
3 

ЗМІСТ 
 

 

1. ПОЧИНАЄМО ВЛАСНУ СПРАВУ ............................................................. 4 

Що таке підприємництво і хто такий підприємець? ......................... 4 

Чи потрібен дозвіл на підприємницьку діяльність? ......................... 6 

Що таке КВЕД? ......................................................................................................... 8 

2. ОЦІНЮЄМО БІЗНЕС-ІДЕЮ ...................................................................... 11 

Як описати бізнес-ідею?................................................................................... 11 

Скільки коштів треба вкласти у бізнес? ................................................. 16 

Які розрахунки треба провести? ................................................................. 18 

3. ВИРІШУЄМО ПРАВОВІ ПИТАННЯ ...................................................... 22 

ФОП чи юридична особа: що обрати? ...................................................... 22 

Як зареєструвати підприємство? ............................................................... 27 

4. З’ЯСОВУЄМО МАРКЕТИНГОВІ ТА КАДРОВІ АСПЕКТИ ........... 29 

Навіщо сегментувати ринок? ....................................................................... 29 

Що таке комплекс маркетингу або «концепція 7Р»? ...................... 32 

Як підібрати персонал? .................................................................................... 36 

5. ВИРІШУЄМО ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ ................................................. 39 

Де взяти гроші для відкриття власної справи? .................................. 39 

Які податки треба платити,  
яку систему оподаткування обрати?........................................................ 42 

6. ЦІКАВО ЗНАТИ ............................................................................................. 48 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ................................................................................. 55 

 
 

  



4 

1. Починаємо власну справу 
 
 

Що таке підприємництво і хто такий підприємець? 
 
Підприємництво – це соціально-економічна і ділова 

творчість людини. Саме в ній, у самій людині, в її особистій 
ініціативі, енергії, активності, відповідальності, порядності, 
винятковій працьовитості закладені рушійні сили 
підприємництва. Прагнення людини реалізувати свої ідеї, 
винаходи, виявити себе, задовольнити свою гідність, 
залишити після себе слід на Землі спонукають її до 
підприємницької діяльності. 

 

Підприємницька діяльність (підприємництво) – це 
безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик 
діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, 
наданню послуг з метою отримання прибутку, яка 
здійснюється фізичними та юридичними особами, 
зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у 
порядку, встановленому законодавством. 

 
Разом із тим підприємництво – це не будь-яка 

господарська діяльність, а особливий вид діяльності, і ця 
особливість характеризується такими відчутними 
(суттєвими, конкретними) ознаками. 

По-перше, це самостійна діяльність, діяльність «за свій 
рахунок». Основою підприємницької діяльності є власність 
підприємця. 

По-друге, це ініціативна творча діяльність. В основі 
здійснення підприємницької діяльності лежить власна 
ініціатива, творчо-пошуковий, інноваційний підхід. 

По-третє, це систематична діяльність. Підприємницька 
діяльність – бути постійною, пов'язаною з відтворювальним 
процесом і обов'язково офіційно зареєстрованою. 
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По-четверте, це діяльність, яка здійснюється на власний 
ризик. Підприємницька діяльність здійснюється під власну 
економічну (майнову) відповідальність. 

По-п'яте, метою цієї діяльності є одержання прибутку або 
власного доходу. 

Підприємницька діяльність здійснюється від імені й під 
майнову відповідальність певними суб'єктами 
(підприємцями). Відповідно до законів України право на 
здійснення підприємницької діяльності мають юридичні та 
фізичні особи (з 18 років).  

 

Підприємець – фізична або юридична особа, яка здійснює 
підприємницьку діяльність. 

 
Суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) в 

Україні можуть бути: 
– громадяни України, інших держав, особи без 

громадянства, не обмежені законом у правоздатності або 
дієздатності; 

– юридичні особи всіх форм власності, встановлених 
Господарським кодексом України; 

– об'єднання юридичних осіб, що займаються в Україні 
діяльністю на умовах угоди про розподіл продукції. 

 
Не допускається заняття підприємницькою діяльністю 

таких категорій громадян: 
– військовослужбовці; 
– службові особи органів прокуратури, суду, державної 

безпеки, внутрішніх справ, державного нотаріату 
– службові особи органів державної влади і управління 
– особи, яким судовими рішеннями заборонено 

здійснювати певні види підприємницької діяльності 
– особи, які мають непогашену судимість. 
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Чи потрібен дозвіл на підприємницьку діяльність? 
 
У Конституції України записано, що кожен має право на 

підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. 
Тобто підприємці мають право без обмежень приймати 
рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не 
суперечить законодавству. Разом із тим законодавчими 
актами передбачено обмеження в здійсненні 
підприємницької діяльності, зокрема законодавчо 
встановлено перелік видів діяльності, підприємництво в яких 
не застосовується: 

– виготовлення і розповсюдження наркотичних засобів, 
психотропних речовин; 

– виготовлення і реалізація військової зброї та боєприпасів 
до неї, вибухових речовин; 

– видобування бурштину; 
– охорона окремих особливо важливих об'єктів державної 

власності; 
– розробка, випробування, виробництво та експлуатація 

ракет-носіїв;  
– діяльність, пов'язана з виплатою та доставкою пенсій, 

грошової допомоги малозабезпеченим громадянам. 
Вищезазначеними видам діяльності можуть займатися 

виключно державні установи та організації. 
 
