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Особливості розвитку мікропідприємництва серед молоді Донецької та Запорізької областей.
Аналітичний звіт за результатами дослідження. Маріуполь, 2021 — 198с.
Це дослідження було підготовлено проєктом «SkillsLab Business Platform» в межах Програми ООН із відновлення
та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу та урядів Данії, Швейцарії та Швеції. Думки,
зауваження, висновки або рекомендації, викладені в цьому документі, належать авторам і не обов’язково
відображають погляди Програми, ЄС та урядів Данії, Швейцарії та Швеції.
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН
(ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд
ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний
банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини,
Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
Дослідницька група:
1. Дресвянніков Дмитро (експерт) — виконавчий директор Установи «Маріупольський міський центр підтримки
та розвитку МСБ», кандидат економічних наук, сертифікований за ISO 20700:2017 та атестований Всесвітньою
організацією CMC-Global бізнес-консультант.
2. Никифоренко Наталя (експертка) — кандидатка історичних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціології
управління Донецького державного університету управління (ДонДУУ) м. Маріуполь, соціологиняпрактикиня — брала участь у проведенні більше 20-ти соціологічних досліджень на території Донецької,
Луганської та Запорізької областей, зокрема в межах проєктів, що підтримуються USAID Ukraine, UNICEF
Ukraine, GIZ Ukraine, Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.
Громадська організація «Рада жінок Донеччини»
1. Голова організації — Уляна Токарєва
2. Голова правління організації — Юлія Пруднікова
Контактні дані: +38 068 485 05 69, wldmariupol@gmail.com
Основні напрями діяльності:
•

Реалізація програм з миробудування, розвиток діалогу між жителями та жительками Донеччини щодо
спільного майбутнього та активності громад відповідно до Цілей сталого розвитку.

•

Розвиток професійних спільнот у громадських організаціях, органах місцевого самоврядування, органах
державної влади щодо медіації, організації сервісів, зокрема соціальних, адміністративних, медичних, освітніх
тощо, в інтересах жителів та жительок громад на засадах рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

•

Просування засад партисипативної демократії, виявлення і використання інструментів участі громадян/
громадянок в управлінні місцевим розвитком, формування суб’єктності щодо захисту своїх прав, зокрема
серед виключених груп*.

•

Захист прав жінок та дівчат, просування рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків, широке
інформування та адвокація відповідних рішень на локальному і національному рівнях.

•

Сприяння розвитку соціального капіталу, демократичних цінностей, прав людини.

•

Розширення доступу до освіти для представників/представниць соціально або географічно виключених груп.

*

Ідеться про такі категорії осіб: людина з інвалідністю; дитина-сирота / дитина, позбавлена батьківського піклування; ВПО (внутрішньо
переміщена особа); представник/представниця національних меншин (зокрема ромської спільноти); соло-мама / -тато; учасник/учасниця
АТО/ООС; родина учасника/учасниці АТО/ООС; дитина, яка постраждала від бойових дій; молодь, яка мешкає у сільській місцевості; молодь,
яка має конфлікт із законом; родина, що перебуває у складних життєвих обставинах тощо. Повний перелік чинників, що призводять до
формування так званих «виключених груп», наведений у Законі України «Про соціальні послуги», який доступний за покликанням:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text
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Організація Об’єднаних Націй

ФАО

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН

ПРООН

Програма розвитку ООН

ФОП

Фізична особа-підприємець/иця

ЦНАП

Центр надання адміністративних послуг

SEO

Оптимізація сайтів для пошукових систем

SMM

Маркетинг у соціальних мережах

UNFPA

Фонд ООН у галузі народонаселення

UX/UIдизайн

Дизайн користувацького інтерфейсу

Зміст
Інформація про програму ООН із відновлення
та розбудови миру
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ

Інформація про Програму ООН
із відновлення та розбудови миру

надцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний
банк, Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини,
Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

У зв’язку з поточним конфліктом на Сході
України виникла необхідність термінового
вирішення питань відродження економіки,
відновлення та розбудови миру в районах,
що безпосередньо та опосередковано постраждали від збройного конфлікту. Тому, напри-кінці 2014 року уряд України звернувся до
міжнародної спільноти з проханням надати
технічну допомогу та фінансову підтримку
для оцінки пріоритетних потреб відновлення.
Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних
Націй, Світовий банк та Європейський Союз
надали оцінку відновлення та розбудови миру,
яка була схвалена Кабінетом Міністрів України у в середині 2015 року. Роботу над розв’язанням конкретних окреслених проблем
розвитку, породжених конфліктом, розпочали
у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, що є багатосторонньою
донорською рамковою програмою, спільно
імплементованою чотирма партнерськими
агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Головна мета впровадження Програми ООН із
відновлення та розбудови миру — реагування
та пом’якшення причин і наслідків збройного
конфлікту. Вона ґрунтується на результатах
Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних
регіонах України, а також із двома обласними
стратегіями розвитку до 2020 року. Програма
ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрями діяльності:

Програму ООН із відновлення та розбудови
миру реалізують чотири агентства ООН: Програма Розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з
питань гендерної рівності та розширення прав
і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН
у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація
ООН (FAOФАО). Програму підтримують два-

1.

підтримка економічного відновлення у
громадах, які постраждали внаслідок
збройного конфлікту;

2.

сприяння впровадженню реформи
з децентралізації влади та реформи
у сфері охорони здоров’я;

3.

посилення громадської безпеки
та соціальної згуртованості.

Програма повністю узгоджена з Рамковою
програмою партнерства між урядом України
та Організацією Об’єднаних Націй. Вона тісно
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миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру,
економіки та врядування на Сході України
після початку збройного конфлікту. Вона враховує можливості, що виникли в результаті
Мінського протоколу від вересня 2014 року
та поновлення дії його положень про припинення вогню, а також повністю пристосована
для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку.

взаємопов’язана з Програмою демократич-ного врядування та реформ, що впроваджується на загальнонаціональному рівні та в усіх
областях України і відповідає Цілям сталого
розвитку, зокрема, 16-й цілі сталого розвитку
16 (Мир, справедливість та сильні інститути).
Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на Сходу України, які постраждали внаслідок збройного конфлікту,
Програма ООН із відновлення та розбудови
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «SKILLSLAB: BUSINESS PLATFORM

Навчальна програма
«SkillsLab: Business Platform»
успішної власної справи. Навчальна програма
охоплювала вісім блоків та дала змогу учасникам та учасницям дізнатися, що необхідно для
запуску власної справи, вивчити правові та
фінансові питання у створенні власного бізнесу, розібрати складові маркетингової стратегії та написати бізнес-план від ідеї до реалізації. Усі заняття проходили в онлайн-форматі
у зв’язку з карантинними обмеженнями,
зумовленими COVID-19.

У межах Компоненту І «Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури» громадською організацією «Рада
Жінок Донеччини» за підтримки UNFPA в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру* у 2020 році була проведена
спеціальна освітня програма «SkillsLab:
Самозайнятість» для молоді віком 15-21 років,
серед студентів/студенток та випускників/випускниць закладів передвищої, професійнотехнічної освіти та ВНЗ, а також молоді, яка
прагнула започаткувати або розвивати власну
справу в м. Маріуполі, м. Бердянську, м. Мелі-тополі та інших населених пунктах уздовж
узбережжя Азовського моря (майбутніх Сартанської
і Кирилівської ОТГ, Мангушського, Якимівського, Мелітопольського, Приазовського, Приморського та Бердянського районів).

Додатково проведено два форуми «Youth
Business Forum: Перспективи розвитку молодіжного підприємництва Запорізької та Донецької областей», на яких
учасників та учасниць ознайомили з перспективами розвитку молодіжного підприємництва Запорізької та Донецької областей, пропрацювали у групах проблеми
розвитку бізнесу в молодіжному середовищі та можливості їх вирішення.

Програма «SkillsLab: Самозайнятість» була
спрямована на розвиток та вдосконалення компетенцій, необхідних для створення

*

Під час фінальної онлайн-конференції в
межах програм навчання молоді «SkillsLab:

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН),
Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі
народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
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Самозайнятість» та «Розвиток мікро і малого підприємництва та можливості підвищення рівня самозайнятості молодих людей у
Донецькому та Запорізькому регіонах» висвітлили результати проєкту, розглянули локальні та регіональні можливості щодо розвитку
мікро та малого
підприємництва, а також учасники/учасниці
конференції розповіли про розширення можливостей для започатку-вання власної справи
в громадах Донецької та Запорізької областей.

•

До всього проведено п’ять менторських
зустрічей для учасників та учасниць програми «SkillsLab: Business Platform». Завдяки
цим зустрічам усі залучені змогли якісніше доопрацювати з експертами свої бізнес-ідеї, бюджети до них та описові частини. Консультативні зустрічі сприяли виявленню помилок і
слабких сторін бізнес-планів та усуненню їх.
Відтак учасники та учасниці навчальної програми «SkillsLab: Business Platform» подали
онлайн-заявки на участь у подальшому дослідженні щодо ефективності використання
ними здобутих знань і вмінь тощо. Добір учасників/учасниць проводили двома етапами:

У 2021 р. навчальна програма трансформувалась у «SkillsLab: Business Platform». Учасниками та учасницями навчальної програми стали молоді люди віком 18-35 років, студенти/
студентки закладів передвищої, професійно-технічної освіти та ВНЗ, а також молодь,
яка прагнула започаткувати або розвивати
власну справу в м. Маріуполі, м. Бердянську
та м. Мелітополі. Навчання тривало у форматі
онлайн за вісьмома блоками.
Так, учасники та учасниці здобули професійні
знання та вміння за такими темами:
•

«Де шукати натхнення: як обрати
ідею бізнесу або Start Up?»;

•

«Організація власної справи:
бізнес-план — структура та розділи»;

•

«Тайм-менеджмент»;

•

«Юридична грамотність
та фінансова складова»;

•

«Маркетингова стратегія»;

•

«SMM просування, SEO»;

•

«Організація власної справи:
бюджетування»;

«Підтримка та розвиток підприємницької
діяльності. Еволюція бізнесу».

1.

розгляд комісією надісланих заявок від
кандидатів/кандидаток на відповідність
загальним критеріям відбору та оцінювання бізнес-проєктів;

2.

захист перед комісією учасниками/учасницями своїх бізнес-планів онлайн через
платформу Zoom.

За результатами двох етапів конкурсу 16 найуспішніших бізнес-ідей відібрали для участі в
дослідженні, що мало на меті насамперед досягти сталості проєкту та вдосконалити програми навчання для подальшого використання. Загалом були проведені дослідження та
аналіз особливостей започаткування, розширення та ведення мікропідприємництва молодими людьми у цільових містах Донецької та
Запорізької областей, а саме — Бердянську,
Маріуполі, Мелітополі, а також населених
пунктах уздовж узбережжя Азовського моря.
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Характеристика стану розвитку
мікропідприємництва в Україні
та регіоні дослідження
суб’єктами господарювання (фізичні особи — підприємці та юридичні особи), за
кількістю працівників та за сумою доходу за
календарний рік. Ці критерії та об’єднання на
їхній основі підприємств на «мікропідприємства», «малі підприємства», «середні підприємства» та «великі підприємства» визначені
Законом України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні» та Господарським кодексом України.

Згідно зі ст. 43 Господарського кодексу України, підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик
господарська діяльність, що здійснюється
суб’єктами господарювання (підприємцями)
з метою досягнення економічних і соціальних
результатів та одержання прибутку [1].
Класифікують підприємства в Україні зазвичай за трьома базовими критеріями — за

Мікропідприємництво

Мале
підприємництво

Середнє
підприємництво

Велике
підприємництво
Фабрика

Кількість працівників

Кількість працівників

Кількість працівників

Кількість працівників

ДО

ДО

ДО

БІЛЬШЕ

10ОСІБ

50ОСІБ

250ОСІБ

250ОСІБ

Сума річного доходу

Сума річного доходу

Сума річного доходу

Сума річного доходу

НЕ БІЛЬШЕ

НЕ БІЛЬШЕ

НЕ БІЛЬШЕ

БІЛЬШЕ

2 МЛН

10 МЛН

50 МЛН

50 МЛН

ЄВРО

ЄВРО

ЄВРО

ЄВРО
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перевищує 10 осіб і річний дохід від будь-якої
діяльності не перевищує суму, еквівалентну
2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України [2].

Отже, відповідно до п. 3 ст. 55 Господарського кодексу України до суб’єктів мікропідприємництва належать фізичні
особи, зареєс-тровані в установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці, а
також юридичні
особи — суб’єкти господарювання будь-якої
організаційно-правової форми та форми
власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не

Згідно з даними Державної служби статистики Україні у 2020 році в нашій країні діяло
майже 1,9 млн мікропідприємств, з них майже
1,6 млн (84%) становили мікропідприємства,
де суб’єктами господарювання виступали
фізичні особи-підприємці [3].

ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ МІКРОПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

2 500 000

1 910 830

1 800 736

1 737 082

1 764 737

1 864 013

1 898 902

1 626 589

1 553 041

1 458 980

1 471 965

1 550 633

1 591 031

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2 000 000
1 500 000
1000 000
500 000
0

Загальна кількість
діючих мікропідприємств

Мікропідприємства, де суб’єктами
господарювання є ФОП

Як бачимо з наведеного графіка, за останні
п’ять років суттєвого прогресу щодо створення мікропідприємств в Україні не спостерігається. Однак можна говорити про певну
сталість показників. Щоправда, з 2015 року
по 2017 рік відбулося незначне (у межах 100
тис.) скорочення числа мікропідприємств, але
з 2018 року помітна тенденція до повільного
зростання їхньої кількості, хоча на показники
2015 року в 2020 році на тлі наслідків пандемії COVID-19 вийти не вдалося [4].
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ФОП (у кожній адміністративній одиниці).
У решті областей — Черкаській, Івано-Франківській, Закарпатській, Миколаївській, Житомирській, Чернівецькій, Рівненській, Сумській,
Волинській, Чернігівській, Тернопільській,
Кіровоградській, Луганській [5] — діє менше
50 тис. ФОП у кожній. Найменша кількість
діючих ФОП станом на 2019 рік зафіксована
в Луганській області — 18 824.

Якщо розглядати дані офіційної статистики
щодо ФОП у регіональному розрізі, то можна
побачити, що за загальною кількістю фізичних
осіб-підприємців лідирують м. Київ та Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Львівська
області, де станом на 2019 рік діяло більше 100 тис. ФОП (у кожній адміністративній
одиниці). Київську, Запорізьку, Вінницьку,
Донецьку, Хмельницьку, Полтавську області
можна віднести до другої групи, де нараховується від 50 тис. до 100 тис.

більше

100 000

ФОП
•
•
•
•
•

м. Київ
Дніпропетровська,
Одеська,
Львівська,
Харківська
область

від 50 000
до 100 000
ФОП
•
•
•
•
•
•

Київська,
Запорізька,
Вінницька,
Донецька
Хмельницька
Полтавська
область

менше

50 000

ФОП
•
•
•
•
•
•
•
•

Найменша кількість
діючих ФОП станом
на 2019 рік зафіксована
в Луганській області

18 824

•
•
•
•

Черкаська,
Івано-Франківська,
Закарпатська,
Миколаївська,
Житомирська,
Чернігівська,
Рівненська,
Сумська,
Волинська,
Чернівецька,
Тернопільська,
Кіровоградська
область

Показники приросту кількості малих і середніх підприємств (2017-2019)

Токмак

+7,5%

Мелітополь

+7,2%

Запоріжжя

+4,7%

14

Бердянськ

+4%

на 01.01.2020 року. Обсяг обороту роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у
2020 році становив 2 302,7 млн грн, що на
45,2 млн грн більше, ніж у 2019 році. Станом
на 01.01.2021 року чисельність працівників у
суб’єктів малого і середнього підприємництва
сягала 29 150 осіб [8].

Запорізька область перебуває на сьомому
місці серед областей України за кількістю
ФОП, однак має значний потенціал для розвитку МСБ, реалізація якого передбачена
«Комплексною програмою розвитку малого
і середнього підприємництва в Запорізькій
області на 2021-2023 роки». Як зазначено
в цій Програмі, у 2017-2019 роках високі
показники приросту кількості малих і середніх підприємств спостерігались у м. Токмаку
(7,5%) та м. Мелітополі (7,2%), середні — у
м. Запоріжжі (4,7%), м. Бердянську (4%).
У 2020 році, незважаючи на складні умови ведення бізнесу та обмеження, запроваджені через карантин, в області не відбулося загального
зменшення кількості МСП, тобто підприємці малого і середнього бізнесу здебільшого
змогли адаптуватися до ситуації. Динаміка
росту кількості фізичних осіб-підприємців
по Запорізькій області протягом 2017-2019
років уповільнилася і становила лише 0,9%.
У 2020 році зменшилася на 15,3% кількість
найманих працівників/працівниць у фізичних
осіб-підприємців, і становила 37 тис. осіб [6].

Після початку збройного конфлікту на Сході
України та згортання економічної діяльності
в Донецькій області кількість суб’єктів господарювання на території області, підконтрольній уряду України, від 2013 до 2019 року
скоротилася на 55% [9, с.18]. Із 2019 року й
до сьогодні завдяки реалізації «Регіональної
програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 20192020 роки» [10], підтримки розвитку МСБ з
боку міжнародних організацій спостерігається позитивна динаміка щодо зростання кількості ФОП у Донецькій області. Так, за даними
Головного управління статистики на початок
2020 року в Донецькій області (без урахування території, непідконтрольної уряду України)
діяло 63 341 підприємство, з яких 55 863 —
це ФОП, зокрема 55 561 — суб’єкти мікропідприємництва [11].

За даними Департаменту реєстраційних
послуг Мелітопольської міської ради Запорізької області, станом на 01.10.2021 року
в місті зареєстровано 10 391 суб’єкт підприємницької діяльності, з них 7 559 — ФОП,
2 832 — юридичні особи. Із початку 2021 року
кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців зросла на 172 особи [7].

Розташування підприємств на території Донецької області є нерівномірним, майже 30% з
них зосереджені в м. Маріуполі. Так, станом
на 01.01.2020 року в Маріуполі діяло 18 094
підприємства, з яких 14 625 — ФОП [12].
Затвердження Кабінетом Міністрів України
18.08.2021 року «Стратегії економічного
розвитку Донецької та Луганської областей на
період до 2030», у якій Донецька область (поряд з Луганською областю) визначена територією пріоритетного розвитку й державного

Згідно з інформацією Головного управління ДПС у Запорізькій області станом на
01.01.2021 року кількість суб’єктів малого
та середнього підприємництва м. Бердянська
сягала 8 197, що на 164 більше, ніж станом
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кварталу (на момент опитування) частка «стабільних» підприємств скоротилася вдвічі (із
66% до 32%). Частка підприємств на етапі
спаду або навіть закриття зросла з 7% аж до
59%. Найбільш песимістичні настрої виявлені
у представників мікробізнесу — 60% респондентів оцінювали поточне становище як спад
діяльності [15].

стимулювання розроблення і впровадження
нових економічних моделей, дає надію на посилення позитивної динаміки розвитку МСБ в
області [13].
Окрім офіційної статистики, нормативних
документів, відстежувати динаміку розвитку
підприємництва в Україні дають змогу міжнародні, національні та регіональні соціологічні
дослідження.

