
 

   
 

ПОРАДНИК МОЛОДОГО ПІДПРИЄМЦЯ 

Практичні поради для відкриття власної справи. 

Розроблено учасниками проекту «Бізнес від кухні» - майстерні 

гастрономічного підприємництва.  

 
 

 

I.  БІЗНЕС ІДЕЯ - ЯК ПОЧАТИ БІЗНЕС 
 

Бізнес-ідея важлива, з цього все починається, але не тільки вона визначає успіх проекту, і не 

потрібно покладатися на те, щоб потрапити до вільної ніші. пошук незайнятої  території. Це 

можуть бути добре відомі послуги на ринку.  

Напочатку потрібно відповісти самому собі серед інших на такі запитання: де буде 

працювати компанія, яка ваша цільова аудиторія, як ви хочете її реалізувати, з яким 

капіталом. А коли вид запланованої діяльності не виділяється, варто подумати, чи можна її 

виконати так, щоб потенційні одержувачі були особливо зацікавлені – наприклад, зробивши 

для них доступ до пропонованих послуг зручнішим. Можливо, достатньо запровадити інший 

графік обслуговування клієнтів, ніж у більшості подібних компаній, – підвищуючи їхні 



шанси придбати переваги чи товари, якими вони раніше не користувалися через обмеження 

часу. Однак хтось має це відкрити – тому буде корисно провести мозковий штурм (з родиною, 

друзями, сусідами, потенційними клієнтами), а також спробувати відповісти на запитання: 

чого б я, як споживач, очікував від тієї чи іншої компанії . Готового рецепту вам ніхто не 

дасть. Очевидно, що про ідею можна сказати більше, коли її перевірить ринок. Тоді його 

також легше оцінити – наприклад, щоб вжити заходів щодо захисту прав інтелектуальної 

власності. Оцінка ідеї — це оцінка потенціалу отримання прибутку. Якщо грошей на його 

реалізацію не вистачає, але є людина, готова вкластися в чужий план, значить, він «чогось» 

вартий. Однак слід пам'ятати, що інвестор оцінює проект за поданням автора. Чим він 

переконливіший, тим більша цінність затії. Важливо, щоб ідея була продуманою. 

 

Бізнес-план - не тільки в голові 

Для такої оцінки варто скласти бізнес-план, навіть якщо цього від майбутнього підприємця 

ніхто не вимагатиме. Він повинен описувати мету, яку компанія має досягти, і те, як вона 

хоче її досягти. Завдяки цьому документу можна спрогнозувати та мінімізувати вплив 

негативних факторів на старт і подальший розвиток компанії. Бізнес-план повинен містити: 

• аналіз компанії та її продукції, 

• аналіз ринку, 

• опис маркетингової стратегії, 

• опис доступних джерел фінансування, 

• фінансовий план і прогнози, 

• аналіз ефективності інвестицій. 

 

SWOT аналіз - що посилить компанію, що послабить. 

Щоб оцінити шанси на успіх запланованої діяльності, варто провести SWOT-аналіз. Це дуже 

корисний інструмент, який є однією з найважливіших частин успішного бізнес-плану. Тому, 

оцінюючи свій план, не копіюйте наявні аналізи. В основі SWOT-аналізу лежать внутрішні 

фактори, тобто сильні та слабкі сторони компанії (Strengths and Weaknesses) і зовнішні 

фактори – можливості (Opportunists) і загрози (Threats). При побудові оцінки власних 

здібностей створюється карта чотирьох зазначених тут груп факторів, які необхідно 

враховувати при розвитку компанії. Їх слід записати та дослідити їх взаємну взаємодію, яка 

може зміцнити потенціал компанії або стати перешкодою для досягнення амбітних цілей. Як 

і у випадку з бізнес-планом, ви повинні дуже холодно, навіть критично оцінювати кожну зі 

змінних. 

 

І ще одне важливе правило. Планування в бізнесі не може носити індивідуальний характер. 

