. Серед них www.olx.ua, www.prom.ua та інші.

   googleadwords. Реклама в пошуковій мережі Google є недорогою, 
ефективною та цільовою. Водночас Ви оплачуєте виключно тоді, коли 
користувачі ознайомилися з Вашою інтернет-сторінкою. Приблизна вартість 
реклами – 0,5-7 грн. за один перехід на Ваш сайт.

 влАсний сАйт. Є безкоштовні платформи створення сайтів, 
наприклад, www.instapage.com. Також можна знайти розробників-
початківців, яким потрібні сайти для власного портфоліо. За невеликі 
кошти Вам можуть розробити сайт для власної справи. 

  листІвки, БУклЕти. Незважаючи на застарілість технології, вона має 
певні переваги: оперативність (людина автоматично загляне у те, що їй щойно 
подали в руку чи поштову скриньку), крім того, такий спосіб реклами ефективний 
для аудиторії людей, яка не надто активно користується інтернетом. 

„відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі. рухайтеся. 
Якщо немає вітру, беріться за весла“ латинська приказка

7 СУЧАСНІ ВИДИ РЕКЛАМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ-ПОЧАТКІВЦІВ

1

2

3

4

5

“

”

Реклама - це мистецтво цілитися в голову, щоб

попасти в кишеню Ванс Пакард
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У кожному великому місті України існують організації та 
відбуваються події, які сприяють розвитку малого і середнього 
підприємництва. Так, у Львові, до прикладу, ефективно 

працюють Комітет підприємців Львівщини, Клуб ділових людей, Торгово-
промислова палата. Щороку відбувається ціла низка бізнесових подій 
(форумів, конференцій, семінарів, відкритих зустрічей), таких як Щорічний 
міжнародний економічний форум, Весняний діловий форум тощо. 

Ґрунтовні знання у сфері започаткування власної справи можна 
здобути у бізнес-школах. Однією з найвідоміших в Україні є Львівська 
бізнес-школа, де діє програма „Інновацій та підприємництва“, котра 
допомагає підприємцям-початківцям реалізувати свої ідеї та інші цікаві 
програми. Також у Львові діє Громадська школа бізнесу Клубу ділових 
людей та Львівська Академія Бізнесу.

Крім того у Львові є:
Технопарк Національного університету „Львівська політехніка“, де 

новостворені фірми мають можливість розвиватися на пільгових умовах 
оренди та отримувати консультаційний супровід;

Львівський міський центр підтримки бізнесу та Центр підтримки 
бізнесу „НьюБізнет“, де постійно проводять навчання для підприємців 
та надаються консультації;

Львівський державний центр науки, інновацій та інформатизації (на 
базі Львівського центру науково-технічної і економічної інформації),  
який активно працює у галузі інноваційного підприємництва та 
реалізовує низку проектів ЄС;

Львівський центр інновацій та бізнес-інкубатор StartupDepot;
Відділ ділових індустрій департаменту економічного розвитку ЛМР.
У Івано-Франківську:
Івано-Франківська торгово-промислова палата;
Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області;
Українсько-канадський бізнес центр;
ГО “Агентство з розвитку приватної ініціативи”;
1991 Open Data Incubator;
Клуб Ділових Людей;
Центр розвитку підприємництва “Бізнес-Інкубатор” ІнЕУ ІФНТУНГ;
iHUB Івано-Франківськ.
Багато послуг, які стосуються підприємницької діяльності, можна отримати 

онлайн в особистому кабінеті львів’янина: https://egov.city-adm.lviv.ua

„Здійснюйте свої мрії, або хтось візьме 
вас на роботу для здійснення своїх“  Фарра грей

8 МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ
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євгЕн, влАсник 
сІмЕйного БІЗнЕсУ “кАвáм”

«Кавáм» – це маленький родинний бізнес у Львові. Мама, тато і двоє 
ще дуже маленьких синочків. Ми робимо варення, мармелади, соуси, 
в’ялені помідори, пастилу. Це було наше хобі, яке переросло у власну 
справу. Нам подобається працювати разом. І ми дуже радіємо кожному 
гарному відгуку про нас і наші продукти. Все це допомагає нам рухатися 
вперед, долаючи труднощі.