Ґрунтовну соціально-економічну оцінку впливу пандемії COVID-19 на підприємства та домогосподарства в Україні на основі опитувань
974 власників мікро-, малих і середніх підприємств, а також 1022 представників домогосподарств у всіх 24 областях та в місті Києві
у 2020 році здійснила ПРООН у співпраці з
«ООН Жінки» та Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO) [16].
Важливим інструментом для виявлення бар’єрів на шляху розвитку малого та середнього
бізнесу, формування переліку пріоритетних
економічних, правових та регуляторних заходів (реформ) для покращення середовища ведення бізнесу в Україні є дослідження USAID
LEV: Щорічна оцінка ділового клімату (ABCA,
Annual Business Climate Assessment), яке проводять із 2015 року. Унікальним інструментом
порівняльного аналізу, що дає змогу контролювати прогрес формування та реалізації політики у сфері МСБ у порівнянні з провідними
практиками ЄС і міжнародного співтовариства, є «Індекс політики у сфері МСБ: Країни
Східного партнерства 2020. Оцінка стану реалізації Акту про малий бізнес для Європи».
Із погляду висвітлення гендерних аспектів ведення бізнесу варто відзначити дослідження
ПРООН «Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні», яке ґрунтується на статис-

Компанія Amway щорічно проводить Глобальне дослідження Amway про підприємництво (Amway Global Entrepreneurship
Report, AGER). Із 2017 року це дослідження
охоплює 44 країни світу включно з Україною.
Метою AGER є вивчення підприємницьких
настроїв — бажання, готовності, стійкості
намірів відкривати і вести свій бізнес, а також
чинників, що заважають веденню бізнесу. Результати AGER 2018 року продемонстрували,
що за індексом бажання, готовності та стійкості намірів відкривати і вести власний бізнес українці посіли останнє місце з 44 країнучасниць дослідження [14].
Варто зазначити і масштабне опитування
(вибірка охопила 1008 власників бізнесу),
здійснене командою Info Sapiens на замовлення Представництва Центру міжнародного приватного підприємництва в Україні, про
перешкоди для бізнесу, що загострилися під
час пандемії COVID-19, про стратегії виживання бізнесу в цей час, про заходи підтримки
з боку уряду. Якщо станом на кінець першого кварталу 2020 року більшість підприємств
характеризували свій етап розвитку як «стабільний», то станом на середину третього
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ПРООН у співпраці з «ООН Жінки» та Продовольчою та сільськогосподарською
організацією ООН (FAO) у 2020 році здійснили ґрунтовну соціально-економічну оцінку
впливу пандемії COVID-19 на підприємства та домогосподарства в Україні

24

НА ОСНОВІ ОПИТУВАНЬ

974

1022
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і середніх підприємств

областей
та м.Києва

представників/ць
домогосподарств

тичному аналізі даних ЄДРПОУ (Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України), що надає інформацію про гендерний розподіл керівників підприємств та організацій, а також приватних підприємців [17].

різного рівня та сфер та визначено характеристики типового власника бізнесу в Україні, виявлено п’ять основних типів підприємців, обчислено Індекс підприємництва, який виявився
вдвічі нижчим, ніж світовий показник [18].

На початку жовтня 2021 року Спілка підприємців України презентувала результати дослідження «Портрет українського підприємця»,
яке позиціонувала як перше дослідження такого роду в Україні. У цьому дослідженні проаналізовано профіль 1000 власників бізнесу

Серед регіональних досліджень розвитку підприємництва варто назвати дослідження ПРООН, виконане «Міжнародною маркетинговою
групою України» у 2016 році, — «Подолання
бар’єрів на шляху розвитку бізнесу на Донбасі:
огляд ситуації та ключові рекомендації», яке
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Азовського моря на основі «кабінетного» дослідження та глибинних інтерв’ю з жінкамипідприємицями в м. Маріуполі та Мангушській
громаді Донецької області, а також у м. Бердянську, м. Приморську та в Кирилівській громаді Запорізької області [21].

ґрунтувалося на аналізі таких даних:
1.

телефонного опитування 200 директорів
та власників компаній малого і середнього бізнесу в Донецькій і Луганській областях;

2.

телефонного опитування 40 експертів/
експерток — консультантів/консультанток
у сфері управління, економіки і права, які
мають досвід роботи з компаніями Донбасу впродовж конфлікту;

3.

матеріалів круглих столів у Краматорську
та Сєвєродонецьку з представниками/
представницями місцевих бізнес-асоціацій, підприємцями/підприємицями та волонтерами/волонтерками;

4.

засідань експертних груп за участі представників/представниць консалтингових
компаній, підприємців/підприємиць та
бізнес-асоціацій у Києві [19].

Емпіричних досліджень, які б охоплювали територію Донецької та Запорізької областей, й
у фокусі уваги яких безпосередньо перебувало
б молодіжне підприємництво, під час аналізу
ступеня вивченості проблематики підприємництва нам не зустрілося. Окремі показники
щодо залученості молоді до підприємницької
діяльності (5-7% від загальної чисельності
цієї вікової групи) чи щодо бажання займатися
підприємництвом (⅓ від загальної чисельності цієї вікової групи) візуалізують репрезентативні опитування «Лідерство в економічному
врядуванні (2015)», «Перехід на ринок праці
молоді (2016)», «Молодь України-2017» [22].

Основні тренди, бар’єри та перспективи розвитку соціально відповідального бізнесу на
Сході України на основі аналізу інформації з
відкритих джерел, інтерв’ю з представниками бізнесу, органів місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства
в громадах на «лінії зіткнення» окреслило
дослідження ПРООН 2019 року «Залучення приватного сектору до розвитку громад»
[20]. У межах проєкту «Сприяння економічній
участі вразливих груп населення, включно з
внутрішньо переміщеними особами, у регіоні
Азовського моря», що впроваджується GIZ за
дорученням Уряду Німеччини, навесні 2021
року ГО «Агенти змін» провела оцінювання
потенціалу жіночого підприємництва в регіоні

Вітчизняні дослідники наголошують на високій затребуваності соціологічних досліджень,
присвячених молодіжному підприємництву, з
огляду на недостатність даних/неадаптованість офіційної статистики для аналізу стану
молодіжного сегмента підприємницької діяльності (зокрема, під час підрахунку кількості ФОП не враховується вік підприємців). Як
зазначає Є. Сірий, у розвідці, опублікованій у
журналі «Демографічна та соціальна економіка» на початку 2020 року: «емпіричні дослідження фахівців (Е. Лібанової, О. Цимбала, О.
Яроша, Л. Лісогор та ін.) свідчать про низьку
підприємницьку активність серед молоді та
низький рівень доходів молодих підприємців.
Проте в багатьох дослідженнях практично не
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За українським законодавством молодіжний
вік визначається з 14 років до 35 включно.
Але, як зазначено в ст. 35 Цивільного кодексу України, повна цивільна дієздатність може
бути надана фізичній особі, яка досягла 16-ти
років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю. За наявності письмової згоди
на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець
[25].

розкриті сутність молодіжного підприємництва та чинники його поступу як у широкому
соціологічному контексті, так і у вужчому —
економіко-управлінському. Спеціальних досліджень інституціональних та інших проблем
молодіжного підприємництва у вітчизняній
дослідницькій сфері украй мало. В наявних
працях… мало вивчено інтенції (проблематика можливостей) самого суб’єкта аналізу
(молодого підприємця) і пошуку можливостей
вирішення проблеми в системі: «молодь —
підприємництво — держава — суспільство»
[23].

Отже, під молодіжним підприємництвом
можна розуміти самостійну, ініціативну,
систематичну, на власний ризик господарську діяльність, яка провадиться суб’єктами
гос-подарювання (підприємцями) віком 1635 років з метою досягнення економічних
і соціальних результатів та одержання прибутку. Відповідно молодіжне мікропідприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що провадиться з метою досягнення
економічних і соціальних результатів та одержання прибутків суб’єктами господарювання
(підприємцями) віком 16-35 років, у яких середня кількість працівників за звітний період
(календарний рік) не перевищує 10 осіб, і
річний дохід не перевищує суму, еквівалентну
2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Офіційного (законодавчого) визначення поняття «молодіжне підприємництво» наразі
в Україні немає. Науковці ж наполягають на
актуальності виокремлення «молодіжного
підприємництва» як виду/сегмента підприємницької діяльності і доводять, що воно наділене специфічними характеристиками, має
типові сильні сторони (наприклад, здатність
молоді до креативного мислення, значну мобільність, енергійність, уміння взаємодії для
вивчення нових ринків тощо) та слабкі сторони (зокрема, обмежений соціальний досвід, відсутність ділової репутації, проблеми
з пошуком стартового капіталу, обмежена
кількість контактів у сфері бізнесу та владноадміністративних структурах, незахищеність
від впливу бюрократичних структур тощо). На
думку українських дослідників/дослідниць,
урахування зазначених особливостей моло-діжного бізнесу дасть змогу оптимізувати
його підтримку, зміцнюючи сильні сторони й
нівелюючи слабкі, й врешті сприятиме зростанню рівня залучення молодих людей до підприємництва [24].
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Резюме дослідження

Дослідження «Особливості розвитку мікропідприємництва
серед молоді Донецької та Запорізької областей» було проведено у серпні-жовтні 2021 року ГО «Рада жінок Донеччини»
з метою виявлення специфіки започаткування, розширення та
ведення мікропідприємництва молодими людьми віком 18-35
років у Маріуполі, Бердянську, Мелітополі та інших громадах
Донецької та Запорізької областей уздовж узбережжя Азовського моря.
Фокус-групові опитування та глибинні інтерв’ю з 16 мікропідприємцями/мікропідприємицями, які щойно започаткували свій бізнес, — випускниками/випускницями програми
«SkillsLab: Business Platform», а також аналіз щоденників підприємців/підприємиць дали змогу:

1.

2.

Зібрати інформацію, що презентує різні мотиваційні моделі започаткування підприємництва
молоддю — «комерціалізація хобі», «монетизація
досвіду», «матір-підприємиця», а також засвідчує
тенденцію до переважання в системі мотивації
молоді до підприємництва мотивів соціальнопсихологічних над економічними й більшу вагомість для ухвалення рішення про заняття підприємницькою діяльністю внутрішніх спонук порівняно з
впливом зовнішніх чинників;
Виявити найбільш значущі стимули до підприємницької діяльності, як-от — моральна підтримка
близького оточення; наявність позитивних прикладів ведення бізнесу поруч; навчальні програми
щодо започаткування бізнесу на кшталт «SkillsLab:
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Business Platform»; сприятливе бізнес-середовище в місті започаткування бізнесу; програми фінансової підтримки молодіжного підприємництва
та перепони для занять молоді підприємництвом,
що головним чином лежать у психологічній площині — страхи, психологічний дискомфорт, здебільшого пов’язані із уявленнями про складність
підприємницької діяльності, ризиками втрати грошей, з браком у молодих людей відповідних знань
та вмінь, несформованістю певних підприємницьких якостей;

3.

З’ясувати, що більшість бізнес-ідей є поруч —
у прикладах діяльності/досвіді людей з близького оточення (колег по роботі, друзів), у власному
професійному досвіді, в узвичаєних побутових
практиках, але надважливим кроком для втілення
бізнес-ідеї є вміння розробляти бізнес-план; що
сценаріїв започаткування власної справи багато
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і вони залежать від амбітності ідеї, бажання, віри
в себе, специфіки обраної сфери діяльності, ресурсних можливостей — можна працювати вдома,
«на виїзді» чи орендувати спеціально облаштовані
приміщення; можна вкласти у свою справу понад
100 000 грн, а можна почати й з 10 000 грн; можна працювати тижнями без вихідних, а можна —
2 години на день;

4.

5.

Установити, що в своїй діяльності мікропідприємці/мікропідприємиці зіштовхуються переважно з
двома типами труднощів: перший є пов’язаним із
«людським чинником» (проблеми налагодження
ефективної взаємодії з клієнтами/клієнтками, постачальниками/постачальницями, партнерами/партнерками), другий — із системними проявами недостатньої розвиненості ринкових відносин, а
саме — об’ємним «тіньовим сектором» економіки
в Україні й низькими стандартами в торгівлі (недоброчесність в інтернет-торгівлі, невчасно виконані партнерські зобов’язання, неякісні товари та
послуги, демпінг з боку «тіньовиків» — типові чинники вразливості мікропідприємців/мікропідприємиць, які щойно започаткували свій бізнес);
Пересвідчитись, що в регіоні дослідження є значний потенціал для розвитку жіночого підприємництва, проте шлях жінок до підприємницького
успіху все ще ускладнений спротивом близького
оточення, наявними суспільними стереотипами
щодо розподілу гендерних ролей, браком ресурсів, що зумовлює необхідність цілеспрямованої
підтримки (зокрема фінансової) жіночого підприємництва;
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6.

7.

Показати на прикладі учасників/учасниць дослідження, що за наявності бізнес-ідеї, сталого
бажання відкрити власну справу, а відтак проходження навчання онлайн основам мікропідприємництва, розроблення бізнес-плану, і завдяки отриманню менторської підтримки в режимі живого
спілкування й фінансової підтримки від програми
«SkillsLab: Business Platform» за три місяці можна
відкрити ФОП, організувати й запустити підприємницьку діяльність як у сфері торгівлі, так і у сфері
надання послуг чи виготовлення продуктів/товарів;
Констатувати, що програма «SkillsLab: Business
Platform» за своїми цілями, змістом, форматами
теоретичного і практичного навчання є релевантною й ефективною моделлю стимулювання та
розвитку молодіжного мікропідприємництва в Донецькій та Запорізькій областях, що досвід її учасників і учасниць із започаткування власної справи
є придатним для поширення та залучення молодих
людей до участі в програмі в подальшому.
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І
Мета та методика
дослідження

Мета:
виявити особливості започаткування, розширення та ведення мікропідприємництва
молодими людьми в цільових
містах Донецької та Запорізької областей, а саме — Маріуполі, Бердянську і Мелітополі, а також населених пунктах
уздовж узбережжя Азовського моря.

Термін проведення
дослідження:
10 серпня - 30 жовтня
2021 року

Завдання дослідження:
1.

Які чинники сприяють/перешкоджають започаткуванню, розширенню та веденню власної справи?

2.

Які труднощі виникають під час започаткування, розширення та ведення мікропідприємництва, зокрема —
проблемні питання у відкритті та веденні ФОП?

3.

Наскільки затребуваний обраний підприємцями/підприємицями вид діяльності є в місцевості ведення бізнесу?

4.

У чому полягають відмінності ведення підприємницької
діяльності у сфері надання послуг та у сфері виготовлення та реалізації продуктів/товарів у містах, охоплених
дослідженням?

5.

Які сервіси (онлайн/офлайн) допомагають/ускладнюють
діяльність ФОП у розрізі мікропідприємства?

6.

Чи були корисними знання та навички, здобуті у програмі
«SkillsLab: Business Platform»? Що саме застосовують
підприємці/підприємиці на практиці?

Географія дослідження:
міста Маріуполь, Бердянськ,
Мелітополь та населені пункти уздовж узбережжя Азовського моря.
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Географія дослідження:

Серед учасників/учасниць дослідження було

міста Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь
та населені пункти уздовж узбережжя
Азовського моря.

3 чоловіки

13 жінок

Маріуполь
Бердянськ
Мелітополь

ре

о
Азовське м

Цільова аудиторія:
16 підприємців/підприємиць — випускників/випускниць програми «SkillsLab: Business Platform», із яких

2
11

з Маріуполя

з Бердянська

3

з Мелітополя

розробили бізнес-план, успішно захистили його та реалізували свої бізнес-ініціативи
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Учасники/учасниці представляли різноманітні сфери підприємницької діяльності

ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ
ТОРГІВЛЯ
квіткова крамниця

майстерня виробів
з епоксидної смоли

майстерня вишивки
студія лазерної різки

виготовлення
гранульованого корму

НАДАННЯ
МАТЕРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ВИРОБНИЦТВО
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

клінінгова компанія
виїзна хімчистка меблів,
килимів, ковроліну

виготовлення натуральної
пастили та фруктових чіпсів

майстерня повітряних
кульок та аеродизайну

авторська кондитерська

НАДАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
мистецьких, інформаційних,
консультативних, б’юті
дитяча фотозйомка

професійна фото- та відеозйомка
фотостудія

студія психологічної підтримки
та розвитку дитини

UX/ UI-дизайн-студія онлайн
кабінет шугарингу

Методи дослідження:

ФОКУС-ГРУПИ

ГЛИБИННІ ІНТЕРВ’Ю
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ЩОДЕННИКИ ПІДПРИЄМЦЯ/
ПІДПРИЄМИЦІ

Учасники/учасниці представляли дві
вікові групи соціально-демографічної
категорії молодь, а саме —

25-30

31-35

8 ОСІБ

8 ОСІБ

років

років

1 чоловік

2 чоловіки

7 жінок

6 жінок

13 із 16

учасників/учасниць
МАЛИ ВИЩУ ОСВІТУ

3
3

4 жінок
мали статус ВПО

13

середню спеціальну
(технікум, заклади професійної
(професійно-технічної) освіти
на момент участі в програмі
«SkillsLab: Business Platform»
були зареєстровані

як фізичні особипідприємці

створили ФОП після
завершення програми

Під час фокус-групових дискусій із підприємцями/підприємицями — випускниками/випускницями програми «SkillsLab
Business Platform» передусім з’ясовували їхнє бачення внутрішніх та зовнішніх чинників, що сприяють/перешкоджають
розвитку молодіжного підприємництва в регіоні, визначали
характерні риси молодіжного мікропідприємництва, надава-
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ли оцінку програмі «SkillsLab Business Platform»: її змісту, логіці, використаним методам та прийомам навчання. Усього було
проведено 4 фокус-групи, 2 з яких онлайн (1 — з учасницями
з Бердянська, 1 — з учасницями з Мелітополя), 2 — офлайн з
учасниками/учасницями з Маріуполя. Гайд містив 23 основні
запитання (Додаток 1). Кожна фокус-група тривала 2 години.
У процесі глибинних інтерв’ю молоді мікропідприємці/
мікропідприємиці ділилися власним досвідом започаткування/розширення підприємницької діяльності (від народження бізнес-ідеї, розробки бізнес-плану, до їх імплементації в
громадах — безпосереднього процесу вироблення товарів/
продуктів чи надання послуг); характеризували роль програми «SkillsLab Business Platform» у становленні їх як мікропідприємців/мікропідприємиць. Гайд містив 18 основних запитань (Додаток 2). Усього було проведено 16 онлайн-інтерв’ю
з мікропідприємцями/мікропідприємицями — випускниками/
випускницями програми «SkillsLab Business Platform» тривалістю 45–60 хвилин кожне.
Дослідження проводилось з дотриманням правил та етики
фокус-групових дискусій та глибинних інтерв’ю. Здійснювався
відеозапис дискусій, необхідний для підготовки транскриптів і
подальшого опрацювання отриманої інформації. Усі учасники/
учасниці фокус-груп вчасно вийшли на зв’язок і не полишали
фокус-груп й інтерв’ю до їх завершення, до теми дослідження
поставились із зацікавленням, давали щирі, ґрунтовні відповіді на поставлені питання, охоче ділилися власними спостереженнями, давали оцінки щодо теми дослідження.
Цитати учасників/учасниць, наведені у звіті, перекладені українською мовою зі збереженням використаної ними лексики і
стилістики.
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За умовами програми «SkillsLab Business Platform», після
завершення періоду активного навчання упродовж місяця
учасники/учасниці вели щоденники підприємця/підприємиці,
у яких коротко фіксували всі етапи розвитку власної справи
відповідно до створених ними бізнес-планів, зокрема відображали свій досвід розв’язання завдань, пов’язаних із державною реєстрацію ФОП, проведення маркетингових заходів,
закупівлі обладнання, вибору форми оподаткування та реєстрації як платників/платниць податків в органах ДПС тощо.
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ІІ
Загальні висновки

1.