Ринок і потреби клієнтів змінюються занадто швидко, тому і стратегію, і плани розвитку 

необхідно періодично коригувати  

 

 

II.  Знайти фінансування 



    
 

Гроші на старт і розвиток 

Без грошей а ні кроку – це очевидно. Навіть найпростіший план вимагає інвестицій, не 

кажучи вже про те, коли компанія росте і її замовлення зростають. Фінансовий ринок має 

багато пропозицій для підприємців, які шукають капітал. Це не тільки банки, але й 

пропозиції, адаптовані до конкретних цілей. 

Співфінансування від центрів зайнятості 

 Субсидії районних служб зайнятості (РЦЗ) на відкриття власної справи призначені в першу 

чергу для зареєстрованих безробітних. Співфінансування може бути надано, якщо особа, яка 

подає заявку, відповідає, зокрема, такі умови: 

• протягом 12 місяців до дати подання заяви на субсидію не вела підприємницьку діяльність 

та не вписана в реєстр підприемців, 

• мінімум 12 місяців керуватиме власною компанією, створеною за підтримки РЦЗ, 

• раніше не отримувала державну фінансову допомогу для відкриття бізнесу,  

• не відмовлявся без поважних причин від пропозиції відповідної роботи, стажування, 

навчання та інших можливостей заробітку або добровільно не припиняла їх протягом 12 

місяців до подання заяви. . 

 

У разі задоволення заяви безробітні отримають одноразову безповоротну дотацію у розмірі 

до шести окладів середньої зарплати. Його можна використати не лише для відкриття 

бізнесу, а й для покриття витрат на юридичну допомогу, консультації та необхідні поради. 

 

 

Субсидії Євросоюзу 

Операційна програма «Людський капітал» (Захід 6.2. Підтримка та сприяння підприємництву 

та самозайнятості) також передбачає фінансову підтримку. Допомога може досягати 40 тисяч 



злотих.  Кошти призначені для стартапу та розвитку, а також підтримки, яка надається 

протягом 6-12 місяців з моменту відкриття бізнесу. Вона виплачується щомісяця в розмірі, 

що не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день виплати цих коштів, а 

крім того, ви також можете розраховувати на консультацію та допомогу щодо ефективного 

використання субсидії. Програма також передбачає безповоротну субсидію та мікрокредити 

(до 50 тис. злотих). У першому випадку підтримка надається людям, які перебувають у 

найважчій ситуації на ринку праці, тобто. безробітні, які не працювали протягом 12 місяців 

протягом двох років, що передували зверненню за фінансуванням, молодь до 25 років, 

інваліди, особи старше 45 років, жителі сільської громади та малих міст. Отримати такі 

мікропозики можуть люди, які мають у своєму розпорядженні навіть мінімальний капітал для 

відкриття бізнесу. Вони мають низьку процентну ставку і надаються на п'ять років. За 

рахунок підтримки, передбаченої підзаходом 8.1.2. (Підтримка процесів адаптації та 

модернізації в регіоні) мають шанс принести користь людям, звільненим з роботи, 

запланованим до звільнення або групам ризику, працевлаштованим роботодавцями, які 

проходять процес адаптації та модернізації. І в цьому випадку ліміт співфінансування сягає 

40 тисяч. PLN, також надається підтримка. 

 

За грошима в банк 

Ви також можете почати з кредиту. Останнім часом у банків з'являється все більше 

пропозицій для підприємців-початківців. Людина, яка вирішує вибрати таке джерело 

фінансування необхідних для стартапу витрат, повинна переглянути різноманітні пропозиції 

та детально їх проаналізувати. Гроші на початок і розвиток у вигляді позики коштують 

дорого, але це не єдиний спосіб отримати гроші. 

 

III. ОБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ФОРМУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У процедурному плані створення компанії - це, по суті, не що інше, як формальності. Вони 



можуть бути більш-менш насиченими та дорогими, що залежить, головним чином, від 

форми, у якій буде здійснюватися бізнес, самостійно чи з кимось, з малим чи великим 

капіталом. Отже, вони є результатом певного вибору, який необхідно зробити перед стартом. 