Людям-підприємцям, на мою думку, насамперед потрібна 
креативність, вміння створювати щось нове. Навіть там, де, начебто, все 
давно відомо.

Ви маєте займатися тим, що Вам до душі. Без душі і любові до того, 
що робиш, успіху не буде. Часто людина має ідею, як розпочати якийсь 
невеличкий бізнес, але не знає, що робити далі з цією ідеєю. А треба 
сказати собі: “Я починаю тут і зараз”. Не відкладати і не чекати якихось 
особливих умов.

Якщо ви боїтеся зробити перший крок, то спробуйте визначитися 
для себе, чи хочете ви прожити наступний рік так само, як попередній. 
Якщо вас не влаштовує ваше життя, саме час його змінити.

Найбільша моя мотивація – це моя дружина і діти.  
Проблеми – невід’ємна частина бізнесу і життя загалом. Вирішуючи 

їх, ви отримуєте задоволення і драйв. Найважча проблема, яку мені 
довелося подолати, це – почати власну справу-роботу на власній кухні 
з двома дітьми – одно- і трирічного віку. 

Найбільшою перешкодою на шляху до успіху для будь-якого 
підприємця сьогодні у місті чи в Україні загалом є загальна атмосфера 
“зради” в країні. Але кожен підприємець має бути гнучким і мусить 
завжди лишатися оптимістом. 

Для довготермінового планування потрібен досвід роботи. Не 
треба боятися, що частина ваших планів на початкових етапах не 
реалізується. 

У бізнесі, як і в житті, не завжди все вдається так, як хочеш. Один з 
кращих рецептів, як вставати після поразок: аналізувати, що пішло не 
так, і робити висновки. 

„єдиний спосіб зробити видатну 
роботу – щиро любити те, що робиш“  стів джобс 

9 ПРИКЛАДИ УСПІШНО РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЕКТІВ

МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
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сЕргІй, влАсник мАгАЗинІв “дІвІдІшкА”
й “острІв ІгрАшок тА Ігор”

З дитинства я захоплювався фільмами про супергероїв, відеоіграми 
та приставками. Тож коли постало питання, якою справою займатися у 
житті, я вирішив втілити свою дитячу мрію і відкрити магазин з дисками 
та ігровими приставками. Проаналізувавши цей ринок, я вирішив 
розширити свій асортимент та додати дитячі іграшки. Далі додалася 
інтернет-торгівля. І так все закрутилося.

Найголовніше, ніколи не боятися пробувати. Можна змінювати галузі 
торгівлі. Не спробувавши, ніколи не будете знати, чи вам вдасться. 
Треба бути лояльним до змін і тенденцій.

Насамперед, люди-підприємці – це ті, хто не хоче бути підзвітним 
комусь, а хоче працювати на самого себе. Що треба робити, щоб 
досягнути успіху? Не боятися почати свою власну справу, зуміти 
перебороти цей страх. Не зупинятися на половині шляху, навіть якщо 
доволі складно і все хочеться закинути. Завжди бути впевненим у собі, 
своєму виборі, рішенні, не піддаватися комплексам неповноцінності, 
нерішучості і не реагувати на провокації збоку. Навіть якщо щось 
не вдалося, пам’ятати, що кожна помилка і невдача дає безцінний 
досвід, який загартовує тебе як підприємця. Чітко визначити 
потрібний тобі результат на початку справи і до кінця робити все для 
його досягнення.

У стосунках з органами влади я керуюся терпінням. Тут треба 
побороти страх заходити у будь-які кабінети будь-яких чиновників. А 
взагалі було б добре, якби в нашій державі було мінімум контакту з 
чиновниками при веденні своєї справи, якщо ти робиш усе відповідно 
до законів.

Мотивацією для мене є добробут моєї родини. Проблеми у моєму 
бізнесі мені допомагають долати друзі, знайомі, родина, а морально 
я підзаряджаюся від проведення вільного часу зі своїми дітьми, 
дружиною.