Безпосереднє ухвалення рішення про заняття підприємництвом молоді люди здійснюють внаслідок поєднання
певних мотивів і стимулів. Попри самобутність систем
мотивації мікропідприємців/мікропідприємиць, за комбінацією внутрішніх спонук до підприємницької діяльності
ці системи піддаються типологізації. Дослідження дало
змогу окреслити три типові мотиваційні моделі: «комерціалізація хобі», «монетизація досвіду», «матір-підприємиця», а також засвідчило тенденцію до переважання
в системі мотивації молоді до підприєм-ництва мотивів
соціально-психологічних над економічними, і загалом,
більшу вагомість для ухвалення рішення про заняття
підприємницькою діяльністю внутрішніх спонукань порівняно з впливом зовнішніх чинників.
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2.

Досягненню успіху молодих людей у підприємницькій діяльності суттєво сприяє
наявність у них таких особистих якостей, як цілеспрямованість, упевненість
у собі, відповідальність. Важливими
також є комунікабельність, креативність, сміливість, ініціативність, захоп-леність справою, гнучкість, стресостійкість, організованість.

3.

Перепони для занять молоді бізнесом переважно лежать у психологічній
площині — це страхи, психологічний
дискомфорт, які здебільшого пов’язані
з уявленнями про складність підприємницької діяльності, з ризиками втрати грошей, із браком у молодих людей
відповідних знань та вмінь, відсутністю
поряд позитивних прикладів, несформованістю певних підприємницьких
якостей.

4.

відповідних знань, досвіду, фінансових
ресурсів, що актуалізує необхідність підтримки (зокрема фінансової) жіночого
підприємництва. Так, для 25% учасників/учасниць дослідження вирішальним
чинником відкриття власної справи стала саме можливість отримання коштів
на закупівлю необхідного обладнання
для реалізації власної бізнес-ідеї від
програми «SkillsLab: Business Platform».
5.

Попри наявний прогрес на рівні законодавства України, національної та
регіональних політик щодо створення
рівних можливостей для чоловіків і жінок на ринку праці, гендерна рівність у
сфері МСБ усе ще лишається бажаною
реальністю. Через значне поширення
в суспільстві стереотипів щодо розподілу гендерних ролей, жінки (особливо
молоді матері) часто зазнають труднощів у працевлаштуванні, їм доводиться
долати довший і складніший шлях до
підприємницького успіху, стикаючись
зі спротивом близького оточення, упередженнями клієнтів/клієнток, браком
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З огляду на домінування виставлених
учасниками/учасницями
посередніх
оцінок бізнес-клімату в Бердянську,
Мелітополі та Маріуполі (середній бал
по кожному з міст — 3,5 із 5-ти можливих), стан бізнес-клімату наразі майже
рівною мірою (з незначним переважанням позитивних чинників) стимулює
молодих людей до відкриття власної
справи (в першу чергу такі чинники, як
вдале географічне розташування міста,
розвинену інфраструктуру, лояльну політику місцевої влади щодо підприємців,
значну активність бізнес-середовища,
зростання рівня платоспроможності населення, розвиток споживчої культури),
так і подекуди посилює наявні бар’єри
щодо започаткування мікропідприємництва (у зв’язку з наявністю високих
цін на оренду приміщень для ведення
бізнесу, відсутністю пільгових умов оподаткування («податкових канікул») для
підприємців/підприємиць, які розпочали свій бізнес, домінування сезонного
характеру підприємницької діяльності
тощо).

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

6.

Потужним стимулом до відкриття власної справи для учасників/учасниць
дослідження стала участь у програмі «SkillsLab: Business Platform», яка,
по-перше, значно посприяла розвитку
їхньої мотивації до підприємництва та
посиленню впевненості у собі; по-друге,
надала необхідні знання й менторську підтримку для організації власної
справи; по-третє, посилила фінансові
можливості учасників/учасниць щодо
впровадження їхніх бізнес-ініціатив у
громадах, виділивши кошти на закупівлю обладнання.

7.

Досвід учасників/учасниць дослідження
засвідчив, що для започаткування власної справи однаково можуть бути придатними як бізнес-ідеї, народжені шляхом «поступового визрівання», так і ідеї,
що виникли внаслідок «раптового усві-

домлення». Подекуди свої бізнес-ідеї
учасники/учасниці дослідження знаходили завдяки інтернет-серфінгу, когось
із них надихнула поява на ринку певних
технічних чи технологічних новинок,
когось — перші клієнтські звернення
й заробітки, але найчастіше ідеї були
на поверхні — у прикладах діяльності/
досвіді людей із близького оточення (колег по роботі, друзів), у власному професійному досвіді, в узвичаєних побутових практиках. Важливе місце в процесі
формування бізнес-ідей посідає проведення учасниками/учасницями аналогій — «примірювання» певної діяльності «на себе» й оцінювання власних
можливостей (психологічних, професійних, фінансових, технічних) нею займатися. Під час обрання заняття для
бізнесу трьох учасниць дослідження не
зупинив той факт, що в суспільній сві-
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довірливих взаємин на основі клієнтоорієнтованості й забезпечення високої
якості продуктів/товарів/послуг.

домості ці заняття стереотипно сприймають переважно як «чоловічі» — IT,
лазерна різка й виготовлення виробів з
фанери/деревини, гранулювання кормів. Вони повірили у свої здібності, а
також урахували здобутки технічного
прогресу, який нівелював необхідність
важкої фізичної праці в багатьох сферах.
8.

9.

10. В обраних більшістю учасників/
учас-ниць дослідження сферах виробництва/ надання послуг нині доволі високий рівень конкуренції.
Однак, учасники/учасниці продемонстрували, що сприйняття конкурентів/
конкуренток як суперників/суперниць, опонентів/опоненток, «ворогів» — це стереотип, який зникає. Під
час започаткування бізнесу в конкурентів/конкуренток багато чому можна
навчитися. Зокрема, зрозуміти, як краще організувати діяльність, яке технічне оснащення для цього є необхідним,
зорієнтуватися в цінових показниках,
стандартах/секретах виробництва товарів/надання послуг. У підприємницькому середовищі є місце взаємодопомозі, спілкуванню в професійному колі,
передачі накопичених знань і досвіду
іншим, колаборації, партнерству.

Підґрунтя для реалізації учасниками/
учасницями своїх бізнес-ідей заклали
розроблені ними бізнес-плани, які дали
змогу конкретизувати ідею, «візуалізувати картинку», як саме функціонуватиме
бізнес, оцінити ресурси й упорядкувати
кроки для досягнення бажаного результату — безпосереднього здійснення
підприємницької діяльності з торгівлі
(квіткова крамниця), надання послуг
(шугаринг, фотографія, аеродизайн,
веб-дизайн, студія раннього розвитку,
клінінг) чи з виготовлення продуктів/
товарів (сухофруктів і пастили, тортів,
комбікормів, виробів з епоксидної смоли, виробів з фанери, виробів з ручною і
машинною вишивкою). Із 16 учасників/
учасниць дослідження 13 розробляли
бізнес-план уперше.

11. Як показав досвід учасників/учасниць
дослідження, сценаріїв започаткування
власної справи багато — усе залежить
від амбітності ідеї, бажання, віри в себе,
специфіки обраної сфери діяльності,
ресурсних можливостей. Так, із 16-ти
підприємців/підприємиць 7 провадять
свою діяльність головним чином удома,
із них — 5 жінок безпосередньо в житлових приміщеннях, а 2 (1 чоловік і 1 жінка) — у спеціально облаштованих нежитлових приміщеннях на кшталт гаража.

Більшість учасників/учасниць дослідження надали перевагу діяльності на
місцевих/локальних ринках, що загалом
є властивим для мікропідприємництва,
успіх якого забезпечується, зокрема, за
рахунок якомога коротшої дистанції між
виробництвом продукту/товару/надання послуги і споживанням/отриманням
послуги, через формування між ними
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Так, із 16-ти підприємців/підприємиць

7

провадять свою діяльність
головним чином удома

5 жінок
безпосередньо
в житлових
приміщеннях

4

4 підприємці/підприємиці (2 чоловіки
і 2 жінки) працюють «на виїзді», а адміністративну роботу виконують «з дому»,
5 підприємиць орендують приміщення.
Більшість учасників/учасниць проєкту
вклали у свою справу понад 100 000
грн, дехто з учасників/учасниць починали і з 10 000. Фінансову підтримку
на закупівлю обладнання від програми «SkillsLab: Business Platform» (від
24 112 грн до 60 000 грн) підприємці/
підприємиці спрямували, насамперед,
на закупівлю відповідного обладнання та/чи робочих матеріалів, необхідних для провадження своєї діяльності.
Джерелами співфінансування бізнеспроєктів учасників та учасниць головним чином стали власні заощадження.
Усі залучені в дослідження зареєстрували ФОП 3-ї групи спрощеної системи
оподаткування й на момент проведення
дослідження працювали самостійно,
покладаючись на свої вміння, навички,
здібності, вольові якості, знання, здоров’я, час, й лише інколи долучали для
виконання певних операцій (транспортна доставка, просування товару/послуги
в соціальних мережах) когось із членів
сім’ї. Троє учасників/учасниць залучали/
залучають для виконання окремих видів
робіт партнерів на договірній основі.

2 чоловіки
і 2 жінки
працюють
«на виїзді», а
адміністративну
роботу виконують
«з дому»

2
4

1 чоловік
і 1 жінка
у спеціально
облаштованих
нежитлових
приміщеннях
на кшталт гаража

підприємиці
орендують
приміщення

Більшість учасників/учасниць
проєкту вклали у свою справу

понад

100 000₴

12. У процесі реєстрації ФОП більшість
учасників/учасниць дослідження, особливо ті з них, хто робили це онлайн
на пор-талі «Дія», суттєвих проблем
не мали. Ті, хто зверталися до ЦНАП, а
особливо ті, у кого була потреба безпосередньо звернутися до Державної
податкової служби України, подекуди

дехто з учасників/
учасниць починали і з

10 000₴
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користуються одиниці, водночас зазначають, що гострого дефіциту часу не
відчувають, але будуть застосовувати
такі інструменти в майбутньому.

стикалися з бюрократичною тяганиною
й недостатньо клієнтоорієнтованим обслуговуванням.
13. Інтенсивність праці мікропідприємців/
мікропідприємиць залежить від їхнього
ставлення до підприємницької діяльності — як до основного джерела свого добробуту/сімейного добробуту чи
як до додаткового заробітку. У першому випадку така інтенсивність є доволі
високою. У разі ставки на клієнтоорієнтованість, частина учасників/учасниць
дослідження для напрацювання клієнтської бази, «оборотів» занурилась у
роботу без вихідних, щоправда, планувала в перспективі оптимізувати власну
діяльність і вивільняти для себе й сім’ї
хоча б один день на тиждень. Специфіка зайнятості підприємців/підприємиць
у сфері креативних індустрій пов’язана
з високим рівнем зайнятості в період
вікендів, і відповідно, з «плинним»,
«непрогнозованим» графіком власних
вихідних (вихідними стають дні, вільні
від замовлень). Щодо організаційних
інструментів підприємницької діяльності, то більшість учасників/учасниць
надали перевагу звичайним записникам, в яких вони фіксують замовлення,
інформацію про клієнтів/клієнток. Спеціальними програмами для управління
клієнтськими базами поки ніхто з них
не користується через обмеження кількості клієнтів/клієнток (в одних учасників/учасниць їх поки що близько десяти, у інших — два десятка, але є й такі,
хто наближається до сотні). Інструментами тайм-менеджменту (матрицею
Ейзенхауера, діаграмою Ганта) поки що

14. Із виходом на місцеві ринки товарів і
послуг підприємці/підприємиці зробили
ставку на різні конкурентні переваги,
такі як: вироблення ексклюзивних товарів, надання комплексних послуг, вузька
спеціалізація діяльності (або навпаки —
розширення лінійки товарів/послуг),
індивідуальний підхід до клієнта/клієнтки з використанням емпатії, творчої
інтуїції, вправної комунікації тощо. Більшість із них вирішила працювати на широку аудиторію й у середньому ціновому
сегменті, водночас вважає програшною
стратегію демпінгування. Для напрацювання клієнтських баз учасники/учасниці дослідження найперше покладаються на рекомендаційний маркетинг
(«сарафанне радіо»), а також прямий
маркетинг (персональні продажі, знижки, бонуси, безкоштовна доставка). Під
впливом програми «SkillsLab: Business
Platform» практично всі учасники/учасниці велику увагу приділяють SMM-просуванню та брендингу — ведуть свої
сторінки в Інстаграм, Фейсбук, користуються розробленими на програмі
логотипами, назвами продуктів, дизайном упакувань для формування впізнаваності на ринку.
15. Дослідження засвідчило два типи труднощів, з якими зіштовхуються мікропідприємці/мікропідприємиці у своїй
діяльності. Перший тип пов’язаний з
«людським чинником» (ідеться про про-
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кої діяльності й стабілізації досягнутих
результатів. У 2-3-річній перспективі
більшість планує масштабування діяльності — розширення лінійки товарів/послуг та/чи залучення одного-двох співробітників/співробітниць, у зв’язку з чим
може бути змінена група ФОП. Три учасниці бачать себе на новому організаційному рівні підприємницької діяльності
(відкриття студії шугарингу, власної
багатопрофільної фотостудії, кав’ярні).
У планах інших трьох учасниць вагоме
місце відведене соціальному підприємництву, зокрема підтримці жіночого
підприємництва, партнерству з «третім
сектором».

блеми налагодження ефективної взаємодії з клієнтами/клієнтками, постачальниками/постачальницями, партнерами/
партнерками. Другий — із системними
проявами недостатньої розвиненості
ринкових відносин в Україні, а саме —
об’ємним «тіньовим сектором» економіки й низькими стандартами в торгівлі.
Так, під час закупівлі учасниками/учасницями техніки й обладнання часто
траплялися: невідповідність інформації
на сайтах компаній, що продають обладнання, реальній ситуації з термінами
доставки, ціною, технічними характеристиками товару; пропозиції «тіньової»
закупівлі обладнання (без підтверджуючих документів); незадовільна якість
товарів. Унаслідок цього під час реалізації бізнес-планів на практиці у них
виникала потреба в певних додаткових
витратах, не передбачених бюджетом, а
початок власне виробничого процесу/
процесу надання послуги міг затягнутися на 2-3 тижні. Дехто з підприємиць,
обравши для бізнес-діяльності таку
сферу виробництва, яку загал сприймає
як «чоловічу» (наприклад, лазерна різка та виготовлення виробів з фанери),
стикалися з труднощами у закупівлі інструментів для роботи, адже ті не були
адаптовані для жінок, також за прямих
продажів їм важче було налагоджувати
контакт з клієнтами через стереотипізоване сприйняття їх як продавчинь, а не
фахівчинь.

17. Дослідження не візуалізувало суттєвих
регіональних відмінностей у процесах започаткування і ведення бізнесу
в Маріуполі, Бердянську, Мелітополі,
з огляду на нормативно-правову врегульованість цієї діяльності на національному рівні, економічну обґрунтованість і визначеність її структури, а
також у зв’язку з тим, що дослідження
охопило територіально близькі міста,
зі схожими соціокультурними і споживчими практиками населення. Серед
тих відмінностей, що проявилися, слід
зазначити дещо більший, порівняно
з Бердянськом і Мелітополем, рівень
діджиталізації адміністративних послуг,
значний вплив курортності та сезонності на діяльність мікропідприємців/
мікропідприємиць у Бердянську. Крім
того, у містах з меншою чисельністю
населення (станом на 01.01.2021 у
Бердянську проживає 107 928 осіб, у
Мелітополі — 150 768, а в Маріуполі—

16. Щодо візій майбутнього, то 13 із 16-ти
учасників/учасниць дослідження на
найближчий рік зосереджені на налагодженні систематичної підприємниць-
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приємництво» (надавачів/надавачок інформаційних чи посередницьких послуг
серед учасників/учасниць не було). Певна різниця проявилася щодо «прив’язки» до місця — діяльність «надавачів/
надавачок послуг» характеризується
дещо вищим рівнем мобільності, а «виробники/виробниці» для розміщення
габаритного обладнання частіше потребують великих нежитлових приміщень.
У випадку застосування інших підходів
для зіставлення діяльності мікропідприємців/мікропідприємиць, наприклад, з
погляду масштабів діяльності, сфокусованості на певних секторах економіки (насамперед — щодо безпосередньо «товарної диференціації»), помітні
особливості і в ресурсному забезпе-ченні.

431 859 осіб [23]) дещо легше формувати початкову клієнтську базу завдяки
тіснішим соціальним контактам; але
водночас у таких містах важче нарощувати адресну аудиторію. У Маріуполі й
Мелітополі дія програм підтримки МСБ
з боку місцевої влади і неурядових організацій як важливого чинника сприятливості розвитку бізнес-активності молоді
є помітнішою, порівняно з Бердянськом.
18. Дослідження не засвідчило суттєвих
відмінностей між учасниками/учасницями за критерієм «вид підприємницької діяльності», оскільки і виробники/
виробниці продуктів/товарів і надавачі/
надавачки послуг у цьому разі потрапили до спільної категорії «виробниче під-

У містах з меншою чисельністю населення (станом на 01.01.2021):

431 859
осіб

Маріуполь

107 928
осіб

Бердянськ

дещо легше формувати початкову
клієнтську базу завдяки тіснішим
соціальним контактам; але водночас
у таких містах важче нарощувати
адресну аудиторію

150 768
осіб

Мелітополь
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ ПРОГРАМИ
«SKILLSLAB: BUSINESS PLATFORM»

ІІІ
Практичні рекомендації
щодо розвитку програми
«SkillsLab: Business Platform»

1.

Дослідження показало, що для випускників/випускниць програми найціннішим результатом навчання стало вміння розробляти бізнес-план і керуватись ним у процесі підприємницької діяльності, що
підтверджує необхідність продовження й масштабування такого роду підготовки молодих підприємців/підприємиць у секторі неформальної освіти.
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2.

3.
4.

Виявлені в результаті дослідження внутрішні
й зовнішні чинники сприяння молодіжному підприємництву, а також бар’єри і труднощі занять
мікропідприємництвом засвідчили доцільність у
популяризації молодіжного підприємництва та
проведенні навчання основам започаткування бізнесу для молоді приділяти більшу увагу (поряд з
висвітленням економічних, юридичних та організаційних аспектів бізнес-діяльності) аспектам психологічним, зокрема — сприянню самоактуалізації
й розкриттю особистісного потенціалу молодих
людей, формуванню в них необхідних підприємницьких якостей та soft skills. Доречність доповнення програми психологічним модулем (з акцентом на самоактуалізації, саморефлексії, розвитку
комунікативних навичок майбутніх підприємців/
підприємиць, профілактиці їхнього професійного
вигорання) підтвердили й самі учасники/учасниці
дослідження під час обговорення напрямів можливого вдосконалення програми.
Як засвідчило дослідження, випускники/випускниці програми загалом добре орієнтуються у
своїй економічній ніші, однак вони є недостатньо
обізнаними з економічною теорією та перебігом
соціальних процесів, що є обмежувальним чинником у їхній бізнес-діяльності й актуалізує доповнення змісту програми відповідними темами.
Після отримання загалом достатнього обсягу
знань і навичок для започаткування власної справи під час програми учасники/учасниці потребують пост-програмного менторства, особливо
щодо практики SММ просування товарів/послуг,
подання перших податкових звітів.
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4.1. Чинники сприяння молодіжному
мікропідприємництву
4.1.1. Мотивація відкриття власної справи
Відповіді учасників/учасниць фокус-груп на запитання
«Що спонукало Вас зайнятися підприємництвом?» дали змогу
виокремити три типові мотиваційні моделі, кожна з яких
демонструє поєднання певних внутрішніх спонукальних чинників у вигляді особистих цілей, потреб, інтересів, прагнень,
запитів, здібностей, умінь та навичок учасників/учасниць.
Перша модель — «комерціалізація хобі» — була яскраво
представлена п’ятьма учасницями й одним учасником, які
мали давнє (ще з дитинства) захоплення — квітникарство,
малювання, вишивання, або ж це захоплення (наприклад, фотографування) прокинулось нещодавно — кілька років тому, і
в певний час для них сформувалася сприятлива ситуація, щоб
вивести власне хобі як діяльність на новий — прибутковий —
рівень.