 

Ви можете вести бізнес різними способами - одноосібно або в компанії. Спектр можливостей 

досить широкий. Вибирати є з чого, і рішення, прийняті на початку, не є «назавжди», їх 

можна змінити на будь-якому етапі бізнесу. Кожен може бути підприємцем. Підприємцем 

може бути будь-хто - фізична особа, юридична особа та організаційна одиниця, яка не є 

юридичною особою (так звана неповносправна юридична особа), якій окремим актом 

надається дієздатність здійснювати господарську діяльність від свого імені. Підприємці 

також є учасниками цивільного товариства в межах своєї господарської діяльності. 

 

Підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність від свого імені, ні з ким не ділиться 

обов'язками та прибутком. Працює гнучко, що цінується багатьма людьми, особливо 

творчими. ФОП належить виключно йому, тільки він розпоряджається його майном, яке 

також може бути передане іншій особі, наприклад, за заповітом. При цьому він несе 

персональну відповідальність за зобов'язання перед отримувачами своїх товарів і послуг і 

контрагентами, а також за своєчасну і правильну сплату державних зборів - податків і внесків 

на соціальне страхування, які повинен сплачувати кожен підприємець. Одним словом, він 

відповідає за все всім своїм майном. 

 

 

Господарська діяльність - це прибуткова виробнича, будівельна, торговельна, діяльність  у 

сфері послуг, а також пошук, дослідження  та видобування корисних копалин із родовищ, а 

також прибуткова діяльність, що здійснюється організовано та безперервно. Ліцензія 

потрібна для вищезазначеної діяльності з видобутку корисних копалин із родовищ, але не 

тільки для цього виду діяльності. Перелік видів діяльності для здійснення яких потрібні 

відповідні ліцензії містяться в Законі про свободу економічної діяльності, а детальні умови їх 

реалізації визначені в окремих актах, наприклад, у геологічному та гірничому законі чи 

законі про енергетику, або в Законі про захист особи та майна. 

    
 

 

Спільний інтерес у цивільному товаристві 

Цивільно-правове товариство — це в основному угода не менше двох підприємців. Такого 

утворення як цивільно-правове товариство не існує. Правову відповідальність суб'єкт має 

лише для цілей податкових розрахунків. У зв’язку з цим виникають певні проблеми з її 



назвою, оскільки жодні нормативно-правові акти її прямо не регулюють. Можна звернутися 

до ст. 434 ЦК і припускати, що товариство буде позначатися іменами та прізвищами 

учасників і терміном «цивільне товариство» або абревіатурою. 

 

Робота в спілках  

У спілках можуть працювати особи, які мають право займатися такими професіями: адвокат, 

фармацевт, архітектор, інженер-будівельник, державний аудитор, страховий брокер, 

податковий радник, брокер з цінних паперів, інвестиційний консультант, бухгалтер, лікар, 

стоматолог, ветеринар, нотаріус, медсестра , акушерка, адвокат, патентний повірений, 

оцінювач майна та присяжний перекладач. Цей каталог професій у Кодексі комерційних 

компаній прямо згадується як перелік осіб, уповноважених діяти у спілці. Проте закон 

дозволяє вести бізнес у такій організаційно-правовій формі особам, які можуть займатися 

позаштатною професією на підставі іншого діяння, наприклад, психолог, який займається 

приватною практикою. 

 

Капітальні спілкі 

Капітальні спілки можуть обирати назви вільно, вони не повинні включати імена, навіть 

імена засновників. 

Товариство з обмеженою відповідальністю, прийнятні скорочення: "spółka z o.o." або "sp. z 

o.o. ". Це часто використовувана форма. Рекомендується в основному, коли бізнес більший і 

має більше зобов’язань. Це також безпечно для особистих фінансів. Його партнери несуть 

обмежену відповідальність. Кредитори, в принципі, можуть стягнути борги тільки з активів 

компанії. Товариство має свої органи: збори акціонерів (воно має найважливіші 

повноваження), правління, іноді спостережну раду та ревізійну комісію. Веде повний облік та 

реєструється в Національному судовому реєстрі. Її договір повинен бути оформлений 

нотаріально. Мінімальний необхідний статутний капітал становить 5000 злотих. 