Кожна поразка - дорогоцінний досвід, який дозволяє зрозуміти, 
яких помилок не треба робити в майбутньому. З кожною поразкою я 
розумію, що стаю сильнішим, загартованішим, досвідченішим. І повірте, 
кожен наступний крок після поразки приводить до більшої перемоги. 
Треба вчитися просто відкидати поразки і йти далі, не оглядатись на те, 
що пройшло.

„Бідний, невдалий, нещасливий і нездоровий - це той, хто часто 
використовує слово „завтра“ роберт кіосакі
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тАрАс, влАсник стУдІї дЕтЕйлІнгУ “h2o” 
(доглЯд ЗА Авто)

Я думаю, нема конкретної “людини-підприємця”, наділеного 
конкретними рисами. Головне, непохитно вірити в свою ідею, 
дисципліновано працювати, мати широкий світогляд.

Вам потрібна буде віра в свої сили, системна праця 24/7, вміння 
визнавати свої помилки і рухатися далі, всесторонньо вдосконалюватися. 
На початку помилок буде дуже багато, але саме вони є головним вашим 
“вчителем” для подальшого розвитку. І пам’ятайте: варто слухати всіх 
людей, але прислухатися тільки до тих, які досягли більше, ніж ти.

Якщо в вас є ідея, то ви повинні “горіти” нею. Головне - зробити 
перший крок, нехай він буде не дуже впевненим чи “широким”, але от 
саме після нього ви вже не зможете зупинитися.

Коли у вас є ідея, то перші кроки - це, напевно, найбільш приємні 
емоції. Для мене це була купівля першого обладнання в мою студію, 
яким ми користуємося і досі. Кожен наступний крок є важчим, адже, 
як правило, стартовий капітал є обмеженим. А в процесі відкриття 
справи стартового капіталу завжди бракує, і от тоді починається якась 
невпевненість, страх…

У стосунках з органами влади, перш за все, намагаюся бути 
максимально чесним. Сприймаю їх як партнерів та помічників, а не як 
“служби покарання”. 

Мотивацією для мене є те, що я займаюся справою, від якої отримую 
задоволення. Також це  мрії та бажання. Завжди хочеться щось вдосконалювати 
і рухатися вперед. Тому з мотивацією проблем у мене ніколи не було. 

Коли виникають проблеми, їх потрібно максимально швидко 
вирішувати. Адже проблема, як правило, супроводжується простоєм у 
роботі і, відповідно, втратою заробітку. Головною складовою в цьому є 
те, що після вирішення негараздів потрібно проаналізувати ситуацію та 
причину виникнення, зробити висновки та рухатися далі. 

Найбільшою перешкодою на шляху до успіху в Україні, на мою думку, 
є те, що люди не вірять у свої сили. Навіть у країнах з високим рівнем 
розвитку після першого року діяльності тільки 3-4 підприємства з 10 
продовжують існувати. На це варто дивитися “оптимістично”: тобто, 
все-таки, 3-4, а не 1-2 підприємства. Важливу роль тут відіграє терпіння. 

Викликом у моїй справі для мене було те, що я йду іншою дорогою, ніж 
більшість людей. Адже в нашій країні є така дуже поширена проблема, яка 

“Якщо проблему можна вирішити, не варто про неї турбуватися. 
Якщо проблему вирішити неможливо, турбуватися про неї безглуздо” далай лама
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полягає у тому, що ще зі школи у нас неправильно формують  розуміння 
підприємництва. Я поясню. У школі нас вчать добре вчитися для того, 
щоб вступити до університету. В університеті це продовжується для 
того, щоб нас взяли на роботу. Тому стати підприємцем у нашій країні 
- це крок у невідомість, але вона, все-таки, дуже цікава і захоплююча.  

Я намагаюся постійно стежити та контактувати з фахівцями із інших 
країн, де детейлінг є більш розвинутий. Зі США, Німеччини, Японії. Сфера 
детейлінгу у Львові наразі на самому початку зародження. Тому ми 
намагаємося не тільки стежити за новинами та різноманітними ноу-хау, 
але й доносити їх до наших клієнтів.