Квітами я займалась усе свідоме життя, мені подобалося.
Але це було більше як хобі. У моєму випадку просто все зійшлося,
як то кажуть — пазл склався. Я працюю з грантами, знаю, де
їх шукати.... Коли я подумала про те, що час відкривати свою
квіткову крамницю, саме знайшла вашу програму [«SkillsLab:
Business Platform»]... Я вирішила спробувати
УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ, 35 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Я за освітою економіст, 8 років працювала логістом у
транспортній компанії. Коли ми з чоловіком вирішили, що
в нас буде дитина, я подумала, що потрібен фотоапарат. І
так все почалося, я стала фотографом. З’явилася дитина, я
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фотографувала кожен момент, для мене це було дуже важливо —
слідкувати за розвитком (як зростає, які досягнення). Я просто
виходила з дитиною на вулицю й фотографувала, а матусі
і навіть татусі, які були на майданчику, підходили до мене і
просили сфотографувати й їхніх дітей. 30-50 грн... Тобто так
все починалося. Я зрозуміла — а чому б ні? Вирішила спробувати
[започаткувати бізнес]. Я подавалась на різні гранти, вони мені
дуже допомогли. Мабуть, не було б усього цього [фотобізнесу],
тому що суми були доволі великі»
УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Перша освіта в мене технічна... — інженер-механік. Друга
освіта — гуманітарна. Коли я почав вчитися на соціальній роботі, паралельно став захоплюватися фотографією. Років зо
три тому я купив собі першу дзеркальну камеру і почав знімати
чисто на аматорському рівні. Тобто це була якась дівчинка,
пара закоханих, день народження. Спочатку це була взагалі
неприбуткова справа, з цього я нічого не отримував. Працював
просто для себе, тому що мені це подобалося. Я чув, що «ось у
тебе виходять гарні фотографії, чому б тобі не зайнятися
цим?». Спочатку я думав, мовляв, що я не фотограф зовсім, я
цим не займаюся професійно. Потім я спробував дати оголошення... Мені це сподобалося… Приваблює можливість вільного
графіка, я вважаю — це величезний плюс»
УЧАСНИК 5, ФОТОГРАФ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Вишиванням я займаюся давно…, і бісер, і нитки… як хобі...
Почалося все, коли мені було 8 років. Я, звісно, цього вже майже не пам’ятаю, це з розповідей батьків. Я побачила по телебаченню рекламу муліне і вишивки й попрохала батьків мені їх
купити. Мати була категорично проти, адже в мене були проблеми з зором, але тато врешті-решт купив. Вийшло навпаки —
завдяки вишиванню зір у мене покращився... Були якісь замовлення — вишиванки, прикраси. Якісь замовлення я продавала.
Паралельно, після навчання, працювала на заводі. За станом
здоров’я під час пандемії мені довелося залишитись удома.
Довелося брати більше замовлень на вишивку... Я побачила інформацію про програму [«SkillsLab: Business Platform»] у Фейс-
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бук і зрозуміла, що це можливість розширити діяльність. Мені
пощастило, мене підтримує моя сім’я та друзі. Усі, кого я знаю,
кажуть: «Так, пробуй!». Я постійно навчаюся чомусь новому,
проходжу якісь майстер-класи»
УЧАСНИЦЯ 8, МАЙСТРИНЯ З ВИШИВКИ, 27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Я закінчила філологічний факультет Донецького національного університету, аспірантуру, працювала журналістом, редактором 10 років, потім сподобалася сфера ІТ. Прийшла до
Центру розвитку стартапів «1991», там я пройшла навчання, ми створили з командою стартап. І там я дізналася, що є
така спеціалізація як UX-дизайн, що зараз це затребувано. Мені
завжди хотілося малювати, це як хобі. І з того часу почався мій
шлях. Я закінчила mate.academy, вивчилася на UX-дизайнера,
почала брати замовлення. Треба займатись улюбленою справою. Важливо, щоб вона приносила дохід, і тоді буде гармонічна
культура, яка матиме розвиток»
УЧАСНИЦЯ 16, UX-ДИЗАЙНЕРКА, 32 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

Друга модель — «монетизація досвіду» — проявила себе в
кейсах щодо започаткування власної справи 3 учасниць та 2
учасників фокус-груп. Накопичивши значний і різноманітний
досвід роботи за наймом, маючи перед очима успішні приклади ведення бізнесу знайомими, друзями, чи довгий час
пра-цюючи в родинному бізнесі, у певний момент вони відчули в собі бажання і готовність вести бізнес самостійно.
«...Я працювала і мені завжди було тісно, закортіло самій. Друга причина — я виховую п’ятьох дітей... їм потрібно демонструвати приклад, що зараз самим можливо зробити все... Я дивлюся на людей — батьків у батьківському комітеті... Одна мама
тримає кафе, інша — чебуречну, у третіх тато там швець. Я
це все бачу і теж так хочу. ...Був 2014 рік, я саме захистила диплом, почалася війна, ми поїхали, і тут [селище Талаківка під
м. Маріуполем] я вже зрозуміла, що з нуля [треба починати].
Мене з моїм дипломом педагогічним звали тільки помічницею
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вихователя. Я вирішила, що мені цієї зарплати замало, і пішла працювати прибиральницею на м’ясокомбінаті, зарплата
була вищою (там за тиждень пропонували стільки, скільки за
місяць у дитячому садку). На м’ясокомбінаті я стала зростати, мене перевели на виробництво, далі — бригадиром, потім
вже я очолила відділ. У 2018 році я склала ЗНО і вступила до
Харківської ветеринарної академії на заочне й пішла в декрет.
Увесь цей час намагалася знайти шляхи, хотіла почати щось
вирощувати (поросят і так далі), щоб ні від кого не залежати...»
УЧАСНИЦЯ 9, НАДАВАЧКА КЛІНІНГОВИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«...Я — практичний психолог, магістр. Завжди вважала, що
це — мій напрямок, я здобувала освіту повноцінно, вчилася, знаючи, що я цим буду займатися. Навчалася в Маріупольському
гуманітарному університеті. У мене була основна робота —
спочатку я була психологом в школі, але у нас це погано працює,
я вийшла швидко з цієї системи. Далі працювала в приватній
школі раннього розвитку, набувала собі досвід, займаючись паралельно індивідуальною роботою на дому. Нині я вже 2 роки
як пішла з роботи і займаюся приватною практикою у своєму
кабінеті, який я відкрила свого часу за допомогою грантової підтримки і зі своїх власних коштів. Я думаю, що зараз якраз дуже
хороший момент для того, щоб розширити свою діяльність...»
УЧАСНИЦЯ 11, ПСИХОЛОГИНЯ, 25 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Працював на будівництві достатню кількість років, багато
пропустив через свої руки перед тим, як прийти до того, щоб
зареєструвати фірму і займатися цим на іншому рівні»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Я вирішила займатися сухофруктами, тому що в нас [у родини] 2 гектари саду… У мене є свої 2 гектари землі, я думаю посадити там сад, щоб самостійно розвиватися в цій сфері. Мені це
подобається, займаюся садівництвом з дитинства»
УЧАСНИЦЯ 12, ВИГОТОВЛЮВАЧКА ПАСТИЛИ ТА ФРУКТОВИХ ЧИПСІВ,
27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ
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Третя модель — «матір-підприємиця» — її презентували
п’ять учасниць, які мають малолітню дитину/дітей. Зміна соціального статусу внаслідок народження дитини, «випадіння» зі
звичного робочого циклу, поява вільного від роботи часу суттєво посприяли самоактуалізації жінок, посилили їхнє прагнення до самоствердження. Окрім незалежності діяльності,
підприємництво привабило молодих матерів також вільним
графіком роботи — можливістю заробляти і водночас приділяти належну увагу дітям, сім’ї.
«[Спонукала до підприємництва] неможливість фізично повернутись на попередню посаду [старша менеджерка на трикотажній фабриці»], де відрядження, відповідальність, ненормований графік (могла працювати по 8-9 годин, аби отримати
хороші відсотки), чи знайти їй заміну таку, щоб я могла приділяти увагу дітям і ходити на роботу. У мене немає можливості по 8-9 годин сидіти на роботі, щоб я була ізольована від
своєї сім’ї, відповідно для мене підприємництво було як свобода,
часткова»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Хочу працювати на себе, хочу заробляти. Я хочу, знову ж таки,
мати свій графік, оскільки я працювала подобово, а діти маленькі. Хочу ночувати вдома, хочу свою справу. Подобова робота
дуже губить здоров’я, ну і ...на чужу людину. Також підштовхнула програма [SkillsLab: Business Platform] і перспектива
отримання гранту, можливість отримати пораду, менторську підтримку»
УЧАСНИЦЯ 7, МАЙСТРИНЯ ЗІ ГРАНУЛЮВАННЯ КОРМУ, 30 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Після другого декрету не склалося з роботою... Дитина маленька потребує більше уваги. Ось так, посиділа, постояла на біржі,
і вирішили з чоловіком, що треба щось своє... інтернет гортали,
гортали, і потім випадково в Інстаграмі висвітилася реклама,
що шукають [охочих] на навчання шугарингу. Я з цим ніколи не
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стикалася, тільки пару разів… ну і вирішила — чому б не спробувати. Ну не вийде, так не вийде. Вивчилася, а в лютому місяці
відразу почала працювати, і я зрозуміла, що мені це цікаво. Як
Бог послав ось цей проєкт, і я можу розвинути це так, як я це
бачу»
УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ, 32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Я займаюся лазерною різкою, виготовляю вироби на лазерному верстаті, це — декор, дитячі іграшки, сувеніри. ... Зайнялася я своєю справою під час декретної відпустки, коли в мене був
час. Вивчала різні напрями… Я хотіла створювати іграшки
для своєї дитини... Із чоловіком порадилися і вирішили придбати лазерний верстат [як показало потім глибинне інтерв’ю,
респондентка була ознайомлена до цього зі столярною справою, виготовленням меблів завдяки батькові, і що їй передався
батьківський хист до роботи з деревиною]. Ось так у мене під
час декретної відпустки почалося, потім я вийшла з декрету,
поєднувала роботу зі своєю справою, почався карантин. Потрапила під скорочення. Я стояла в центрі зайнятості на обліку, кинути свій верстат не могла, тому що він у мене вже був.
І на роботу піти не могла, тому що в мене дитина і немає можливості до 18:00 працювати. Почала шукати, щоб у мене був
вільний графік...»
УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ, 34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

Розподіл кейсів учасників/учасниць за наведеними мотиваційними моделями є умовним, залежно від виокремлених нами
детермінант у їхніх системах мотивації до підприємницької
діяльності. Водночас за комбінацією внутрішніх спонукань до
підприємництва кейс кожного/кожної учасника/учасниці був
самобутнім, траплялася також повторюваність певних мотивів, що є підтвердженням їхньої значущості. Ідеться про такі
мотиви, як-от:
•

прагнення до незалежності («праця на себе»), до самостійності дій;
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•

бажання проявити себе, власні здібності;

•

бажання займатися улюбленою справою;

•

прагнення до економічного зиску/матеріальна зацікавленість;

•

потреба у зростанні у зв’язку з накопиченням професій-ного і життєвого досвіду/бажання нових звершень;

•

невдоволеність попередньою роботою (умовами праці,
характером зайнятості, змістом).

Варто зауважити, що в ієрархії мотивів підприємницької
діяльності молоді, особливо на стадії започаткування бізнесу,
економічні мотиви (комерційний успіх) за вагомістю поступаються соціально-психологічним — мотивам незалежності,
самореалізації, творчого самовираження, задоволення.
4.1.2. Стимули до занять мікропідприємництвом
Як показали кейси учасників/учасниць фокус-груп, окрім внутрішніх спонукань, на прийняття ними рішення щодо започаткування власної справи, суттєвий вплив справили зовнішні
чинники:
•

моральна підтримка з боку найближчого оточення (членів
родини, друзів, знайомих, однодумців);

•

успішні практики занять підприємництвом поруч;

•

наявність стартового капіталу;

•

наявність програм підтримки підприємництва, зокрема
фінансової підтримки;

•

труднощі з працевлаштуванням (яких зазнають переважно
молоді матері).

Щодо емоційної (дружньої, родинної) підтримки з боку друзів
та близьких, то вона мала велику значущість для учасників та
учасниць дослідження. Вони говорили про неї в позитивному
контексті.
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«У моєму випадку підтримували реально ті ж
хлопці з «Агенції розвитку Мелітополя (до сих
пір списуємося, телефонуємо один одному, вони
цікавляться, як мої справи), звичайно, уся моя
сім’я (у мене велика сім’я), рідня. Усі вже по квіточці скинулися мені на магазин»

«У мене дуже розширилося коло друзів — саме
фотографів, відеографів. Я міг порадитися, поговорити про техніку, обладнання і так далі»
УЧАСНИК 5, ФОТОГРАФ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Змінилося коло спілкування. У мене є близький
друг, він надав поштовх моїй справі. Він займається шкіряними виробами... Він теж брав
участь у програмі...торік. Ну, і тепер у нас всі
розмови про те, як відкрити [ФОП], як вести
рахунки і так далі...»

УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«[Консультувалася] з подругами, особливо, коли
я починала створювати свою сторінку. Я ходила до них на зустрічі і годину-дві ми не просто
говорили там про жіночі справи, а просто не
відходили від тем — що конкретно я маю робити, ...як це повинно працювати... Вони мені
допомагають дуже, бо в них успішніший бізнес,
вони довше працюють, ніж я... Моя близька подруга, вона теж у декреті, почала займатися
лимонадом, у неї є своя невелика компанія —
лимонад-бар. Інша близька подруга відкрила в
Бердянську модельне агентство... Це підштовхувало мене теж до того, щоб не повертатися на роботу і працювати на когось з восьмої
до п’ятої. Довкола багато прикладів, які показують, що ти можеш працювати на себе і
можеш досягати більшого...»

УЧАСНИК 13, МАЙСТЕР ВИРОБІВ З ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ,
32 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

Роль вищої освіти як чинника започаткування
власної справи в дослідженні проявилася несуттєво. Бізнес більшості учасників/учасниць
не є безпосередньо пов’язаним зі здобутим
ними фахом. 13 учасників/учасниць дослідження, які мали вищу освіту, представляли
різні профілі — економічний, управлінський,
соціальний, психологічний, педагогічний,
технічний. Але учасники/учасниці зауважували важливість вищої освіти скоріше як соціалізаційного чинника, ніж з прагматичного
погляду. Дехто з учасників/учасниць відчув
значущість профілю здобутої освіти під час
розробки бізнес-планів, дехто — під час організації діяльності й налагодження комунікації
з постачальниками, партнерами, клієнтами,
дехто — у стратегічному плануванні. Варто
зазначити, що допоміжна функція вищої освіти у започаткуванні мікропідприємництва
проявлялася сильніше у випадку наявності
відповідного досвіду роботи за фахом.

УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«У мене [підтримка] — це, передусім, напевно,
діти... Вони і надихають, і відповідальність
вселяють»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

Для деяких учасників та учасниць стимулом
до занять підприємництвом стало спілкування у колі однодумців.
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ють молодь в їхніх містах до відкриття власної справи, учасники/учасниці фокус-груп
виокремили наступні (усі опитані мали змогу
сформулювати три чинники):

Абстрагуючись від власного досвіду започаткування бізнесу і покладаючись на розуміння
суті мотивації молодіжного підприємництва
загалом, серед найбільш значущих чинників (внутрішніх і зовнішніх), які підштовху-

Внутрішні чинники

Кількість
відповідей

Зовнішні чинники

Кількість
відповідей

Прагнення до незалежності,

13

до вільного графіка роботи,

6

до фінансової незалежності

4

Прагнення до саморозвитку

6

Відсутність роботи,
яка задовольняє

3

Заняття улюбленою справою

5

Позитивні приклади
ведення бізнесу поруч

2

Прагнення до заробітку

5

Потреба життєзабезпечення
себе, сім’ї

3

Прагнення до самореалізації

3

Упевненість у собі,
віра в свої сили

2

Підприємницький хист

1

Статусні домагання

1

Підтримка
найближчого
оточення
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Як бачимо, у структурі мотивації молодіжного
підприємництва на перші позиції знову-таки
вийшли соціально-психологічні мотиви —
прагнення до незалежності в діяльності, до
саморозвитку, до задоволення від справи; і
водночас збереження очевидної вагомості
економічних мотивів — заробітку, життєзабезпечення. З огляду на значне переважання
кількості названих внутрішніх спонук до підприємницької діяльності, їхню роль учасники/
учасниці дослідження вважають вагомішою
за вплив зовнішніх чинників.

