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офіс розвитку малого 
та середнього 

підприємництва

Офіс Розвитку Малого та 
Середнього Підприємництва
Експертна неприбуткова 
організація, що активно працює в 
Україні та за її межами. Допомагає 
людям втілювати свої ідеї у життя. До 
неї входить команда експертів із 
різних галузей, які надають 
консультаційну, фандрейзингову, 
інформаційну та іншу спеціалізовану 
чи експертну підтримку проєктам. 

Серед клієнтів Державне Агентство 
України з Енергоефективності, 
Торгово-Промислова Палата 
України, Програма Розвитку ООН в 
Україні, регіональні ТПП та обласні 
адміністрації, бізнес-асоціації, 
громадські організації, комерційні 
структури 
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Але підприємництво - 
це і ризики. Наприклад, 
ви погано прорахували 
бізнес модель, клієнти 
не знайшли мотивації 
купувати ваш продукт і 
бізнес прогорів. 

На жаль, немає 
можливостей на 100% 
уникнути провалу. 
Та працюючи на когось, ви 
віддаєте відповідальність 
за своє здоров’я і 
фінансовий добробут у 
руки іншої, точно такої 
самої людини що і ви. 

Підприємець відрізняється 
від інших тим, що завжди 
поважає власну думку. 
Така людина є лідером і 
здатна повести за собою.  

Перша риса лідера - це 
вміння планувати свій час. 
Друга - вміння мотивувати 
людей і бажання з ними 
спілкуватися. Третя - вміння 
дивитися у майбутнє.  

Перевага підприємця - 
це свобода. Свобода 
розпоряджатися своїм 
часом, мріями і доходами. 

П І Д П Р И Є М Н И Ц Т В О Держава створює 
інструменти підтримки 
підприємництва, 
серед яких: 

Центри надання 
адміністративних послуг 
полегшить бюрократичну 
складову ведення бізнесу. 

Start Business Challenge 
покрокова інструкція 
відкриття бізнесу в різних 
галузях. 

Офіс розвитку малого та 
середнього підприємництва 
людською мовою про всі 
найболючіші проблеми 
підприємців. 

https://my.gov.ua/info/servicecenters
https://my.gov.ua/info/servicecenters
https://sbc.regulation.gov.ua/
http://sme.gov.ua/sme-development-office/
http://sme.gov.ua/sme-development-office/
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Важливо перевіряти чи 
те, що ви можете і вмієте є 
конкурентним серед 
представленого 
асортименту і чи цей 
асортимент відповідає 
вашим уявленням про 
продукт. На перетині цих 
двох підходів зазвичай і з’
являються найкращі 
бізнес-ідеї. 

Є ще й третій підхід: 
проаналізувати ланцюжок 
вартості - взаємодію 
бізнесів і людей, які 
створюють один продукт 

Є кілька підходів до пошуку 
ідеї для бізнесу. 

Перший: це те, що 
подобається вам. Бізнес — 
це ваше хобі, за яке ви 
отримуєте гроші. 
Другий: вивчення ринку. 
Якщо ви знайдете 2-3 
продавців з асортиментом 
продуктів, що вас 
зацікавлять, та порівняйте 
їхні ціни і сервіс — це вже 
початок дослідження ринку. 
З цього ви можете зробити 
висновок, що і в якій ніші ви 
можете запропонувати

і зрозуміти, в якій частинці 
ланцюжка ваше рішення 
буде найефективнішим.

Слід також дослідити 
ємність ринку: яка наразі 
існує кількість ідей у цій 
ніші та яку суму грошей ви 
готові заплатити за цю 
групу продуктів. Ваш ринок 
не обов'язково має бути 
великим. Великий бізнес 
відрізняється від малого 
тим, що працює з масовим, 
однотипним продуктом. 
Ідея малого бізнесу - 
завжди нішева.
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Перше, що ви маєте 
залучити — це гроші ваших 
клієнтів. Інструментом для 
цього є краудфандинг. 

Другим за корисністю 
джерелом отримання грошей 
для бізнесу є залучення 
фінансових партнерів. 

Чим відрізняється партнер від інвестора? 
Він з вами разом працюватиме над ідеєю та 
ділитиме ризики, а інвестор вкладається у те, що 
може в перспективі вигідно продати.

Щоб залучити 
партнера, 
важливо створити 
бізнес-модель. 
Це опис вашої 
роботи: ресурси, 
які вам потрібні; 
кроки, які ви 
маєте зробити; 
результати, яких 
ви очікуєте. 

Наступним етапом є бізнес-план. Це опис вашого рішення і 
того продукту, що ви виготовлятимете: у чому він полягає; 
який процес виробництва; яким чином будете здійснювати 
продаж та як розподілятиметься прибуток від реалізації.

Цей документ є обов’язковим, якщо 
ви хочете залучити до співпраці, 
наприклад, інші сторони на умовах 
позики.

Найстандартнішим способом залучення грошей 
на відкриття бізнесу у світі є банківський кредит. 
Банк цікавить в першу чергу ваша застава та коли ви 
повернете кошти. 