Можливо, це звучить дивно, але я не є прихильником планування у 
своїй справі. Намагаюся просто вчасно виконувати поточні завдання 
та вирішувати оперативно проблеми, які виникли. Звичайно, в голові 
“бродять” думки про подальший розвиток. Для цього завжди при мені є 
блокнот для нотаток. Періодичне переглядання записів провокує появу 
нових поточних завдань.

миколА, АгрАрІй-ПочАткІвЕцЬ,
вироЩУє ПолУницІ

П. Микола -  учасник антитерористичної операції на сході України, 
батько чотирьох дітей, а сьогодні – ще й агробізнесмен-початківець. 
Він тричі їздив на Майдан, а коли на сході країни розпочалися військові 
дії, твердо вирішив захищати Батьківщину. Служив у добровольчому 
батальйоні, тричі був у зоні бойових дій, а це загалом – понад півроку. 
Повернувся додому у березні 2015-го. 

“Я шукав роботу і звернувся у Львівський міський центр зайнятості. 
Тут мені запропонували скористатися одноразовою виплатою допомоги 
з безробіття для відкриття власної справи. Добре все обміркувавши та 
порадившись з дружиною, вирішив вирощувати полуницю. 

Усе відбувалося поетапно. Спочатку пройшов вишкіл у центрі 
профтехосвіти, захистив бізнес-план і зареєструвався як суб’єкт 
господарської діяльності. А отримавши фінансову поміч, закупив понад 
дві тисячі саджанців полуниці. 

З одного куща можна збирати понад півкілограма плодів, а 
налагодивши постійний ринок збуту, розширювати сферу діяльності. 
Ми не використовуємо хімікатів, бо хочемо, щоб наша продукція була 
сертифікована. На майбутнє плануємо вирощувати також горіхи, ківі, 

„Повірте, що зможете, і півшляху вже пройдено“ теодор рузвельт
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виноград, оскільки фрукти, які містять вітаміни, завжди користуються 
попитом на продуктовому ринку. До того ж, українцям потрібна якісна, 
свіжа й органічна їжа, аби нація була здоровою, а країна міцною та 
процвітаючою.

Найголовнішим ідейним натхненником, другом, опорою та 
надійним плечем підтримки була, є і залишається моя кохана 
дружина.

Україну чекає світле майбутнє. Але для того, щоб воно настало якомога 
швидше, кожен на своєму місці повинен чесно, віддано, не покладаючи 
рук, працювати. Як говорив безсмертний В’ячеслав Чорновіл: “Віриш у 
свій шлях? Іди і не звертай з нього!”.

мЕрЕжА мАгАЗинІв БІлиЗни тА 
БІжУтЕрІї “ІнтригА”

Інтрига народилася доволі давно, але втілити ідею в життя та 
реалізувати її допомогли наші клієнти. Хотілося знайти для них 
якусь цікаву білизну, незвичні колготи та заінтригувати якоюсь 
новинкою. Оптимізм та жага до роботи допомогли не спинитися 
перед жодними труднощами, додавали нам сил та енергії до 
нової праці.

Що надихає мене працювати? Звісно, родина. І я також вірю, що 
працюю для своєї держави. Щодня займаючись своєю справою, 
я здобуваю нові знання, новий досвід. А все тому, що чітко знаю 
мету, маю бажання та наполегливість досягнути її. Тут дуже 
важливо працювати наполегливо. 

У стосунках з органами влади, я вважаю, потрібно чітко 
дотримуватися законодавства, але й мати завжди можливість 
відстояти свої інтереси законодавчо. 

Мене мотивують мої попередні успіхи, а також мої плани на 
майбутнє. А впевненості додає хороший робочий досвід. Людина 
взагалі багато чого може робити, опираючись на попередній 
досвід.

Найскладніші проблеми, з якими я стикаюся, - це наші, не 
вдосконалені до кінця, і незрозумілі часті законодавчі зміни. 
Насправді, це сигнал про те, що наші законодавці та їхні помічники 
не є достатньо професійні. І тому політична еліта потребує якісної 
зміни.