4.1.3. Особисті якості підприємця/
підприємиці
Прикметно, що серед мотивів підприємницької діяльності учасники/учасниці виокремили й певні підприємницькі здібності й якості.
Детальніший розгляд особистих якостей, якими, на думку учасників/учасниць фокус-груп,
має володіти підприємець/підприємиця, щоб
бути успішним/успішною, показав, що найбільш значущими підприємницькими якостями вони вважають (усі опитані мали змогу
сформулювати до п’яти якостей):

Під час обговорення питання мотивації до
підприємництва, один із учасників фокус-груп
слушно наголосив на неоднозначності впливу
одних і тих самих чинників на різних людей.
«Коли говориш про підприємництво, можна
назвати певні речі, які для одного будуть «мінусом», а для іншого — «плюсом». Припустимо,
ненормований робочий день — для когось «мінус», а для когось — «плюс», тому що сьогодні
в тебе ненормований день, а завтра ти спиш.
Хтось хоче працювати «від дзвінка до дзвінка»,
а хтось — сьогодні до 24:00, а завтра піти й
нікого не питати. Це залежить від людини…»

ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ

9 відповідей

УПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ

8 відповідей

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8 відповідей

Друга за значущістю група підприємницьких
якостей (залежно від кількості відповідей) —
це:

УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Для 5 учасниць фокус-групового дослідження вирішальним чинником започаткування
бізнесу стала можливість отримання фінансової підтримки для реалізації своєї бізнес-ідеї.
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СМІЛИВІСТЬ

3 відповіді

ІНІЦІАТИВНІСТЬ

2 відповіді

ЗАХОПЛЕНІСТЬ СПРАВОЮ

2 відповіді

ГНУЧКІСТЬ

2 відповіді

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ

2 відповіді

ОРГАНІЗОВАНІСТЬ

2 відповіді

У контексті розмови про підприємницькі якості опитані вкотре наголошували на важливості для досягнення успіху підприємцями/
підприємицями розвиненості в них установки
на незалежність діяльності і постійний саморозвиток, а також вели мову про необхідність
формування професійної компетентності через постійне навчання й набуття досвіду. Професійні компетентності озвучувались різні,
залежно від сфери діяльності — від фінансової грамотності, вміння аналізувати ринок до
мовної грамотності й належного зовнішнього
вигляду.
«Я вважаю, що основний ресурс, який витрачають підприємці — це час... Усе життя ти
цим займаєшся, в цьому варишся, дедалі більше
дізнаєшся про це, тут головне — просто не зупинятися»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Відповіді учасників/учасниць фокус-груп на
запитання «Яких саме якостей для занять
підприємництвом Вам бракує? Які особисті
якості в процесі ведення власної справи Вам
вдалося сформувати/розвинути?» засвідчили
в них різний рівень саморефлексії. Натомість
переважній частині учасників/учасниць легше було вказати, яких знань, вмінь чи ресурсів
їм бракує для підприємницької діяльності, ніж
«покопатися в собі» (щодо особистих якостей), тому вони намагалися уникнути відповіді на це запитання. Хоча запитання зага-

Поодинокі відповіді стосувалися таких якостей, як рішучість, швидкість реакцій, витримка, позитивна налаштованість, жорсткість,
дисциплінованість, а також таких здібностей,
як аналітичний склад розуму та вміння розставляти пріоритети. Цікаво, що готовність
до ризику, яку традиційно вважають однією
з найважливіших рис соціально-психологічного портрету підприємця/підприємиці, жодним/жодною з учасників/учасниць названа не
була.
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«Мій чоловік — він доктор юридичних наук,
професор, 10 років має ФОП, постійно мотивує мене — «знайди свої сильні сторони». Ми з
ним часто (ну як часто — в міру необхіднос-ті,
приблизно раз на місяць) прямо проводимо
аналіз того, що відбувається, визначаємо, куди
рухатися. Він мене питає, чого б я хотіла, як я
це бачу. Тобто він мені допомагає вийти з цього декретного стану, вийти на інший рівень
в принципі, і фінансово, і морально. Він мене
підтримує… У періоди відчаю невеликого, коли
щось там не виходить, щось не так, як хотілося, чоловік дуже мені допомагає, говорить:
«У тебе все вийде, я в тебе вірю, подивися чого
ти досягла…». І [приходить] усвідомлення
того, що за моєю невдачею щось є далі, ну от
як у притчі про жаб у сметані, що одна билася-билася і виборсалася»

лом викликало інтерес. Під час обговорення
декотрі приміряли на себе здатність до ризику, аналізували власну стресостійкість, наявність лідерських якостей.
«[Щодо лідерських якостей, то] я думаю,
що мені трішечки не вистачає жорсткості.
Я завжди намагаюся увійти в становище співробітників. Якщо щось у них не виходить —
допомагаю. Це, напевно, моя слабкість. Я намагаюся зробити роботу людей комфортнішою,
а страждає при цьому моя робота. Водночас
важливо не перегнути палицю, потрібно знайти компроміс»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Я як моя мама за характером, я завжди
ризикую... Я захотіла — намагаюся максимально робити, ризикувати. Не шкодую ніколи.
Не завжди виходить, звісно, так, як хочеться.
Але я за те, щоб ризикувати»

УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

Серед підприємницьких якостей, яких учасникам/учасницям бракує, під час дискусії
озвучувались: жорсткість, креативність, організованість, комунікабельність, цілеспрямованість.

УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

Декотрі з опитаних ділилися практиками самоаналізу, практиками переживання підприємницьких невдач.

«[Бракує] організованості. Я зараз виходжу
з декрету і повністю перебудовуюся, привчаю
сім’ю до того, що мама вже не 24 години на
добу вдома»

«Я сама по собі людина стресостійка, доводиться за родом діяльності — постійно то
виступи якісь, то написання чогось такого,
вирішення проблем... [Самокопання], звичайно, властиве. Що правильно зробила, що неправильно. Чому так вийшло, що потрібно зробити для того, щоб такого більше не сталося.
У мене є група підтримки — велика дружня родина. Дуже близькі стосунки з моєю старшою
сестрою, з чоловіком, є психолог»

УЧАСНИЦЯ 9, НАДАВАЧКА КЛІНІНГОВИХ ПОСЛУГ,
35 РОКІВ. М. МАРІУПОЛЬ

«З того, що я хотів би прокачати, — це глобальні цілі. У мене зараз є якісь маленькі —
на день, на тиждень, на місяць. Хотів би попрацювати над великими»
УЧАСНИК 5, ФОТОГРАФ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ. М. МЕЛІТОПОЛЬ
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Для мене б, напевно, [було б важливо]... якийнебудь тренінг ще провести, для особистого
зростання, [і чути] «А давайте, ви — молодці!»,
щоб у собі впевненість розвинути — «Я —
молодець, я впораюсь!». Щоб опрацювати
для себе все, побачити, до чого ти прийдеш у
результаті, і структурувати в голові...

«Для мене б, напевно, [було б важливо]...
який-небудь тренінг ще провести, для особистого зростання, [і чути] «А давайте, ви —
молодці!», щоб у собі впевненість розвинути —
«Я — молодець, я впораюсь!». Щоб опрацювати
для себе все, побачити, до чого ти прийдеш у
результаті, і структурувати в голові...»

«У мене, напевно, не вистачає цілеспрямованості. Я весь час збиваюся ...Дивишся по сторонах — і тут, і тут можна…., щось починаєш
підхоплювати. Кондитерський бізнес — він
дуже широкий, я до сих пір чітко не можу вибрати [напрям]. Для того, щоб стати успішним кондитером, потрібно обрати, наприклад,
один-два десерти. Я боюся, що не той шлях виберу. Я ще шукаю…»

УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ, 29 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

Отже, дискусії під час фокус-груп, а також —
пропозиції учасників/учасниць, сформульовані у фінальній частині обговорень, підтвердили доречність доповнення навчальних
програм із започаткування підприємництва,
зокрема «SkillsLab: Business Platform», психологічним модулем, з акцентом на самоактуалізації, саморефлексії, профілактиці
професійного вигорання, вдосконаленні комунікативних навичок майбутніх підприємців/
підприємиць.
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4.2. Бар’єри відкриття власної справи
З огляду на власний досвід започаткування бізнесу і на
загальне бачення ситуації щодо розвитку молодіжного підприємництва у своєму місті, учасники/учасниці окреслили низку
чинників (внутрішніх і зовнішніх), які, на їхню думку, є суттєвими перепонами на шляху започаткування власної справи
молодими людьми (усі опитані мали змогу сформулювати по
три чинники):

Внутрішні чинники

Страхи, зокрема:

Кількість
відповідей

Зовнішні чинники

Кількість
відповідей

15

•

страх невдачі

4

•

страх відповідальності

4

•

страх невідомого

2

•

страх перед податковою

2

•

страх починати нове

1

•

страх втрати вкладень

1

•

страх щодо нестабільності

1

Брак фінансових ресурсів /
відсутність стартового капіталу

5

заробітку

Відсутність досвіду

4

Брак підтримки (моральної,
фінансової, інформаційної)

3

4

Несприятливий місцевий
бізнес-клімат (сезонність,
територіальна обмеженість,
високі орендні ставки)

3

Брак відповідних особистих
якостей (самостійності,
працьовитості, рішучості,
впевненості)
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Психологічна неготовність
(психологічний дискомфорт,
небажання покинути «зону

3

Нестабільність

3

3

Відсутність прикладу

1

комфорту», низька самооцінка)

Брак знань у сфері
підприємництва, розуміння
бізнес-процесів

Брак умінь (розподіляти свій
час, розставляти пріоритети,

3

шукати ринки збуту)

Хибні уявлення (зокрема, що
в бізнесі все надто складно),

2

стереотипи

Брак ідей

1

Брак мотивації

1

Зважаючи на кількість наданих відповідей, перепони для
занять молоді бізнесом мають переважно психологічний характер. Ідеться про страхи, як ірраціональні, так і раціональні, психологічний дискомфорт та психологічну незрілість
(несформованість певних якостей). Щодо страхів, то частина
з них — побоювання щодо ведення податкової звітності, щодо
можливих фінансових втрат — пов’язані з уявленням про
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складність підприємницької діяльності, з браком у молодих
людей відповідних знань та вмінь, відсутністю поряд позитивних прикладів. На основі своїх кейсів опитані доводили, що
подібні побоювання долаються завдяки навчанню, спілкуванню з підприємницьким колом, моральній підтримці близьких,
тренуванню відповідних навичок, використанню інструментів
самоменеджменту.
«Спочатку я дуже боялася податкової, напевно, після батьків.
Вони теж займалися бізнесом і постійно говорили, що проблеми
якісь з податковою, звітами. Мене це все сильно лякало»
УЧАСНИЦЯ 8, МАЙСТРИНЯ З ВИШИВКИ, 27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Коли в мене були перші замовлення на телефоні — просто
тремтіли руки, я не могла сказати двох слів. Запис сторіз —
це я взагалі мовчу, коли ти не можеш розмовляти телефоном.
Насправді, треба просто взяти себе в руки, видихнути і сказати «треба». Я розумію, що я розповідаю щось у сторіз, і в мене
йде 500 переглядів з моїми 1500 передплатниками... Ось це
дуже складно було — почати спілкуватися з людьми. Потім
дивишся на інших людей — що вони коректно кажуть, що вони
правильно мислять, що вони спілкуються за «розплановкою», як
вони привертають до себе клієнтів — ну, така репетиція сама
з собою і вже... насправді це легко долається»
УЧАСНИЦЯ 10, МАЙСТРИНЯ З АЕРОДИЗАЙНУ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Я згодна, що бізнес через інтернет і соцмережі дає дуже багато, але мені там лячно — ось ці всі Інстаграм, сторіз, Фейсбук.
Вихід у тому, що це треба. Я читала, що можна обійтися й рекламувати на маршрутках там, на стовпах, але зараз я розумію, що це не так. Діти зараз більш діджиталізовані, отже,
я на своїх підлітків потихеньку перекладаю... Якщо що — вони
мені допоможуть. Складно таблички ці робити. Я прямо сідала, гуглила — як скласти табличку. Ну так, я освоюю»
УЧАСНИЦЯ 9, НАДАВАЧКА КЛІНІНГОВИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ
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«У мене був страх починати справу самому. Не знаю чому, але
самому завжди складно. Мені треба з кимось. І зараз таке є,
мені важко. Я думав що не зможу, але нічого, страх є, але треба
робити — іншого шляху немає. Сам я максимально підтримую
[інших], ось і Станіслава, і Катерину... Станіслав боявся, що не
впорається, Катерина — спілкування з людьми, але я якось підштовхував, що треба, і ось, впоралися, нічого»
УЧАСНИК 13, МАЙСТЕР ВИРОБІВ З ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ,
32 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«Лякала невідомість, а виявилося, що нічого страшного там
немає. [На навчальній програмі] я слухала, аналізувала, записувала, і конкретизація допомогла подолати страхи»
УЧАСНИЦЯ 7, МАЙСТРИНЯ ЗІ ГРАНУЛЮВАННЯ КОРМУ, 30 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Мене лякало, що забракне на все часу. Те, що мої амбіції не покриються часом. Дуже хотілося поєднати і сім’ю, і роботу...
Я бачу, що мені потрібна реорганізація, я сама вже все не
потягну, мені потрібні співробітники»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК
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Для одних учасників/учасниць «втеча від відповідальності»
виступала певним «ціннісним бар’єром» молодого покоління.
Інші ж розглядали страх молоді брати на себе відповідальність
й започатковувати власну справу в контексті впливу чинної
системи виховання, що не сприяє самоактуалізації особистості, формуванню впевненості в собі, або ж — у контексті
традиційної моделі поведінки найманих працівників, в основі
якої лежить дисциплінованість й очікування соціального схвалення поведінки.
«Бажання бути вільними, по-моєму, зараз у всієї молоді є.
А от бажання працювати немає. Це мої спостереження,
оскільки я працювала продавцем. Начебто права свої вони знають, свободу знають, а працювати і думати не хочуть»
УЧАСНИЦЯ 7, МАЙСТРИНЯ ЗІ ГРАНУЛЮВАННЯ КОРМУ,
30 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Нерішучість йде від виховання, від [установки, що] все має
бути стабільно, а якщо нестабільно, то…»
УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ, 34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«У мене був страх відповідальності, тому що коли починаєш
свою справу, то все слід робити самому. Відповідальність перед
клієнтами, відповідальність перед собою. …Коли працюєш «на
дядька» — на тобі відповідальності за великим рахунком взагалі жодної немає, тільки щоб прийти о восьмій і піти о п’ятій»
УЧАСНИК 5, ФОТОГРАФ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Перші страхи, коли ти вже почав — страх не виправдати очікування. Мені завжди було лячно — чи виправдала я очікування, що вони [клієнти] хотіли отримати. Плюс страшно було...
(я тоді ще працювала) — а що на роботі подумають? На основній роботі люди сприймають це [фотобізнес] як несерйозне
заняття, як забавку»
УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ
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Недостатність фінансових ресурсів, відсутність стартового
капіталу, визначені частиною опитаних суттєвим бар’єром на
шляху до започаткування бізнесу, один з учасників (який має
кількарічний підприємницький досвід) охарактеризував як
стереотип. На його думку, для відкриття бізнесу насамперед
потрібні не гроші, а досвід, вміння та навички у відповідній
професійній сфері; починати можна з вельми скромних сум.
«Я б не радив брати гроші на те, на чому ти не знаєшся. Спочатку досвід... Можна — інструмент, обладнання. Але це те,
без чого ти не зможеш працювати й до цього. Ти це купуєш
в поточній діяльності. Тут не потрібні колосальні вкладення»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

4.3. Оцінка бізнес-клімату
Завдання оцінити бізнес-клімат у містах викликало в багатьох
опитаних труднощі. Вони потребували роз’яснень змісту поняття «бізнес-клімат», конкретизації критеріїв оцінювання,
таких як місцева інфраструктура, логістика, якість адміністративних і комунальних послуг, оподаткування, регуляторна політика, конкурентне середовище, кон’юнктура, інвестиційні
можливості тощо. Урешті-решт надані оцінки за 5-ти бальною
шкалою, де 1 — «дуже погано», 2 — «погано», 3 — «посередньо», 4 — «добре», 5 — «дуже добре», розподілились головним чином між «посередньо» та «добре». Ніхто з учасників/
учасниць не дав негативної оцінки. Одна учасниця поставила
оцінку «відмінно».
«За останні пів року в Бердянську з цим в принципі все нормально. Ну… курортне містечко, продажі, здавання житла [у найм].
У моєму напрямку — торгівля, продукти, все в порядку. Єдине, що сильно постраждали ринки, коли їх закривали [у період
карантинних обмежень]. Але інтернет зробив дуже велику
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справу: були створені чати, були розвезення — кому що потрібно. Люди навпаки, мені здається, не озлобилися, а якось згуртувалися, почали спілкуватися: у кого там що є, хто що може
запропонувати, привезти. У нас же взагалі перестали автобуси ходити. Так люди, які їхали на роботу, брали попутників
і так заробляли... Люди знайшли вихід, і страшного нічого не
сталося, насправді все було нормально»
УЧАСНИЦЯ 7, МАЙСТРИНЯ ЗІ ГРАНУЛЮВАННЯ КОРМУ, 30 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Оцінила [бізнес-клімат у м. Мелітополі] як хороший, сприятливий, тому що я оптимістка. Хто хоче, ті залишаться, завжди є підтримка; можна з чогось почати…, розвиватися. Місто
маленьке — можна швидко завести знайомства. Я поставила
високу оцінку, бо легко встановлювати соціальні контакти»
УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ, 29 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Якщо говорити загалом про бізнес-клімат, то в нас — ... місто
підприємців. Є й великий бізнес, і середній, і малий. У більшості — малий. Я поставила «3». Насправді це нормальна оцінка,
середня, тому що в будь-якій сфері, яку ми зараз піднімаємо, конкуренція велика»
УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Останні кілька років Маріуполь у плані розвитку … радує. Як
відкрився Центр «1991», [з’явилось] місце, де можна зібратися.
Там уже зав’язуються і знайомства, і процеси, зокрема з бізнесу… Це добре, і тенденція така буде зростати. Але в основному
туди ходять 20-30-літні, я жодного разу не бачила там людей старших 40 років. Створюються стартапи, дуже багато
стартапів. Вони націлені не лише на зарубіжний ринок, а й
на Маріуполь, на вирішення соціальних проблем, зокрема — на
надання електронних послуг»
УЧАСНИЦЯ 16, UX-ДИЗАЙНЕРКА, 32 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ
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«Я поставила «4», тому що місто зростає, стає красивим,
розвивається інфраструктура. Мені ця інфраструктура
підходить. Створюються картинки в Інстаграм — красивий
Маріуполь, люди хочуть собі фотографії красиві, замовляють
повітряні кульки, і роблять [ці фото]. І мені це подобається.
Подобається транспорт наш. Я вважаю, що великим підприємствам (наприклад, з судноремонту) у нашому бізнес-кліматі,
може, і складно, організувати це все, з землею там [питання],
з приміщеннями… Мені складно сказати, що саме їм заважає, я
не знаю. А для малого бізнесу (те, з чим я стикаюся), є можливості розвиватися. Люди в нас стають платоспроможнішими.
Бо раніше — ну хто замовляв ці кульки — мало людей. А зараз
всі...»
УЧАСНИЦЯ 10, МАЙСТРИНЯ З АЕРОДИЗАЙНУ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«З погляду інфраструктури, я вважаю, що зараз [у Маріуполі]
взагалі все чудово. Інформація, інтернет. Було б тільки бажання [займатися бізнесом]»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«ЦНАП — цілком позитивно. Загалом, я вважаю, що в нас
не найгірше місто і не найгірші зарплати, якщо брати всю
Україну»
УЧАСНИЦЯ 8, МАЙСТРИНЯ З ВИШИВКИ, 27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«У нас Сартанська військово-цивільна адміністрація, вона
щойно створена, запустилось це все в березні. Вони проводять
зустрічі з жителями, кажуть, що є мікропідприємництво, що
готові підтримати, мовляв, «ми раді, що ви у нас будете». Вони
доносять жителям, що ось звертайтеся до нас…, [відкривайте
свою справу], а ми потім це [податкові надходження] витратимо на наші лікарні, школи, садочки. Я завжди дивлюся через
«стакан на половину повний», тому «5»»
УЧАСНИЦЯ 9, НАДАВАЧКА КЛІНІГОВИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ
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Отож, серед позитивних тенденцій розвитку бізнесу в своїх містах учасники/учасниці
фокус-груп зазначили:

Під час оцінювання бізнес-клімату більшість
опитаних, з огляду на відповідний трудовий
та споживчий досвід, фокусували увагу на
ринку праці та на ринку товарів і послуг, інфраструктурних складових, а також з досвіду
відкриття ФОП — на якості надання адміністративних послуг. Прикметно, що характеризуючи бізнес-клімат у своїх містах, дехто з
опитаних більшу увагу приділив соціальним
критеріям — контактам, зв’язкам у підприємницькому середовищі, підприємницькій колаборації, взаємопідтримці, а не економічним
взаємодіям.

БЕРДЯНСЬК:
•

активний розвиток сфери обслуговування,
торгівлі через курортну привабливість
міста;

•

налагодженість транспортного
сполучення;

•

адаптивність підприємців/підприємиць.

МЕЛІТОПОЛЬ:

Середньозважені оцінки містам,
охопленим дослідженням:

•

високий рівень підприємницької
активності;

•

стрімкий розвиток б’юті-індустрії;

•

відсутність тиску на малий бізнес;

•

запуск програм підтримки
підприємництва;

•

розвинене споживче середовище в
«молодіжному», «студентському» місті;

•

властива малому місту легкість
встановлення соціальних контактів.