 

Акціонерне товариство, торгова абревіатура: "S.A.". Його форма заснована на обігу акцій, 

якими володіють акціонери, які відповідають за зобов'язаннями товариства лише в межах 

розміру своїх внесків. Прибуток зазвичай ділиться пропорційно належним акціям. Це 

найскладніша форма бізнесу. А щоб його розпочати, потрібні чималі кошти. Статутний 

капітал має становити не менше 100 000 злотих. Статутний капітал складається із внесків 

засновників, які стають співвласниками товариства. Ця компанія може бути заснована однією 

або декількома особами, але це не може зробити одноосібне товариство з обмеженою 

відповідальністю. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства своїм майном. Це 

товариство також має свої органи - загальні збори, наглядову раду, правління. Останній веде 

її справи і одночасно представляє її. 

 

Реєстрація бізнесу 

ФОП вноситься до Центрального реєстру та відомостей про господарську діяльність. Ви 

повинні знати, що підприємець отримає лише один запис, навіть якщо він має намір вести 

більше ніж один вид бізнесу, навіть якщо він дуже різний. Запис присвоюється особі, а не 

діяльності. Заявку на вступ можна подати особисто - в офісі міста чи гміни, листом (тоді з 

нотаріальним посвідченням) або електронною поштою - безпосередньо на веб-сайті CEIDG 

(також працює під назвою: firma.gov.pl) . Для онлайн-реєстрації потрібен електронний підпис 

або надійний профіль ePUAP. Реєстрація дуже проста - все, що вам потрібно, це заповнена 

заява CEIDG-1 і документ, що підтверджує вашу особу  

 

Повідомлення до ZUS, GUS та US 

Звернення до CEIDG також є зверненням до ZUS (або KRUS) для цілей розрахунку внесків 

соціального та медичного страхування, статистичного управління для отримання REGON та 

податкового управління для подання заявки на податковий ідентифікаційний номер (NIP) або 



його оновлення. Варто звернути увагу на правильне заповнення декларацій та повідомлень, 

що супроводжують цю заяву - у цьому випадку вам потрібно вирішити, чи використовувати 

пільгові внески ZUS, доступні на початковому етапі діяльності, від предмета звільнення від 

ПДВ і як - щомісяця або щокварталу - сплачуються авансові внески з податку на прибуток. 

Запис здійснюється не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання правильної 

заявки CEIDG. Діяльність може бути розпочата вже з дати подання заявки за умови, що ця 

дата позначена як дата початку діяльності. 

 

Формальності крок за кроком 

   
 

Перед початком реєстрації необхідно підготувати свої дані, назву фірми, юридичну адресу, 

дату її заснування, спосіб і місце оподаткування та код класифікації, що відповідає виду 

діяльності (згідно з польською класифікацією видів діяльності). 

 • На веб-сайті firma.gov.pl, згідно з інструкціями, ви можете заповнити анкету до CEIDG, яка 

також є заявою до статистичних і податкових служб і платника внесків до Установи 

соціального страхування. Найпростіше підписати форму за допомогою т. зв довірений 

профіль. 

 • Візит до податкової служби. Це необхідно при створенні цивільно-правового товариства. 

Хоча він не вноситься окремо до реєстру, він повинен отримати свій NIP (ідентифікаційний 

податковий номер). Для цього використовуються форми НІП-2 і НІП Д. Крім того, необхідно 

зареєструватися в податковій інспекції як платник ПДВ - за формою ПДВ-Р. У CEIDG, тобто 

онлайн, це може зробити підприємець, який має електронний підпис, перевірений 

кваліфікованим сертифікатом. 

 • Підприємець повинен зареєструватися на страхування як застрахована особа протягом 7 

днів з моменту початку діяльності. Раніше подання заяви CEIDG-1 є заявою на страхування 

платника. Якщо діяльність, що виконується, є єдиним джерелом доходу, потрібно заповнити 

форму ZUS ZUA, коли хтось, наприклад, має трудовий договір, заповнює ZUS ZZA (для 

цілей медичного страхування). 