„Бійся, але роби!“  сьюзен джефферс
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Ігор, влАсник мЕрЕжІ 
ЗАклАдІв швидкого 
ХАрчУвАннЯ І рЕсторАнУ
в ІвАно-ФрАнкІвсЬкУ

Я розпочав свою справу з ідеї створити місце, де люди могли 
б перекусити, випити запашної кави або забрати їжу з собою, не 
витрачаючи багато часу. Вирішив почати з торгівлі стравами турецької й 
арабської кухні, - тоді ще новинкою для нашого регіону.

Отож, зареєструвався як підприємець, орендував кіоск, закупив 
обладнання. Перелік страв у моєму маленькому фаст-фуді сформував із 
рецептів з інтернету. Пам’ятаю, передивився чимало майстер-класів від 
відомих шеф-кухарів. Повторював за ними все вдома, на власній кухні. 
Ті страви, що виходили найсмачніше, увійшли до меню. Як пріоритет 
для свого закладу я поставив використання тільки свіжих продуктів для 
приготування страв.

Перші кілька місяців роботи були важкими. Але потроху почали 
з’являтися постійні клієнти, і дохід збільшувався. Незабаром я відкрив 
другий, третій і наступні заклади швидкого харчування. Так з’явилась 
мережа “Лаваші” в Івано-Франківську.

Ріст доходів стимулював мене до розвитку, захотілося чогось 
більшого. Тому я знайшов партнера, і ми разом відкрили свій перший 
ресторан “Трактир Ратуша” у центрі Івано-Франківська.

Зараз, пройшовши нелегкий шлях від підприємця-початківця до 
власника мережі закладів харчування, я радий поділитися своїм 
досвідом. 

Ось кілька порад: 
1. Важко зробити перший крок. Але не забувайте, що початок – це вже 

половина справи. 
2. Будьте готові, що спершу ви будете працювати по 24 години 7 днів 

на тиждень. Ви повинні заглибитися у всі процеси: від вивозу сміття до 
здачі звітності податківцям. 

3. Труднощів буде багато, але спробуйте їх полюбити, відчувати 
задоволення від їх долання. 

4. Не бійтеся помилятися. Робіть висновки та продовжуйте 
наполегливо працювати. 

5. Ризикуйте. Що більше вагаєшся, то більше знаходиш причин для 
відмови від своєї цілі. 

„чітка мета – перший крок до будь-якого досягнення“  У. клемент стоун
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6. Не робіть щось просто заради фінансової вигоди. Справа, 
якою ви займаєтеся, повинна вам подобатися, щоб отримувати 
від неї задоволення і по-справжньому радіти успіхам.

олЬгА, 
рУкодІлЬницЯ, 
ЗАсновницЯ БрЕндУ mnum

Її валяні шерстяні вироби замовляють в Україні, Європі та навіть 
у США. Валяє дівчина понад п’ять років. Заради хобі відмовилася 
від престижної роботи на керівній посаді, а через якийсь час 
зрозуміла, що валяння стало її основною справою.

“Колись у Львові я купила метелика з вовни. Згодом його 
загубила. Мій друг,  щоб я так не засмучувалась, купив мені 
вовну і голку в магазині для хенд-мейду. Я поцікавилася, як усе 
це робиться, пошукала інформацію в інтернеті, переглянула різні 
відео... І спробувала.

Перші вироби були примітивні й погано зваляні. Але потроху 
ставали все кращі, а згодом друзі почали просити, щоб я зваляла 
щось їм. Робила метелики, тваринки, казкові істоти, брошки, 
прикраси. А потім почала створювати іграшки й копії людей. 
Готові роботи викладала в соціальних мережах. Так різні люди 
могли переглянути їх. Комусь щось сподобалося. Світлини 
збирали багато “вподобайок”. Чужі люди почали замовляти 
дещо для себе. Так моє хобі переросло у маленький бізнес.

Коли валяних робіт були вже сотні, я задумалася, чи не 
створити власний бренд. Обрала назву MNUM, бо так мене в 
дитинстві називала мама. Я часто проводжу майстер-класи й 
навчаю інших. Приємно, коли учні потім присилають фотографії 
своїх робіт, дякують. Для декількох моїх учнів валяння теж стало 
вже основною роботою.