МАРІУПОЛЬ:

Мелітополь

Бердянськ

Маріуполь

3.5 3.5 3.7

бала

бала

бали
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•

активна розбудова інфраструктури міста;

•

покращення транспортного сполучення;

•

запуск програм підтримки
підприємництва;

•

зростання рівня платоспроможності
населення;

•

належна якість надання адміністративних
послуг, їх діджиталізація;

•

можливості для неформальної освіти.
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закрити. Багато хто … орендує приміщення
для своїх бізнесів. Тут дуже великі проблеми,
тиск, особливо під час карантину»

Загалом учасники/учасниці позитивно сприймали ситуацію щодо розвитку бізнесу в своїх
містах, зокрема внаслідок відчутої підтримки
щодо започаткування мікропідприємництва,
а свою стриманість в оцінках бізнес-клімату
вони пояснювали бажанням подальшого
зростання їхніх міст, а також наявністю низки
загальних та суто місцевих проблем, що стримують розвиток підприємництва.

УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

МЕЛІТОПОЛЬ:

Так, у фокус-групах озвучували такі
проблеми:

•

високі ціни на ринку нерухомості
(на рівні Києва, Харкова), зокрема на
оренду приміщень для ведення бізнесу;

•

відсутність пільгових умов оподаткування
(податкових канікул) для тих, хто лише
починає підприємницьку діяльність;

БЕРДЯНСЬК:
•

переважно сезонний характер
підприємницької діяльності;

•

високий рівень конкуренції у сфері
малого бізнесу;

•

обмеженість напрямів
(лише обслуговування туристів);

•

відтік молоді з міста (трудова міграція
переважно за кордон).

•

високі ціни на оренду приміщень
для ведення бізнесу;

•

відтік молоді з міста
(трудова міграція за кордон).

«Проблеми, з якими стикаються бізнесмени-початківці — високовартісна оренда приміщень. Немає ніякої альтернативи…. Немає міських проектів саме для початківців.
Відкриваєш ФОП, і є в тебе прибуток, чи ще
немає, ти вже йдеш і сплачуєш податки»

«У нашому місті немає виробництва, практично немає розвитку якихось сфер, крім обслуговування відпочивальників, тому десь реалізувати себе, крім громадського харчування
та надання послуг відпочивальникам…. Нових
напрямків не вистачає. Ті хлопці та дівчата,
які мають «світлі голови», вони практично всі
їдуть після закінчення ЗВО. Украй рідко хто
залишається. Кафе відкриваються тільки на
літо, особливо на косі. У центрі трошки ще
працюють круглий рік, але взимку теж порожньо, вітер гуляє. Працюють салони краси цілий
рік. А так, для Бердянська це цілком звичайна
практика — навесні відкрити ФОП, а у вересні

УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Ціну на оренду просто не складуть у нас…
Офісне приміщення, більш-менш таке, де вже
можна працювати, — це 150 грн за квадрат,
якщо більш-менш з ремонтом, — то 200 грн
за квадрат, під студію — це вже інший тип
оренди. Мені не підходить 20 квадратів, мені
для квіткової крамниці потрібен великий простір. А таких у нас в принципі немає. У нас або
занадто велике — квадратів 200, або занадто маленьке… Дуже багато офісів, але й дуже
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великий попит. Тільки звели будівлю чи добудовують, а всі місця вже зайняті»

МАРІУПОЛЬ:
•

відсутність пільгових умов оподаткування
(податкових канікул) для молоді, яка
починає займатися бізнесом;

«Я не розглядаю [студентство як каталізатор розвитку молодіжного підприємництва
в місті], бо більшість студентів вчиться і
повертається до себе додому… або націлена на
виїзд з країни взагалі»

•

ринок нерухомості майже виключно
вторинний, немає новобудов;

•

високі ціни на ринку нерухомості,
зокрема на оренду приміщень для
ведення бізнесу;

УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

•

складнощі з отриманням дозволів на
вуличну торгівлю;

УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ
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•

недостатній контроль за вуличною
торгівлею, що створює нерівні
конкурентні умови між тими, хто має
дозвіл на торгівлю, і «стихійними»
торговцями;

•

відставання розвитку околиць від центру;

•

неготовність багатьох підприємців/
підприємиць до діджиталізації послуг
(що особливо гостро проявилося в період
карантину);

•

обмеженість товарного ринку.

«Я моніторю [ринок нерухомості] кожен день,
...я не можу собі знайти місця [під майстерню] за якусь помірну ціну. ...Я навіть дізнавалася, скільки коштує комунальна власність,
вона в підсумку виходить навіть дорожче, ніж
комерційна. Те, що дешевше, — руїни просто.
Друге, припустимо, доступність якихось ресурсів, необхідних для виробництва... Усе треба
замовляти десь. Елементарно треба закупити обладнання — ...пилу. Її не можна купити,
в інтернеті вона є, я не можу подивитися, якої
вона якості... Єдине місце — це «Дніпро-М» і
Епіцентр. А там сказали, що в нас «тупикове
місто», і вони нічого не привозять»

«Для підприємця-початківця велика проблема... доходу ще немає, а він сплачує податки за
все... Люди платять податки за одні й ті самі
товари кілька разів. Якби держава відмовилася від своєї маржі з таких підприємців...»

УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ,
34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

Загалом обговорення показало, що попри
добре орієнтування у своїй економічній ніші,
більшість опитаних мають дещо поверхову
обізнаність щодо загальних економічних та
соціальних процесів (принципів конкуренції,
механізмів формування платоспроможності
покупців тощо). Тому, необхідність доповнити
зміст програми «SkillsLab: Business Platform»
темами з економічної теорії задля посилення
економічної компетентності випускників/випускниць.

УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«8-ме березня. Для торгівлі виділяють 3 місця, а там буде стояти 33 [продавці], просто
не-легально»
УЧАСНИК 13, МАЙСТЕР ВИРОБІВ З ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ,
32 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«У мене немає досвіду в інших сферах бізнесу
і мені складно з цього боку говорити... Але… як
я спостерігаю, [під час пандемії коронавірусу]
у багатьох бізнес погіршився. Багато хто не
знає технологій, не знає, як перейти в цифровий простір. Стало набагато краще в центрі,
а околиці? Потрібно оновити те, що застаріло...»
УЧАСНИЦЯ 16, UX-ДИЗАЙНЕРКА, 32 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ
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4.4. Особливості молодіжного
підприємництва
Більшість учасників та учасниць дослідження наголошували
на універсальному характері підприємницької діяльності й
відносності вікових переваг у справі започаткування бізнесу.
«Між 20-річними і 50-річними, звісно, є певна різниця. Молодій людині легше стати підприємцем, бо її «стакан ще не наповнився». Тому ж, кому за 50, зі своїм шаблонним мисленням,
небажанням вчитися... [важче], хоча, з іншого боку — у нього
свій багаж знань, досвіду більше, ніж у молоді. Якщо він у знайомій сфері вирішить займатись підприємництвом, то йому буде
легше, бо в нього досвід, а у 20-річного хлопця є лише гормони і
бажання»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Ті ж учасники/учасниці фокус-груп, які вважали за доцільне
виокремлювати «молодіжне підприємництво», виходили здебільшого з соціально-орієнтованого підходу, й вели мову про
цей вид підприємництва в термінах «підтримки». А саме наголошували на необхідності створення для такої соціальнодемографічної групи, яка наразі має підвищену вразливість на
ринку праці, сприятливих можливостей для занять підприємництвом.
«Якщо людина захотіла у 18 років займатися якимось бізнесом,
у неї є ідея, скажімо так, то їй треба вчитися, тому що людина
в такому віці не завжди компетентна — не вміє правильно говорити…, не вміє себе презентувати. Це в основному імпульсивний вік... Якби мені розповіли в 18 років, як себе вести, то, може,
бізнес у мене був би не в 28, а раніше. Тобто я вважаю, що ми
маємо розповідати молоді, як почати і як вести бізнес»
УЧАСНИЦЯ 10, МАЙСТРИНЯ З АЕРОДИЗАЙНУ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ
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Щодо розуміння підприємництва з позицій інноваційності
діяльності, то частина опитаних наголошувала на необхід-ності цілеспрямованої підтримки молоді як найперспективнішої й найресурснішої для запровадження інновацій соціальної групи — агентів/агенток ринкових змін.
«Звісно, молодіжне підприємництво повинно існувати, тому що
хто, як не молодь, стежить за тенденціями усіма. Вони в курсі
і вони вже задають тон всьому іншому. Вони в цьому розбираються, упроваджують ...»
УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ, 29 РОКІВ, М МЕЛІТОПОЛЬ

«У мене діти — підлітки 13-ти та 14-ти років. Я в свої 35 для
них вже «стара». Дівчатка кажуть, що це «стара» фотограф
чи майстер манікюру... Зростає нове покоління і для них вже
«повітряні кульки» — це не про те... Це нормально, що разом з
ними будуть зростати «нові бізнеси», [з’являтися] нові тренди»
УЧАСНИЦЯ 9, НАДАВАЧКА КЛІНІГОВИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Саме в підлітків, юнацтва, у них — багато ідей, але вони
взагалі поняття не мають, як їх можна реалізувати. Тобто
їм не вистачає вмінь, знань — що робити з ідеями... Зараз
досить тренерів, тих, хто навчає створенню бізнесу, а
також безкоштовного матеріалу. Але, вважаю, що через те,
що в них немає поряд прикладу того, як бути підприємцем...
[вони уникають цієї діяльності]. Ще нестача фінансів.
Може, і є можливість взяти гроші в кредит, але тоді лякає
відповідальність — якщо ця справа провалиться, доведеться
повертати гроші»
УЧАСНИК 5, ФОТОГРАФ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Молодь зараз є найзатребуванішою... У молоді більше можливостей. Люди старші 50-ти років не хочуть кориcтуватись
Word, Excel»
УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ, 34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ
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Стосовно особливостей молодіжного підприємництва учасники/учасниці зазначили відмінності у структурі мотивації молоді до занять бізнесом. Зокрема, ішлося про ціннісні орієнтації,
що відповідають цінностям ринкового суспільства («свобода»,
«незалежність», «добробут», «статусне споживання»); розвиненість особистих якостей («амбітність, бажання виокреми-тися,
кар’єроорієнтованість»,
«цілеспрямованість»);
володіння певними вміннями та навичками (зокрема «діджиталізованість»), статусні домагання, що сприяють досягненню
успіху в конкурентній боротьбі.
«Наразі найважливіше для них — це гроші, бренди... Питають,
«а чи багато заробляємо? і наскільки це популярно?», коли
зустрічаємося там з 14-15-річними: «У тебе не iPhone, а чому в
тебе не iPhone?», або — «А що в тебе за джинси? Якого бренду?»»
УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ, 29 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Зараз, маючи навички роботи з комп’ютером і соцмережами,
можна працювати незалежно від місцезнаходження. Дуже
багато зараз молоді працює через інтернет»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«[Молоді люди] йдуть працювати на «удальонку» — продавати
через інтернет… якісь штучки, деякі йдуть на SMM-менеджерів,
навіть якщо вони отримували іншу спеціальність»
УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

В обговоренні особливостей молодіжного підприємництва
учасники/учасниці приділили значну увагу внутрішнім бар’єрам занять підприємницькою діяльністю — хибності установок (завищені очікування, юнацькі ілюзії), браку в молодих
людей певних якостей (працездатності), умінь та навичок
(зокрема навичок комунікативних).
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«Вони хочуть досягати всього легко, не думаючи, не стараючись»
УЧАСНИЦЯ 7, МАЙСТРИНЯ ЗІ ГРАНУЛЮВАННЯ КОРМУ,
30 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Молоді люди їдуть до Києва… до Польщі, і думають, що їхнє
життя від цього зміниться, але це ж не так… Там змушують
працювати ще більше… Життя змінюється, якщо є внутрішнє
прагнення, зусилля, робота над собою... Велика частина — жертви юнацької романтики... Вони їдуть за якоюсь ілюзією, яка
потім розбивається, і по поверненню вони бачать, що тут все
не так і погано»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Через користування гаджетами у них атрофуються комунікативні навички. Вони не вміють спілкуватися, комунікувати
[вживу]»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

Слід зазначити, що під час розмов про молодіжне підприємництво учасники/учасниці з вікових груп 25-30 та 31-35 років
дистанціювали себе від «молодших груп» — 14-17 та 18-24
років (від юнацтва, студентства), як осіб, які мають досвід роботи, подекуди — власні сім’ї, дітей. Відчувалося певне «поколінське» протиставлення, в основі якого лежать відмінності в
системі цінностей, способі життя, смаках, уподобаннях «батьків» і «дітей».
«Як тільки ти набуваєш відповідальності, обов’язків, ти не належиш до категорії молоді. ...Займаєшся серйозною справою —
отже, ти доросла, зріла людина»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ
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Під час обговорення питання про стимули до започаткування бізнесу одна з учасниць акцентувала увагу на важливості
врахування при популяризації занять підприємництвом особливостей сприйняття інформації аудиторією залежно від її
вікових характеристик.
«...Людина не мислить у 12 років так, як вона мислить у 28,
отже, й інформацію слід інакше доносити»
УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

4.5. Гендерні аспекти підприємницької
діяльності
В обговоренні гендерних аспектів підприємницької діяльності
у фокус-групах проявилися соціально очікувані відповіді учасників/учасниць, які воліли, передусім, засвідчити, що вони є
противниками/противницями дискримінації за гендерною чи
віковою ознаками.
«Щодо гендерного аспекту... У мене є багато друзів-підприємців, як жінок, так і чоловіків. Успішні й ті, й ті. Тобто тут,
я вважаю, все окей»
УЧАСНИК 5, ФОТОГРАФ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ
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«Для мене особливого значення не має... чоловік це чи жінка,
якого віку — людина просто працює, прагне і займається
бізнесом»
УЧАСНИЦЯ 7, ВИГОТОВЛЮВАЧКА ГРАНУЛЬОВАНОГО КОРМУ,
30 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Якщо одні й ті самі [підприємницькі] якості, то яка різниця.
...Має значення, коли починати, ...має значення, які умови. Людина має [підприємницькі якості], або ні.... У неї або є
мотивація, або немає. Чоловік, жінка, скільки років — загалом,
це не має значення»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

З іншого боку, на нашу думку, у висловлюваннях і оцінках
учасників/учасниць щодо рівних можливостей жінок і чоловіків на ринку праці, щодо рівних можливостей займатися
підприємництвом, скоріше йшлося про формально-правовий
контекст, адже під час аналізу ними мотивів та досвіду започаткування власної справи неодноразово траплялись кейси,
які, наприклад, демонстрували наявність реальних труднощів,
перешкод у працевлаштуванні, з якими зіштовхуються жінки,
особливо молоді матері.
«Жінці складніше влаштуватися [на роботу] як у нашому місті, так і в іншому… Коли ти влаштовуєшся і тобі 20 років,
завжди одні й ті самі запитання будуть від роботодавця: «Коли
сім’я? Коли діти?». Якщо жінці вже там, наприклад, за 40,
то — «Як часто на лікарняний?»
УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ. М. МЕЛІТОПОЛЬ

Дослідження засвідчило, що жінкам доводиться долати довший і складніший шлях до підприємницького успіху. Так, в
ухваленні рішення про заняття підприємницькою діяльністю
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вони частіше зіштовхуються зі спротивом близького оточення. Про такий опір йшлося у кейсах трьох учасниць (в одному
випадку, з боку чоловіка, у другому — з боку чоловіка і батьків,
у третьому — з боку батьків).
«[Займаючись власною справою], я стаю більш реалізованою,
мене це… підштовхує. Чоловік не підтримує. Його бентежить
моя незалежність... Він повторює: «Чого ти домоглася?». Якоїсь
підтримки, коли якісь труднощі виникають щодо мого бізнесу,
від нього немає»
УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Чоловік не підтримує, він до останнього говорить: «Ну навіщо
це тобі, є робота в тебе — ходи туди». У процесі навчання тут
[на програмі «SkillsLab: Business Platform»] я хотіла купити
свій мотоблок, косарку… Ми стали сваритися з чоловіком… Мої
наміри купувати техніку йому не сподобались. У червні трохи
справа до розлучення не дійшла. Він не вірив, що насправді
дадуть підтримку. Ми настільки посварилися, що я зібрала
речі і поїхала… до мами на одну ніч. Я за тиждень переписала
бізнес-план, поміняла на клінінг, і ми помирилися»
УЧАСНИЦЯ 9, НАДАВАЧКА КЛІНІГОВИХ ПОСЛУГ,
35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Дехто з підприємиць, обравши для бізнес-діяльності таку
сферу виробництва, яку загал сприймає як «чоловічу»
(наприклад, лазерна різка та виготовлення виробів з фанери),
зіштовхувалися з труднощами при закупівлі інструментів для
роботи, адже ті не були адаптовані для жінок, також під час
прямих продажів їм важче було налагоджувати контакт з клієнтами/клієнтками через стереотипізоване сприйняття їх як
продавчинь, а не фахівчинь.
«Я вирішила своєю відмінністю зробити те, що це [вироби
з фанери] робить жінка. Це тому, що в конкурентів вироби з
фанери зазвичай роблять чоловіки, а вже продають жінки.
Якось я брала участь у ярмарку, і поруч зі мною теж стояла
мама, творча мама, яка робила в’язані іграшки. Ось усі йшли,
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я стою така, усі проходять, дивляться, а коли доходять до
неї — кажуть: «О, яка ти молодець, ти ж це все своїми ручками
зробила». А я так розумію про те, що я своє зробила своїми
ручками ніхто і не подумав... Інструменти… я коли купувала —
вони теж не розраховані на те, що це може робити жінка. Вони
розраховані під чоловічу руку»
УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ,
34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

Зважаючи на наявність реальних обмежень для жінок
займатися бізнесом (чи окремими видами бізнесу) через все
ще значне поширення в суспільстві стереотипів щодо розподілу гендерних ролей, як з боку опитаних жінок, так і чоловіків, лунали пропозиції на користь посиленої підтримки жіночого підприємництва. Водночас набір суто «жіночих груп»
на програми навчання відкриттю бізнесу учасники/учасниці
не вважали доречним. Навчання у змішаних групах, на їхню
думку, є ефективнішим.
«Говорити про [жіноче підприємництво] треба, аби підштовхувати наших українських жінок, тому що [традиційно вважають, що] жінка більше — «берегиня [домашнього вогнища]»
тощо, але насправді, за статистикою тією ж самою, жінки
частіше за чоловіків мають вищу освіту, але їм бракує часу...»
УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Щодо жіночого підприємництва, я вважаю, що так [його слід
виокремлювати й розвивати], бо жінкам складніше знайти
роботу, й робота мало оплачувана, наскільки я мав змогу спостерігати на прикладі своїх знайомих»
УЧАСНИК 13, МАЙСТЕР ВИРОБІВ З ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ,
32 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«Якщо зважати на шаблонне мислення, яке до сих пір є вельми
поширеним, що жінка не самостійна, то жінки й не вірять у
себе (чоловіки їм це навіяли) і потребують допомоги»
УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ, 34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ
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Отже, фокус-групове опитування показало, що молоді підприємці/підприємиці, які пройшли навчання за програмою
«SkillsLab: Business Platform», є притивниками/противницями
дискримінації за гендерною ознакою. Учасники/учасниці фокус-груп констатували, що гендерна рівність у вітчизняному
секторі МСБ є бажаною реальністю, а не фактом, й для створення дійсно рівних умов ведення бізнесу жінками як на національному, так і на регіональному рівні, потрібно докласти ще
чимало зусиль. Зокрема — щодо зміни ставлення до суспільної
ролі жінки у громадській думці.