 • Деякі види діяльності (наприклад, торгівля алкоголем, детективне бюро, обмінний пункт) 

потребують ліцензії або дозволу. Ви повинні подати заявку на них перед відкриттям компанії, 

якщо хтось хоче почати свою бізнес-кар'єру з цього виду діяльності. 

 • Варто отримати штамп - з назвою компанії (поряд із ПІБ), адресою та контактними даними, 

а також РЕГОН та НІП. 



 • В банку відкрито бізнес-рахунок. Потрібен запис у реєстрі діяльності (це може бути 

роздруківка з системи CEIDG), також варто мати печатку. У разі цивільно-правового 

товариства необхідний його договір. Податкову службу та ZUS слід повідомити про номер 

рахунку шляхом оновлення даних у системі CEIDG.   

 

 

IV. Як знайти кліентів 
 

 
Залучення нового клієнта – це процес. Ми можемо зробити висновок, що ми отримали 

клієнта в той момент, коли дана людина вперше завершує діяльність, яку компанія вважає 

головною метою. Це може бути покупка, підтвердження пропозиції або щось інше. 

У випадку електронної комерції це момент, коли споживач оплачує продукцію. Деякі компанії 

можуть розширити визначення залучення клієнтів, включивши відсутність повернення 

протягом певного періоду 

 

Основні методи залучення клієнтів: 

• Зосередьтеся на винятковій комунікації. Ефективна та своєчасна комунікація має бути 

пріоритетом. 

• Зберігайте позитивне ставлення. 

• Цінуйте свого клієнта як особистість. 

• Поділіться своїми знаннями. 

• Будьте відкритими до відгуків. 

 



 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Встановіть відносити  
 



   
 

Ефективне спілкування є основою особистих і професійних відносин з іншими людьми. Те, 

як ми розмовляємо з родиною, друзями та клієнтами на роботі, безпосередньо впливає на 

наше задоволення життям і є основою нашого успіху в багатьох його аспектах. Як і у 

багатьох людей, так багато проблем пов'язано з ефективним спілкуванням, однак ми завжди 

можемо «навчитися» цього і прагнути покращити проблемні області. Як покращити 

спілкування з людьми? Позитивна атмосфера в компанії складається як мінімум з кількох 

елементів: 

• Чесність 

Шахрайство призводить до втрати довіри. Важко почуватися комфортно з кимось, хто підвів 

нас. Щоб насолодитися приємною атмосферою, важливо бути чесним, не брехати і відкрито 

вирішувати конфлікти. 

• Лояльність 

Важливим аспектом є також готовність підтримати колег у складній ситуації. Турбота лише 

про контакти, які приносять нам короткочасну вигоду, є прикладом нелояльності. Таким 

чином важко побудувати стосунки, повні поваги та довіри. 

• Допомога один одному 

Командна робота дозволяє досягати цілей, яких важко досягти поодинці. Також варто 

допомагати безкорисливо. Відносини, засновані на доброті, приносять задоволення і 

благополуччя. 

• Стійкість до помилок 



Кожен помиляється, тому варто з розумінням ставитися до людей, з якими ми працюємо. 

Терпимість має певні межі - поблажливість і маскування звичних помилок колеги, що 

виникли, наприклад, через неуважність, не йде йому на користь. 

• Врахування відмінностей у темпераментах, уподобаннях тощо. 

Стовпом добрих стосунків також є повага до того факту, що люди відрізняються за 

схильностями, навичками та характером. Дуже важливо виявити і зрозуміти відмінності в 

темпераментах 

• Відповідна форма спілкування 

Помічаючи відмінності, які існують між нами та людьми, з якими ми спілкуємося, дозволяє 

нам розвивати ефективний спосіб спілкування. Завдяки цьому вдається уникнути 

непорозумінь, які заважають і затягують роботу 

• Повага до кордонів 

Знайомство з керівником, допитливість і відсутність такту негативно позначаються на 

стосунках. Необхідно визнати обмеження, які випливають із природи відносин. 

• Savoir vivre 

Особиста культура є одним із стовпів, на якому ґрунтуються професійні контакти. Про те, що 

ми добре виховані, свідчить, наприклад, пунктуальність, словниковий запас, вміння 

поводитися в різних ситуаціях або спосіб одягу. 