Тим, хто хоче започаткувати власну справу, я б радила просто 
робити те, що подобається. Головне, знайти цю справу. І варто 
пам’ятати, що найстрашніше зробити перший крок. Далі, звісно, 
буде часом важко, буде багато роботи, але ви вже відчуватимете 
справу і драйв. Улюблене заняття, власна справа додає сил і 
впевненості у завтрашньому дні!”

“все, що я зробив у житті, я починав із мрії. Я переконаний, 
надзвичайне – можливе, якщо ви лише відчуєте цей стан” Богдан гаврилишин
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БогдАн, кЕрІвник 
ПЕйнтБолЬного клУБУ “лЕгІонЕр”

Коли я закінчував університет, то задумався, що ж робити далі. Мені 
в руки випадково потрапила одна книжка, звідти я взяв ідею: захотів 
займатися пейнтболом. З того часу пройшло вже 11 років.

У тій книзі насправді було чимало бізнес-ідей, але мене зацікавила 
саме ця. Здалося, що це буде цікаво, що в Тернополі такого ще не було. 
Як з’ясувалося згодом, я не був першим.

Стартовий капітал взяв із заощаджень, які відкладав, працюючи на 
літніх канікулах. Частину позичив у родичів. Зараз виглядає, що це все 
доволі просто мало бути, а тоді так не було.

Клієнти, переважно, лишаються задоволені. Приходять грати знайомі 
між собою люди, діляться на команди. Ця гра дає можливість укріпити 
колектив, побувати разом у нестандартних ситуаціях за межами офісу.

Окрім пейнтболу, займаємося тімбілдингом. Збирається команда 
людей, переважно колеги по роботі. Натягуємо в природі шнурки (линви, 
канати), є різноманітна туристична амуніція, і команди виконують різні 
завдання. Це дуже здружує людей.

Часто мені допомагають друзі, бо інколи люди замовляють відразу з 
харчуванням на природі. Ми збираємо польову кухню, варимо борщі, 
готуємо шашлики.

Підприємцям-початківцям я порадив би не дуже перейматися бізнес-
планами й різними нюансами, а просто почати і працювати.

“невдача - це просто можливість 
почати знову, але вже більш мудро” генрі Форд
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“раз у житті фортуна стукає у двері кожної людини, але людина 
в цей час нерідко сидить у найближчій пивній і ніякого стуку не чує” марк твен

вАшІ ІдЕї тА ПроЕкти
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наша країна зацікавлена у розвитку 
малого та середнього бізнесу, оскільки 

підприємці сплачують податки в 
казну, створюють робочі місця і, 

найголовніше,  нЕ „висмоктують“ 
кошти з державного бюджету на власне 

соціальне забезпечення. І це також одна з 
важливих причин, чому варто займатися 

підприємницькою діяльністю. 

А тепер вставайте з крісла чи дивану, 
кладіть цей довідничок далеко на 
книжкову полицю: така його доля 
– припадати пилом, поки ви стаєте 

господарями свого часу, свого життя, 
свого міста та нашої УкрАїни!!!

УсПІХУ У ПочинАннЯХ!!!

“Прокидаючись вранці, запитай себе: “Що я повинен 
зробити?” Увечері, перш ніж заснути: “Що я зробив?” Піфагор
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громАдсЬкий оФІс УкрАїнсЬкої 
гАлицЬкої ПАртІї

Працюємо щодня з 10:00 до 18:00
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 10/12а (у дворі)

тел.: 068 771 16 69 
e-mail: openuhp@gmail.com

www.uhp.org.ua
facebook.com/uhp.org.ua

тЕрноПІлЬсЬкА оБлАснА оргАнІЗАцІЯ
 УкрАїнсЬкої гАлицЬкої ПАртІї

м. Тернопіль, вул. Медова, 18, офіс 1
тел.: 068 699 60 32, 067 350 47 44 

ugpternopil@gmail.com

ІвАно-ФрАнкІвсЬкА оБлАснА оргАнІЗАцІЯ
 УкрАїнсЬкої гАлицЬкої ПАртІї

м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 8, офіс 17
тел.: 066 715 45 18, 098 367 58 43

uhp.frankivsk@gmail.com
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МРІЙТЕ!

ПРАГНІТЬ!
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