4.6. Труднощі занять мікропідприємництвом на початкових етапах
На момент проведення фокус-груп усі учасники/учасниці дослідження вже мали зареєстрований ФОП і здійснили закупівлю обладнання, передбаченого бізнес-планом. Більшість —
13 учасників/учасниць — зареєструвала ФОП після проходження навчання за програмою «SkillsLab: Business Platform».
У процесі реєстрації ФОП більшість учасників/учасниць, особливо ті з них, хто робив це онлайн на порталі «Дія», зазначили, що зробили це вдома дуже оперативно (за годину-дві)
і суттєвих проблем з реєстрацією не мали.
«Я якихось великих проблем не помітила. Усе відкривається
через «Дію», ніяких складних документів немає. Хіба що
строки... Я дуже довго витяг отримувала. У принципі, та ж
діджиталізація мені дуже допомогла. Це було досить швидко,
тобто за вечір я все зробила»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК
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«Були певні проблеми з «Дією» під час реєстрації. Не працювало… Я 2 години ходила, у процесі підписання воно... не завантажувалося. Звернулася до техпідтримки. Вони мені там почали
на Вайбер писати, а потім надіслали три смайлика і «УРА!»
УЧАСНИЦЯ 9, НАДАВАЧКА КЛІНІНГОВИХ ПОСЛУГ,
35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«У мене труднощів не було, слава Богу. Якщо говорити про молодь, то по факту, що після школи, що після університету [з
реєстрацією ФОП] труднощів ніяких немає. Я не обирав багато
КВЕД..., і до мене жодних претензій не було, можна було навіть
ще менше. Ось, наприклад, мій знайомий Станіслав, він собі взагалі взяв 4 КВЕДи, і йому цього вистачило, він працює. Навіщо
кудись влазити...»
УЧАСНИК 13, МАЙСТЕР ВИРОБІВ З ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ,
32 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

Ті ж, хто вирішили звернутись до ЦНАП, а особливо ті, у кого
була потреба безпосередньо звернутися до податкової (така
потреба виникала в основному у випадку помилкового обрання КВЕД для 3-ї групи ФОП під час онлайн реєстрації),
зіштовхнулися з бюрократичною тяганиною й зазначали брак
клієнтоорієнтованості в обслуговуванні з боку працівників податкової інспекції.
«Реєстрація у мене зайняла тиждень. На восьмий день отримала всі документи. Це було нескладно, але я думала, що це буде
швидше. Я зателефонувала до податкової, і мені сказали, що
мені треба з собою взяти, але коли я прийшла в податкову, мені
сказали — «У вас тека неправильна», і більше вони мені взагалі
нічого не розповіли. Я запитала, а коли, а куди мені все оплачувати. «А он стенд, там все написано»... У мене один КВЕД
не підійшов, і мені довелося [виправляти] через електронний
кабінет... Сайт у них [у податкової] — це ж «просто труба».

77

РЕЗУЛЬТАТИ ФОКУС-ГРУПОВИХ ОПИТУВАНЬ

Ну, я знайшла все, але навіщо стільки часу
витрачати, щоб гортати їхній сайт? Дуже
складно знайти всі бланки. Ну, і ще те, що вони
ні про що не інформують»

На стадії закупівлі обладнання, робочих матеріалів учасники/учасниці зіштовхувалися з
різними проявами недоброчесної поведінки
продавців в інтернет-торгівлі.

УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ,
34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

У відповідях фокус-груп йшлося про невідповідність інформації на сайтах компаній,
які продають обладнання, реальній ситуації з термінами доставки, ціною, технічними
характеристиками товару.

«Коли замовляла в податковій виписку, то
електронну вони мені не хотіли робити... Сказали, що в них сайт на реконструкції, і зараз не
роблять електронну. А роздрукувати паперову
вони не могли, тому що в них хтось там був
у відпустці. Вони не хотіли мені підписувати,
а я кажу, що мені можна без підпису. Вони не
погоджувалися, а потім надіслали мені скан —
такий кривий (відсканували навіть нерівно).
У принципі, робочий момент, вирішили все.
Понервувала..., потім розібралася»

«Безпосередньо в мене була така проблема:
коли я прораховувала бізнес-план, то телефонувала..., цікавилася холодильником для квітів,
питала, де, як, яка установка, усе інше..., то всі
мені казали — ось така ціна, ось холодильник.
Зараз, ...коли я вже почала телефонувати, щоб
мені встановлювали його, холодильник виявився не холодильником, а охолоджувачем...»
УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ. М. МЕЛІТОПОЛЬ

УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ, 29 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Я проявила некомпетентність... Дізналася,
що КВЕДів можна брати скільки завгодно, необмежену кількість. Ну я ж далі буду розвиватися..., отже, і взяла собі тридцять КВЕДів.
Відправила заявку до податкової. Прийшла до
податкової, а мені кажуть: «...Ви собі обрали
заборонений КВЕД». Я так перелякалася, кажу:
«Я нічого такого, ні алкоголем, ні тютюном не
торгую», а вони: «Ні, чому ж? Ви збираєтеся
театралізованою діяльністю займатися, а це
заборонено». І я потім подумала, що в «Дії» написано червоним, і я начебто прочитала, але
саму суть не вловила... Ну начебто воно ж не
закреслене — значить можна. Тому довелося
зіткнутися з написанням кількох заяв, поданням їх онлайн. Слава Богу, у податковій все допомогли, я впоралася»

«Труднощі в мене були під час закупівлі. Оскільки на тому сайті, який я вказала, його не було
в наявності..., а термін підходив, мені довелося
шукати інший сайт. Отож у мене спочатку
була одна ціна, потім інша, а потім — третя»
УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ,
34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

Багато хто зазнавав труднощів з легальною
закупівлею обладнання. Доволі часто продавці відмовлялися надати їм необхідні документи на товар, що закуповувався. А це потребувало пошуку нових постачальників, закупівлі
товару за вищими цінами, затягувало терміни.
«Я зіткнулася з тим, що мені дуже складно
було купити матеріал, щоб працювати, саме
з офіційними документами. Просто так, від-

УЧАСНИЦЯ 10, МАЙСТРИНЯ З АЕРОДИЗАЙНУ,
28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ
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грамі і в дівчинки запитала, де замовляєш?
Які? Пофотографувала всі назви, всі баночки.
Щоправда, ще до другого навчання, одного разу
я вирішила сама спробувати, пішла й купила
матеріали в магазині. Вчилася, слава Богу, на
собі. Обпеклася і вирішила, що це ще один сумний досвід...»

правити комусь гроші на карту — будь ласка...
А якщо я починаю просити документи —
отримую відмазки»
УЧАСНИЦЯ 8, МАЙСТРИНЯ З ВИШИВКИ,
27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Те саме. Ось я до сих пір ще не купила цей натирач дисковий, тому що мені його не можуть
продати з документами»

УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

УЧАСНИЦЯ 9, НАДАВАЧКА КЛІНІНГОВИХ ПОСЛУГ,
35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Зауважимо, що лише легальна закупівля товарів за наявності необхідних документів
(касовий чек, технічний паспорт з гарантійним талоном), дає змогу споживачеві у
випадку придбання товару, що не відповів
його очікуванням (за габаритами, технічними
характеристиками, кольором тощо) чи товару неналежної якості, скористатися передбаченим Законом України «Про захист прав
споживачів» правом на обмін чи повернення товару протягом 14 днів, а також правом
на безкоштовне гарантійне обслуговування
протягом терміну, вказаного у гарантійному
талоні.

Дехто з учасників/учасниць дослідження в
процесі апробування закуплених товарів залишився незадоволеним їхньою якістю і шукав нових постачальників/постачальниць.
«У мене найбільша проблема — знайти якісні
матеріали. Зараз це вже легко вирішується,
бо я обзавелася знайомими. Дівчата, які працюють у цій сфері, в основному, усі діляться
контактами. Від початку я вирішила не ризикувати, і продовжувати працювати на тих
матеріалах, які використовували там, де я
навчалася. Потім я навчалася на іншій про-

Труднощі в мене були під час закупівлі.
Оскільки на тому сайті, який я вказала, його не було в наявності..., а термін
підходив, мені довелося шукати інший
сайт. Отож у мене спочатку була одна
ціна, потім інша, а потім — третя.
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4.7. Роль програми «SkillsLab: Business
Platform»
Учасники/учасниці дослідження зауважували потужний вплив
програми «SkillsLab: Business Platform» на розвиток їхньої
мотивації до підприємництва, на посилення впевненості у собі
завдяки створеним у межах програми мотиваційним роликам,
а також завдяки харизмі й практичному досвіду залучених
спікерів/спікерок. Методологія програми передбачала рівне
представництво запрошених жінок та чоловіків, які демонстрували свій успішний досвід у мікропідприємництві під час
показу мотиваційних роликів.
«Знаєте, що мені найбільше запам’яталося? Це те, що після
кожної нашої зустрічі, наприкінці, виступав якийсь успішний
підприємець, який розповідав про себе. І ось їхні розповіді
неймовірно просто мотивували. Ти більше починаєш вірити
в себе, що ти зможеш, що й у тебе вийде»
УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ, 32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«У мене під час зустрічей був такий приплив натхнення…,
особливо на тлі того, що відбувалося в мене вдома»
УЧАСНИЦЯ 9, НАДАВАЧКА КЛІНІНГОВИХ ПОСЛУГ,
35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Ці мотиваційні ролики — взагалі «бомба». Просто в кожній
лекції був посил, що нічого страшного в цьому [у започаткуванні
підприємництва] немає: відкрити ФОП — це не страшно, піти
в податкову — нічого страшного там немає, навіть приємні
люди. Програма допомогла подолати страхи і стереотипи»
УЧАСНИЦЯ 10, МАЙСТРИНЯ З АЕРОДИЗАЙНУ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Для чотирьох учасниць дослідження вирішальним чинником
започаткування мікропідприємництва стала саме можливість
отримання фінансової підтримки на закупівлю відповідного
обладнання від програми «SkillsLab: Business Platform».
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Щодо змісту програми «SkillsLab: Business Platform», яка містила сім модулів: «Де шукати натхнення: як обрати ідею
бізнесу або Start Up», «Організація власної справи: бізнесплан — структура та розділи», «Тайм-менеджмент», «Юридична грамотність та фінансова складова», «Маркетингова стратегія», «SMM просування, SEO», «Організація власної
справи: бюджетування», то учасники/учасниці дослідження
характеризували її як комплексну, системну, зі збалансова–
ними компонентами.
«Якось виокремити щось одне і не можна, навпаки — важливо,
що програма комплексна. Мені програма дуже допомогла звернути увагу на певні деталі, нюанси, підкоригувати. Вона розширила мої знання і кругозір. Працювати то я почала раніше,
старт був, а «SkillsLab: Business Platform» допомогла мені побачити, що і де я можу зробити. Це було дуже корисно — досвід,
навички тощо»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Я для себе знаходив дуже багато корисного на кожній зустрічі,
у кожному модулі. Найбільше запам’ятався модуль з написання
бізнес-плану, це був ніби такий інсайт, що відкрити бізнес — це
просто»
УЧАСНИК 5, ФОТОГРАФ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Щодо отримання найкорисніших знань і навичок учасники/
учасниці майже одностайно виокремили модуль 2. «Організація власної справи: бізнес-план — структура та розділи» та
модуль 7. «Організація власної справи: бюджетування».
«Хотіла б виділити сегмент «Організація власної справи». Для
мене ці навички стали ключовими»
УЧАСНИЦЯ 7, ВИГОТОВЛЮВАЧКА ГРАНУЛЬОВАНОГО КОРМУ,
30 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Дуже корисно було з розрахунками, коли ми просто прораховували бізнес-план за структурою, коли багато таблиць було,
багато нового цікавого повиписувала собі [модуль 2.2]»
УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ, 29 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ
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«Мабуть, вони всі [модулі] були корисними…
Без бізнес-плану ми б узагалі до цього [отримання додаткового фінансування, започаткування власного бізнесу] не дійшли б. Модулі 2, 4,
5, 6 — важливі. Але за модулем 6 те, чого хотіли, не отримали. А для мене це важливо було. Я
вважаю, що за 6-м модулем слід більше практики давати»

«Корисна була вся інформація, звісно. Я для себе
зрозуміла, що мені найпотрібнішим був «бізнес-план» [модуль 2], як його правильно, красиво не тільки написати, а й дотримуватися,
і також бюджетування (останнє) [модуль 7]»
УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«У мене — другий і сьомий модулі... Я люблю
такі таблиці, планування... — скільки я маю
заробити, цифри...»

УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ,
34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«Я дуже чекала SММ, тому що для мене це
просто дуже-дуже [актуально]... І мені хотілося б ще більше. І дуже сподобався сьомий модуль, тому що для мене записувати таблиці
— страх, я більше по творах))), тому тут потрібно було дуже уважно прослухати. Але нам
все дуже добре пояснили… Я все зрозуміла, все
було подано чітко»

УЧАСНИЦЯ 10, МАЙСТРИНЯ З АЕРОДИЗАЙНУ,
28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Для мене найважливішими в програмі були,
звичайно ж, бізнес-план, структура і розрахунок [модуль 2], і …бюджетування [модуль 7]. В
особливій частині при такій структурі у мене
вже досвід є, у мене була мрія, у мене були кошти для цього всього. Я вже більш-менш розуміла, чого хочеться і як. Єдине, моя діяльність
відрізнялася від бізнесу, вона була більше по
грантах»

УЧАСНИЦЯ 10, МАЙСТРИНЯ З АЕРОДИЗАЙНУ,
28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Найскладніше для мене було — це просу–
вання, тут особистий бар’єр. А взагалі все було
відмінно, дуже надихало, тобто ти дивишся і
ось так, давай...»

УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

За відгуками учасників/учасниць дослідження, з погляду подолання прогалин у знаннях,
страхів щодо податкової звітності, а також
для розбудови власної маркетингової стратегії корисними для них стали — модуль 4.
«Юридична грамотність та фінансова складова», модуль 5. «Маркетингова стратегія»,
модуль 6. «SMM просування, SEO». Щоправда,
декому з учасників/учасниць у модулі 6. «SMM
просування, SEO» не вистачало практичної
частини.

УЧАСНИЦЯ 9, НАДАВАЧКА КЛІНІГОВИХ ПОСЛУГ,
35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Учасники/учасниці наголошували на важливій ролі спікерів та спікерок програми не
лише для їхньої мотивації до відкриття власної справи, а й для результативності навчання,
вироблення певних бізнес-навичок.
«Для мене було важливим, що кожен з тих, хто
був спікером, вже мав величезний досвід у жит-
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ті і не просто розповідав інформацію, а ділився, що він робив [у бізнесі], і як у нього виходило.
Це давало величезний заряд, мотивацію, мовляв, «вау!» у мене теж в принципі вийде»
УЧАСНИК 5, ФОТОГРАФ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Зі спікерів програми більше запам’яталася
Надія Сергіївна, тому що я її знаю)))»
УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ,
29 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

Серед пропозицій щодо розвитку програми
«SkillsLab: Business Platform» учасники/учасниці фокус-груп називали доречність та необхідність упровадження пост-програмного
менторства.

ність... Я розумію, як заповнити звітність,
зараз є програми, які допомагають. Це — нескладно... Але є моменти, про які мені хотілося
б просто розпитати, дізнатися детальніше»

«Знаєте, мені б, можливо, хотілося побачити
якийсь менторинг... Ну ось, припустимо, якщо
розподілити ось ці бізнес-ідеї... Квітковий бізнес, там, б’юті-індустрія, інші... І щоб була
така людина, до якої можна було б звертатися
з певних питань, щоб конкретика була хоча б
на першому етапі»

УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ,
28 РОКІВ. М. МАРІУПОЛЬ

«Так, я теж згодна. Якщо була б така можливість — кудись піти, у когось запитати, хоча б
на перших порах...»

УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

УЧАСНИЦЯ 5, МАЙСТРИНЯ З ВИШИВКИ,
27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Підтримую, у мене в процесі навчання також
виникали питання, але я соромилась їх ставити»

«Я навіть думала — шкода, що тільки два
місяці було менторство, чому зараз не можна? Мені зараз так бракує Каті Штайнберг
[SMM], яка дуже підказала би по соцмережах,
це така складна частина»

УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Мені б хотілося менторської підтримки.
Маркетингова частина... Те, що прописала,
важливо, щоб працювало. Юридична грамот-

УЧАСНИЦЯ 9, НАДАВАЧКА КЛІНІНГОВИХ ПОСЛУГ,
35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ
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4.8. Висновки за результатами
фокус-груп

1.

2.
3.

4.

За безперечної самобутності систем мотивації учасників/учасниць фокус-груп до підприємництва, за
комбінацією внутрішніх спонукань ці системи піддаються типологізації. Так, дослідження дало змогу окреслити три типові мотиваційні моделі щодо
започаткування мікропідприємництва молоддю —
«комерціалізація хобі», «монетизація досвіду»,
«матір-підприємиця».
Очевидною є тенденція переважання в системі мотивації молоді до підприємництва мотивів соціально-психологічних (незалежності, самореалізації,
творчого самовираження, задоволення) над економічними (комерційного успіху).
Внутрішні спонукання до підприємницької діяльності (особисті цілі, потреби, інтереси, прагнення,
запити, здібності, уміння, навички, вподобання)
загалом є вагомішими за вплив зовнішніх чинників (наявність стартового капіталу, моральної чи
матеріальної підтримки, успішні практики занять
підприємництвом поруч, труднощі з працевлаштуванням).
Безпосереднє ухвалення рішення про заняття
підприємництвом відбувається внаслідок симбіозу мотивів і стимулів. Так, для п’ятьох учасниць
фокус-групового опитування вирішальною для
започаткування бізнесу стала можливість отримання фінансової підтримки для реалізації своєї
бізнес-ідеї, для чотирьох із них — власне, від програми «SkillsLab: Business Platform». Малозначущим для започаткування власної справи є чинник
попередньо здобутої вищої освіти.
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5.

6.

7.

8.

Підприємницькі якості як вагомий мотиваційний
компонент учасники/учасниці дослідження, в
першу чергу, пов’язали з цілеспрямованістю, упевненістю в собі, відповідальністю. До другої за значущістю групи підприємницьких якостей увійшли:
комунікабельність, креативність, сміливість, ініціативність, захопленість справою, гнучкість, стресостійкість, організованість.
Перепони для занять молоді бізнесом насамперед
лежать у психологічній площині — це страхи, психологічний дискомфорт, несформованість певних
підприємницьких якостей. Страхи здебільшого
пов’язані зі стереотипізованими уявленнями про
складність підприємницької діяльності, а також
із браком у молодих людей відповідних знань та
вмінь, відсутністю поряд позитивних прикладів.
Учасники/учасниці дослідження, які пройшли навчання за програмою «SkillsLab: Business Platform»,
є противниками/противницями дискримінації за
гендерною ознакою. Водночас на своєму
досвіді вони засвідчили, що рівні можливості
жінок і чоловіків на вітчизняному ринку праці,
рівні можливості займатися підприємництвом є
скоріше бажаною реальністю, ніж фактом. За відсутності обмежень у правовому полі, на практиці, через усе ще значне поширення в суспільстві
стереотипів щодо розподілу гендерних ролей,
жінки (особливо молоді матері) часто стикаються
з перешкодами у працевлаштуванні, їм доводиться долати довший і складніший шлях до підприємницького успіху, що актуалізує необхідність комплексної підтримки жіночого підприємництва.
Щодо міри сприятливості місцевого бізнесклімату для занять мікропідприємництвом, то за
5-ти бальною шкалою оцінки учасників/учасниць
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розподілились переважно між «посередньо» та
«добре». Середньозважені оцінки по містах, охоплених дослідженням становили: Бердянськ —
3,5 бала; Мелітополь — 3,5 бали; Маріуполь —
3,7 бали.

9.
10.

11.