• Приємні жести 

Маленькі добрі прояви доброзичливості, такі як посмішка або, наприклад, принесення 

гарячого чаю застудженому другові, також допомагають налагоджувати стосунки. 

• Жарти на роботі 

Почуття гумору є ефективним інструментом для підтримки позитивної, легкої атмосфери. 

Вибираючи анекдоти, варто враховувати рівень чутливості людей, яким ви збираєтеся їх 

розповідати. 

 

VI. БУДУЙТЕ ІМІДЖ 
 



 
 

Одним із найважливіших інструментів формування іміджу компанії є маркетинг. Ключове 

значення для сприйняття бренду клієнтами має як вибір відповідних каналів просування 

бренду, так і саме проведення кампаній і рекламних заходів. 

Правильно розроблений і підтримуваний імідж дозволяє: 

• проведення експансіоністської політики збуту, а отже отримання високих прибутків; 

• більш швидке виведення нових товарів на ринок; 

• розвиток більшої фінансової стабільності та зниження ризику, пов'язаного з кризовими 

ситуаціями; 

• працевлаштування цінних і кваліфікованих працівників; 

• формування довіри споживачів і ділових партнерів до організацій (наприклад, інвесторів); 

• досягнення міцної позиції на ринку та конкурентної переваги. 

 

VII. Продажі 



  
 

 

Ефективність продажу залежить від багатьох речей - в першу чергу від схильності та навичок 

продавця, ставлення споживача та активності конкуренції. Однак є кілька універсальних 

правил, які дозволять вам працювати ефективніше з кожним днем. 

 

1. Принцип повноважень. Мистецтво ефективних продажів базується практично на цьому 

принципі: ми, продавці, повинні бути фахівцями, прекрасно знати весь ринок і детально 

знати товар і галузь. Це дозволяє створити відносини, в яких клієнт усвідомлює, що він 

повинен довіряти знанням і досвіду продавця. 

 

2. Принцип соціальної довіри. Які слова найбільше подобаються клієнту? Безумовно, це є 

підтвердженням задоволеності попередніх клієнтів - це набагато більше, ніж презентація 

можливостей обладнання чи можливість випробувати його самостійно. Найбільше про нас 

говорить те, що хтось купив і залишився задоволений. 

 

3. Принцип взаємності. Цей принцип старий як світ, він також зустрічається в нашому 

повсякденному житті. Зрештою, коли ми отримуємо щось безкоштовно, ми відчуваємо 

внутрішнє бажання відплатити. Надаючи клієнту фірмовий гаджет, безкоштовний зразок або 

картку лояльності, ми можемо розраховувати, що за потреби він вибере нашу компанію для 

задоволення конкретних потреб 

 

4. Принцип цінового контрасту. Це одна з найефективніших стратегій. Продавець спочатку 

представляє покупцеві дорожчі товари, а лише в кінці перераховує ті, у яких співвідношення 

ціна-якість набагато краще. У клієнта, який вирішує їх купити, складається враження, що він 

скористався відмінною пропозицією. 

 

Мистецтво ефективних продажів складається з елементів спілкування, ведення переговорів і 

використання психологічних інструментів. Але перш за все саме схильності, особистісні 

якості та досвід продавця змушують його досягати кращих результатів у роботі, ніж інші. 

Проте, безумовно, варто розвивати свої навички, постійно тренуватися та практикуватися, 

щоб отримати відчутну користь від своєї професійної роботи. 

 

 

 

 



Проєкт реалізований в датах 25 вересня – 4 жовтня 2022 року в 

Освітньо-тренінговому центрі «Czardworek» у Пшишетниці біля 

Бжозува. Організатором проекту є Tarnobrzeg Association of Artist 

Initiatives FRAM у партнерстві з Константиновською вищою 

професійною школою в Константинівці, Україна. Проект 

реалізується та фінансується в рамках програми Польсько-

Української Ради Обміну Молоддю. Органом управління 

програмою є Національна Агенція – Фундації Розвитку Системи 

Освіти. 

 

 
 
 



 