Найчастіше це принцип 
«гроші отримує той, хто 
має гроші» “
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Якщо ж для вас не підходять всі вищезазначені методи, можна отримати грант на бізнес. 
Грантові кошти не треба повертати. Але для його отримання варто ретельно поставитися до 

бізнес-моделі і бізнес-плану.  
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Найкращим рішенням для 
ведення звітності в бізнесі є 
залучення бухгалтера. 
Багато з них також працюють 
як приватні підприємці та 
надають послуги за досить 
поміршу суму. Так само 
можна залучати і зовнішнього 
юриста. На обладнанні 
не варто економити. 
Замість придбання 
неякісного, вживаного чи не 
сертифікованого обладнання, 
краще скористатися 
потужностями інших 
виробничих майданчиків. 

Для здійснення підприємницької 
діяльності ви маєте обов'язково 
зареєструватися. Найпростіше 
починати зі статусу ФОП (фізична 
особа підприємець) на спрощеній 
системі оподаткування (якщо це 
дозволяє ваш вид діяльності).  
Якщо ж ваші масштаби 
перевищують вимоги до ФОП, 
можна зареєструвати юридичну 
особу. Найпопулярнішою формою 
в Україні є ТОВ (товариство з 
обмеженою відповідальністю). 
Тут достатньо одного засновника і 
типового статуту. Статутний капітал 
може становити від 1 грн. 
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Щоб зрозуміти, як 
просувати ваш продукт, 
ви маєте обдумати 
4 пункти:

1) ціна; 

2) місце; 

3) позиціонування; 

4) просування. 

Це основа маркетингу. 
І він починається тоді, 
коли ви починаєте думати 
про власну справу. 

Продажі важливі у бізнесі. 
По-перше, ви повинні 
розуміти, у чому цінність 
вашого продукту. Адже 
товар чи послуга, яку ви 
пропонуєте, має вирішити 
проблему вашого клієнта 
або реалізувати його мрію. 
Тоді цей товар легше 
продати. 
По-друге, ви маєте 
зрозуміти, чому клієнт має 
купити саме у вас. На основі 
цього ви маєте сформувати 
у нього довіру. Адже 
купують у того, хто 
подобається.

П Р О С У В А Н Н Я 
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Слід займати активну 
позицію в інфо просторі і 
спілкуватися з вашими 
клієнтами. Люди хочуть 
бачити людей та 
спілкуватися з людьми. 
Знижки і акції - це завжди 
збитки. Перед тим, як 
залучати їх, подумайте про 
дві речі: чи готові ви до 
збитків через це і чи готові 
привести у бізнес клієнтів, 
які можливо ніколи не 
стануть постійними, з 
ризиком втратити тих, хто 
справді зацікавлений у 
вашому продукті. 
Ефективним є створення 
сторінок у соцмережах. Це 
безкоштовно і зручно.

У сьогоднішніх умовах 
важливим аспектом є 
залученість. Це можливість 
перетворити всіх ваших 
партнерів, клієнтів, 
конкурентів на частину 
вашого маркетингу. 
Досягається це за рахунок 
комунікацій (спілкування).
Імідж вашого продукту - 
це те як сприймають вас 
споживачі, партнери і 
конкуренти. Зараз він 
формується завдяки ресурсам 
у соцмережах та інформації у 
пошукових системах. Тут 
найперше звертають увагу на 
ті матеріали, які зробили про 
вас інші: ваші клієнти, 
конкуренти.
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Якщо ж ваші потреби значно більші, є інструменти, які дозволяють зменшити кількість 
найманих працівників, що обслуговують ваш бізнес. Це, зокрема, СRM - програми з 

управління комунікаціями з клієнтами.
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Кожен керівник, топ-
менеджер має забезпечити 
4 головні функції в компанії: 

1) планування; 

2) організація процесів;

3) мотивація;

4) контроль.

Всю свою роботу варто 
ретельно планувати 
та контролювати 
виконання цих планів.

Як керівник ви маєте забезпечити для компанії державну реєстрацію, реєстраційні, 
дозвільні та ліцензійні документи та доступ до них бухгалтера та юриста. 
В обов’язки топ-менеджера також входить організація продажів, організація 
закупівель та організація роботи з персоналом.

Заробітна плата - це не мотивація, а юридичне зобов’язання. Правильний 
інструмент для мотивування слід підбирати, виходячи із розуміння потреб свого 
колективу.

Без контролю ваш бізнес не функціонуватиме стало, тому це надзвичайно важливо. 
Фінансовий контроль варто робити щоквартально, а операційний - щотижнево. 
Головне, щоб контроль за своїм обсягом не перевищував час реалізації певної задачі. 
Керівник завжди має вчитися, а саме підвищувати свою фінансову грамотність, 
покращувати комунікаційні навички та зважати на сучасні рішення та технології.
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Оберіть бізнес, пройдіть тест, отримайте список 
необхідних для відкриття документів: 
https://sbc.regulation.gov.ua/

Приєднайтеся до чату підтримки підприємців:
Вайбер - viber://pa?chatURI=dia_bot 
Телеграм - https://t.me/diaGovernment_bot

Побудуйте свою бізнес-модель онлайн за посиланням: 
http://sme.gov.ua/business_model_form/

З А В Д А Н Н Я   Д О   К У Р С У

https://sbc.regulation.gov.ua/
https://viber/pa?chatURI=dia_bot
https://t.me/diaGovernment_bot
http://sme.gov.ua/business_model_form/