Окремі види підприємницької діяльності потребують 

спеціального дозволу (ліцензії). Ліцензуванню підлягають ті 
види підприємницької діяльності, які безпосередньо 
впливають на здоров'я людини, навколишнє природне 
середовище та безпеку держави. 

 

Ліцензія – це документ, який видається уповноваженим 
органом державної влади, на право здійснення певного виду 
господарської діяльності. 

 
Повний перелік органів ліцензування та видів 

господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню 
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можна прочитати у Постанові КМУ від 5 серпня 2015 р. № 609 
«Про затвердження переліку органів ліцензування та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України». 

 

 
 
Всіма іншими видами діяльності дозволено займатися без 

обмежень. Серед них можна виділити такі групи:  
– виробництво – виробництво продукції виробничо-

технічного призначення, товарів народного споживання, 
продуктів харчування, будівельних матеріалів, 
різноманітного обладнання, електроприладів, вимірювальної 
техніки, вторинної переробки сировини, упаковки тощо; 

– надання послуг – громадське харчування, побутове 
обслуговування, транспортні, навчальні та лікувальні 
послуги, видовищно-розважальні заходи, комерційна 
демонстрація відео- і кінопрограм, комерційні змагання, 
організація та проведення виставок, ярмарків, конкурсів, 
аукціонів, туристичні, довідково-консультативні послуги, 
послуги з приватизації, при переході на нові форми власності, 
створенні підприємств, фірм, агентські й аудиторські послуги, 
патентно-ліцензійні, технічні, складські та ін.; 

– інтелектуальне виробництво – науково-дослідницькі 
розробки, винаходи, відкриття, ноу-хау, технології, 

надання окремих послуг (медичні, 
юридичні, банківські, 

туроператорські, охоронні, 
алкогольні, тютюнові вироби, 

хімічні речовини) 

виробництва окремої продукції 
(вибухові речовини, лікарські 

засоби ) 

реалізації певного виду продукції 
(продаж алкогольних, тютюнових 

виробів, вогнепальної зброї, 
коштовних металів та каменів) 

специфічної сфери діяльності 
(телебачення та радіомовлення, 

цінні папери, зовнішньоекономічна 
діяльність) 

Ліцензія потрібна для  
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рецептури, комп'ютерні програми, матеріали, методичні, 
літературні, художні твори, комерційні таємниці, інноваційна 
діяльність, продаж авторського права та ін.; 

– комерційна діяльність – роздрібна та оптова торгівля; 
створення профільних, універсальних, спеціалізованих 
магазинів, салонів, торгівля за зразками, купівля та продаж 
нерухомості; торгово-посередницька, торгово-закупівельна, 
біржова діяльність, аукціонний продаж, організація торгових 
домів, торгівля на дому, створення комерційних банків, 
фінансових груп та ін.; 

– зовнішньоекономічна діяльність – науково-технічна та 
виробнича кооперація, створення представництв, філій, 
спільних підприємств, консалтингових, маркетингових, 
туристських служб, організація навчання, стажування 
фахівців, редакційно-видавнича, комерційна, експортно-
імпортні, валютно-кредитні, посередницькі, лізингові 
операції, виставки, огляди, конференції, тендери, промислові, 
науково-технічні, технологічні, економічні послуги та ін. 

 
Що таке КВЕД? 

 
КВЕД – це скорочена назва від класифікатор видів 

економічної діяльності. Він установлює основи для 
підготовлення та поширення статистичної інформації за 
видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД 
полягає в об'єднанні підприємств, що виробляють подібні 
товари чи послуги у групи.  

 

КВЕД – це статистичний інструмент для впорядкування 
економічної інформації. 

 
КВЕД призначений забезпечувати: 
– статистичний облік підприємств і організацій за видами 

економічної діяльності; 
– проведення державних статистичних спостережень 

економічної діяльності й аналізу статистичної інформації на 
макрорівні; 
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– зіставлення національної статистичної інформації з 
міжнародною через застосування єдиної статистичної 
термінології, статистичних одиниць і принципів визначення 
та змінення видів економічної діяльності підприємств і 
організацій. 

 
Для підприємця правильне визначення коду своєї діяльності 

важливо у таких ситуаціях:  
– під час реєстрації суб’єкта господарювання; 
– якщо планується використовуватися спрощена система 

сплати податків. 
 
До вибору коду потрібно поставитися дуже відповідально. 

Якщо код вказати неправильно, при оформленні документів 
ваш бізнес можуть розцінити як такий, що отримує прибуток 
від не вказаного виду діяльності. Наслідком цього може бути 
втрата можливості оформлення сплати податків за 
спрощеною системою. Підприємцю дозволено обрати до  
6 видів діяльності для ведення власної справи. При цьому не 
обов'язково вести діяльність згідно всіх обраних кодів  
КВЕД, можна вказати коди для можливої майбутньої 
діяльності. 

Для того, щоб визначити код обраного виду діяльності 
можна скористатися сервісом для визначення кодів видів 
економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010, що 
доступний на сайті Державної служби статистики за 
посиланням: http://kved.ukrstat.gov.ua. 
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