Описана учасниками/учасницями дослідження
специфіка бізнес-клімату в їхніх містах зумовлена переважно розмірами і географічним розташуванням міст, рівнем розвитку інфраструктури,
політикою місцевої влади.
Щодо позитивних тенденцій, то в Бердянську
відзначали активний розвиток сфери обслуговування й торгівлі у зв’язку з курортним статусом
міста; у Мелітополі — високий рівень підприємницької активності, зокрема — стрімкий розвиток
б’юті-індустрії, відсутність тиску на малий бізнес,
наявність програм підтримки підприємництва,
розвиток споживчого середовища в місті, яке має
статус «студентського»; у Маріуполі йшлося про
активну розбудову інфраструктури міста, зростання рівня платоспроможності населення, запуску програм підтримки підприємництва, широких
можливостей для неформальної освіти, належну
якість надання адміністративних послуг, їх діджиталізацію.
Серед спільних проблем, які стримують розвиток
бізнесу в містах дослідження учасниками/учасницями дослідження були озвучені: високі ціни
на оренду приміщень для ведення бізнесу, відсутність пільгових умов оподаткування (податкових канікул) для молоді, яка починає свій бізнес,
відтік молоді. Серед суто місцевих проблем — се-
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зонний характер підприємницької діяльності у
Бердянську; дисбаланс і високий рівень конкуренції у сфері малого бізнесу в Мелітополі; відставання розвитку околиць від центру і обмеженість
товарного ринку в Маріуполі.

12.

13.

Щодо розгляду молодіжного підприємництва, то
учасники/учасниці продемонстрували три підходи: соціально-орієнтований (необхідність підтримки через підвищену вразливість молоді на
ринку праці, нерівність конкурентних умов); інноваційний (необхідність підтримки молоді як найперспективнішої й найресурснішої щодо запровадження інновацій соціальної групи — агентів
змін); поколінський (молоді люди як носії певних
поколінських характеристик — ціннісних орієн–
тацій, поведінкових практик).
Із позицій «поколінського» підходу, учасники/
учасниці дослідження (які належали до вікових
груп 25-30 та 31-35 років) виокремили такі особливості мотиваційного ядра молодіжного підприємництва — відповідність ціннісних орієнтацій цінностям ринкового суспільства («свобода»,
«незалежність», «добробут», «статусне споживання»); розвиненість певних підприємницьких
якостей («амбітність, бажання виокремитися,
кар’єроорієнтованість»,
«цілеспрямованість»);
володіння певними вміннями та навичками («діджиталізованість»), статусні домагання. Відповідно — серед внутрішніх бар’єрів названі —
хибність певних установок (завищені очікування, юнацькі ілюзії), брак певних якостей (наприклад, працездатності), умінь та навичок (зокрема
комунікативних).
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14.

15.

16.

17.

Учасники/учасниці фокус-груп віком 25-30 та
31-35 років дистаціювали себе як осіб, які мають досвід роботи, подекуди — власні сім’ї, дітей,
від молоді «молодших» когорт — 14-17 та 18-24
років. Відчувалось певне «поколінське» протиставлення, в основі якого лежать відмінності в
системі цінностей, способі життя, смаках, уподобаннях «батьків» і «дітей».
У процесі реєстрації ФОП більшість учасників/
учасниць дослідження, особливо ті з них, хто робив це онлайн на порталі «Дія», суттєвих проблем
не мали. Ті, хто звертався до ЦНАП, а особливо ті,
у кого була потреба безпосередньо звернутися до
Державної податкової служби України, подекуди
зіштовхувалися з бюрократичною тяганиною й
недостатньою клієнтоорієнтованістю в обслуговуванні.
Труднощі, які учасникам/учасницям дослідження
доводилося долати під час закупівлі обладнання,
робочих матеріалів для підприємницької діяльності, були пов’язані з різними проявами недоброчесної торгівлі, зокрема інтернет-торгівлі:
невідповідність інформації на сайтах компаній,
що продають обладнання, реальній ситуації з
термінами доставки, ціною, технічними характеристиками товару; пропозиції «тіньової» закупівлі обладнання (без відповідних документів);
незадовільна якість товарів.
Учасники/учасниці дослідження відзначали потужний вплив програми «SkillsLab: Business
Platform» на розвиток їхньої мотивації до підприємництва, на посилення впевненості в собі,
завдяки мотиваційним роликам, а також —
харизмі й практичному досвіду залучених
спікерів/спікерок.
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18.

Щодо змісту програми «SkillsLab: Business
Platform», то учасники/учасниці дослідження характеризували її як комплексну, системну, зі збалансованими компонентами. Щодо отримання
найкорисніших знань і навичок майже одноголосно були виокремлені модуль 2. «Організація власної справи: бізнес-план — структура та розділи»
та модуль 7. «Організація власної справи: бюджетування».
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5.1. Успішні практики започаткування
мікропідприємництва
5.1.1. Як народжуються бізнес-ідеї?
Із 16 учасників/учасниць дослідження 9 започаткували підприємницьку діяльність у сфері надання послуг — шугаринг,
фотографія, аеродизайн, веб-дизайн, інклюзивна студія раннього розвитку, ремонт будівель, клінінг; 6 — у сфері виготовлення товарів/продуктів — сухофруктів і пастили, тортів,
комбікормів, виробів з епоксидної смоли, виробів з фанери
шляхом лазерної різки, виробів із ручною і машинною вишивкою; 1 — у сфері торгівлі (квіткова крамниця).
На програму учасники/учасниці прийшли як із бізнес-ідеями, «виплеканими» впродовж кількох років чи року, так і зі
«свіженькими», що зародились кілька місяців, а то й днів тому
(як, наприклад, трапилося з однією з учасниць, яка через
сімейні обставини за день переписала проєкт і кардинально
змінила свою бізнес-ідею).
Зважаючи на кейси учасників/учасниць, зібрані під час глибинних інтерв’ю й доповнені деякими даними з матеріалів фокус-групових опитувань, ми типологізували кейси учасників/
учасниць щодо народження бізнес-ідей за джерелами походження ідей.
«Ідеї є на поверхні». До цієї групи належать кейси учасників/учасниць (здебільшого з числа тих, хто комерціалізували
попередній професійний досвід чи хобі), які спирались на
приклади діяльності / досвід людей з близького оточення.
До останніх учасники/учасниці дослідження зазвичай мали
високий рівень довіри, відтак поступово «примірювали» цю
діяльність на себе (оцінка власної психологічної, професійної,
фінансової, технічної готовності до неї) й урешті переходили
до творчого наслідування (адаптували під власні здібності,
бачення, бажання, вміння, під фінансові й технічні умови, особливості місцевого ринку тощо).
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Тривати такий процес може й декілька років, однак, за визнанням одного з учасників, подібний шлях є одним з най–
надійніших. Так, багато років пропрацювавши на будівництві,
він став універсальним працівником, який може самостійно виконувати різноманітні види робіт і добре вивчив ринок
будівельних послуг у місті. Як результат — знайшов власну
нішу на ринку цих послуг, зробивши ставку на ремонт комерційних приміщень і надання комплексних ремонтних послуг.
«…Робити те, чого не роблять інші... Припустимо, комплексний підхід... Є люди, які хочуть тільки шпаклювати стіни.
Або кажуть, що ми вміємо робити стелю… А є комплексний
підхід, коли людина перебуває не в Маріуполі, а в Києві, й вона
може…, за бажанням, і за окрему плату, підписати довіреність
певній особі, яка зробить їй [ремонт] повністю. Я хочу сказати,
що не кожен будівельник цим зможе займатися. Це не означає,
що в цій ніші немає конкурентів. Це означає, що комплексних
послуг вони не надають»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Одна учасниця терміново, шукаючи нову бізнес-ідею для
проєкту, коли її сім’я не погодилась на розвиток аграрного
бізнесу, вдало використала свій попередній досвід роботи у
клінінгових компаніях, отримані там знання щодо побутової
хімії і спеціальних приладів для чищення килимів, меблів, при
цьому взяла до уваги, що на околицях м. Маріуполя — зокрема
на ринку послуг у селищах Сартана та Талаківка — подібні
послуги відсутні.
«У мене є досвід роботи в клінінгових компаніях, і я використала
цей досвід… Там, де я живу, немає нікого, хто б надавав клінінгові
послуги… Я не виставляю високі ціни на свої послуги [беру 200
грн за чистку одного місця/виробу], готова приїхати сама до
замовника, в той час як з міста ніхто їхати не буде, оскільки це
невигідно… Я надаю якісні послуги… Клієнти дякують, їм подобається моя робота»
УЧАСНИЦЯ 9, НАДАВАЧКА КЛІНІНГОВИХ ПОСЛУГ,
35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ
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Інший варіант пошуку бізнес-ідей, спираючись на попередній
досвід роботи, у випадку якщо такий досвід є негативним —
«робити навпаки». Таким шляхом пішла одна з учасниць, яку
не задовольняв формат послуг з раннього розвитку в дитячих
садках і школах, де вона встигла попрацювати психологинею.
Надаючи послуги раннього розвитку дітям удома, протягом
року її не покидала ідея відкриття власного кабінету раннього розвитку, але бракувало навичок і фінансів. Урешті-решт, за
підтримки сім’ї та за рахунок отриманої зовнішньої фінансової
підтримки, вона відкрила й успішно розвиває такий кабінет.
«Я працювала в дитячому садку, і мені не подобалися застарілі методи роботи з дітьми, зокрема і з «особливими» дітьми,
і я вирішила спробувати щось своє [робота з дітьми з інвалідністю вдома]. …Почали підтягуватися люди, які хочуть дати
своїй дитині більше, ніж може дати… дитячий садок,… насамперед — батьки дітей з… особливостями розвитку, якими в садку відверто не хочуть займатися, а таким дітям потрібна
підтримка. …Я починала працювати з дітьми з побоюванням,
я дуже переживала, але, як виявилося, є в мене така можливість, …певні інтуїтивні здібності — налагодити контакт з
дитиною… У місті бракує підприємців, які б надавали послуги
з розвитку дітей, а особливо дітей з інвалідністю»
УЧАСНИЦЯ 11, ПСИХОЛОГИНЯ, 25 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ
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У дослідженні нам трапились і кейси учасниць, які в пошуку
бізнес-ідей зважали переважно не на професійні, а на життєві
компетентності, на побутові вміння й навички. Саме цей досвід і моніторинг місцевих ринків вказав їм на наявність певних
«незаповнених ніш», де вони могли б проявити себе, запропонувавши ширшу лінійку послуг або якісніші послуги.
«Моя ідея в тому, що ти маєш робити те, що ти вмієш. Я вмію
робити торти… Я торти пекла завжди для своєї сім’ї. Якесь
мінімальне обладнання в мене було, тому що це мені було цікаво… Я її [ідею] не дуже довго виношувала, це було в січні [цього
року]. Просто мені чоловік сказав: «Спробуй це зробити, ти не
можеш зараз вийти на роботу, спробуй це зробити своєю професією — зараз, на кілька років, поки діти малі»… Я подивилася
якісь курси, що мені можуть допомогти зрозуміти, чого мені не
вистачає зараз, щоби почати робити торти на замовлення»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

Тісно пов’язаною з повсякденням була бізнес-ідея ще однієї
учасниці, яка вирощує свійських тварин й на своєму прикладі
пересвідчилась у складнощах забезпечення їх якісними комбі–
кормами, отож вирішила виробляти такі корми самостійно.
«Я чому до цього прийшла — тому що на особистому досвіді
зіткнулася з тим, що дуже важко знайти якісний корм, навіть
не за ціновою категорією, а просто знайти. У мене є домашнє
господарство — це бройлери, це кури різних порід (м’ясний напрямок та м’ясо-яєчний). Корми є різноманітні, різні фірми…
Їх зараз дуже багато. Корми постачають із Маріуполя, Запоріжжя, а в Бердянську вони не виробляються, але якості немає...
Ті виробники [кормів], у яких потік збільшився, щоб зменшити
свої витрати та кинути ці гроші кудись на рекламу, наприклад,
перестали стежити за тим, що вони гранулюють. Тобто, коли
вже йде не зерно, а ті ж луски. Вони спресувалися, вони пройшли
термообробку — і ти вже не побачиш, зерно там чи луски. Виходить, що ти купуєш, ти годуєш, кури їдять, але немає резуль-
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тату, вони не ростуть, вони хворіють («падають на ноги»).
Це така велика проблема…
УЧАСНИЦЯ 7, МАЙСТРИНЯ ЗІ ГРАНУЛЮВАННЯ КОРМУ,
30 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Спасибі першому клієнту!». Ідеться про учасників/учасниць, які попередньо займалися фотографією як хобі, але підходили до справи серйозно — проходили спеціальне навчання, вдосконалювали технічне оснащення, свою майстерність і
завдяки цьому завоювали позитивний імідж у новому для себе
професійному середовищі. До ідеї комерціалізації хобі їх підштовхнули перші клієнтські звернення, перший заробіток.
«Переломний момент — це перші гроші, які я так заробив —
мені зателефонували і кажуть: «Слухай, коротше, ми тобі заплатимо стільки, прийди нас познімай». До цього я, в принципі,
не заробляв фотографією, від слова — «взагалі». Це були мої знайомі, добрі. Вони запропонували: «Так і так, я бачив, ти класно знімаєш, класні фото викладаєш, а я теж хочу фотографії,
у мене буде день народження — прийди, пофоткай»»
УЧАСНИК 5, ФОТОГРАФ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Коли я почала займатися фотографією, я не думала, що це
стане підприємництвом. Мені дуже подобалось. Фотографувала більше для себе. А потім почали звертатися знайомі, їм подобалися мої фото і вони мені за це сплачували гроші, так просто — віддячити, тому що будь-яка праця має оплачуватися...»
УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ, 29 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«За перше замовлення я заробив 600-700 грн, і це буквально за
кілька годин. На той час це були непогані гроші, у порівнянні з
роботою за наймом — велика різниця. Я побачив, що за менший
час можна отримати більше, а решту вкласти в розвиток або
що-небудь інше»
УЧАСНИК 5, ФОТОГРАФ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ
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пастилу — це буде гарною ідеєю. Крім яблук,
є ще груші, малина, смородина, ожина…
Батьки підтримали цю ідею»

«Техніка відкриває можливості». Частина
учасників/учасниць, які під впливом певних
обставин (потреба розширення лінійки товарів, значне зростання кількості замовлень,
псування виробленої продукції тощо) побачили можливості комерціалізації хобі чи оптимізації та масштабування сімейного бізнесу
в застосуванні сучасних технологій та спеціального технічного оснащення (верстат для
лазерної різки фанери, вишивальна машина,
машина для різки й сушки фруктів тощо).

УЧАСНИЦЯ 12, ВИГОТОВЛЮВАЧКА ПАСТИЛИ ТА
ФРУКТОВИХ ЧИПСІВ, 27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«[Під час пандемії] мені довелося брати більше замовлень на вишивку, і в якийсь момент я
зрозуміла, що не зможу всі замовлення виконати вручну, тому що замовлень вже до березня
наступного року. …На одну [вишивану] сорочку
може піти від 2-х тижнів до 9-ти місяців, є
й такі сорочки… Зараз я вже отримала [вишивальну машину], вже пробувала вишивати на
ній перший виріб. Я планую робити рушники,
вишиванки — чоловічі та жіночі, обкладинки
на паспорти, блокноти, дитячі вишиванки —
перші дитячі вишиванки називаються «льолі»

«…Працюю два з половиною роки [почала під
час декретної відпустки]. У мене це гени, у
мене тато мебляр. У мене верстат [придбали
з чоловіком за 5 тис. доларів із коштів, які відкладали на автомобіль]. Займаюся виготовленням виробів із фанери. Це предмети декору,
дитячі іграшки, подарункові коробки… І роблю
це своїми, жіночими руками. Від початку і до
кінця, від створення макета, спілкування з
клієнтом, узгодження всього та до отримання
готового виробу. Я завантажую макет виробу на комп’ютері, а потім вже сама шліфую,
фарбую і так далі»

УЧАСНИЦЯ 8, МАЙСТРИНЯ З ВИШИВКИ,
27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Лови ідеї в інтернеті». У декого з учасників/
учасниць думка «А чому б і ні? Чому б мені
саме цим не зайнятися? Не почати заробляти
на цій справі гроші?1» зародилась спонтанно — під час пошуку бізнес-ідей в інтернеті
сподобалось певне заняття, або привабило
нове слово, за яким приховувалася цікава й
прийнятна для наслідування діяльність. На тлі
емоційного захоплення, звісно, відразу відбувалося «примірювання діяльності на себе» —
оцінка своїх можливостей нею займатися.

УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ,
34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«Сім’я займається вирощуванням яблук, і після калібрування та сортування залишаються
яблука, які не продаються. Робили спочатку
соки..., але свіжовичавлений сік швидко пропадає. Я вирішила, що сушити яблука і робити

1

Наведено не прямі цитати учасників, а їх узагальнення, але збережено формулювання запитань саме з використанням
заперечувальних часток. Останнє, на нашу думку, відображає як велику міру сумніву респондентів/респонденток під час
ухвалення рішення, так і усвідомлення значного ризику занурення в незнайому галузь.
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«Не можу вам пояснити, …вискочила [в Інстаграмі] реклама [про навчання шугарингу], ...
чому б не спробувати? …повчуся, а потім уже
видно буде»

шість опитаних серед корисних вмінь, які
дала змогу їм сформувати програма, на перше
місце поставили саме вміння розробляти бізнес-план або його окремі складові.

УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Якщо чесно, коли робила бізнес-план, шукала,
хто мені його напише. Я не знала, як його
писати. Але я не знайшла нікого й вирішила —
буде, що буде. Почала ритися в інтернеті. Там
повно бізнес-планів про шугаринг, але це все
було не моє, усе не те... Звісно, я пишаюся собою,
тому що я його від початку і до кінця написала,
не вірячи в себе. У мене вірив чоловік, свекруха,
тобто всі, крім мене. Я поставила би собі 5, але
все-таки недолік є — бюджет не порахувала
належно»

«У мене план зародився в голові, напевно, півтора роки тому. В інтернеті випадково (або
Інстаграм, я не пам’ятаю, або якісь інші пошуковики)… натрапив [на ролик про вироби з
епоксидної смоли], сподобалося, ...лайк поставив і все. А коли воно після лайка почало частіше висвічуватись… тоді вже почав цікавитися,
як це робити, як це заливають… Мені спочатку
подобалися столи з дерева [зі вставками зі смоли], ...смола як себе поводить. Потім я побачив
світильники... В основному в мене азарт до світильників, до нічників. Мені просто подобається, як це роблять… Але відразу зануритися у
все це не міг. У мене не було ні коштів, ні часу. …
Більш детально я почав уже вивчати, скажімо
так, коли ми почали ходити до бізнес-школи…»

УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Коли я планувала купівлю холодильника для
квітів (він складається з вітринних цих штук
з металопластику [як вікна]… [не вгадала з
термінами]. Я замовила і зіткнулася з тим,
що настав саме «сезон ремонтів» (тобто літо…
люди відпрацювали й почали робити ремонти),
і мені довелося чекати виконання замовлення
на ці вітрини близько трьох тижнів,
[що відтермінувало відкриття крамниці]»

УЧАСНИК 13, МАЙСТЕР ВИРОБІВ З ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ,
32 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

5.1.2. Чи важко писати бізнес-план?
Із 16 учасників/учасниць дослідження 8 до
участі в програмі «SkillsLab: Business Platform»
з бізнес-планом жодної справи не мали,
5 мали уявлення про бізнес-план завдяки
навчанню в закладах вищої освіти чи на програмах у сфері неформальної освіти, але не
мали досвіду розробки власних бізнес-планів, лише 3 розробляли бізнес-план раніше
(1 учасник — для участі в конкурсі «Донецький куркуль-2018», 2 — у межах участі в
попередніх грантових проєктах). Отож біль-

УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«До початку навчання не стикалася з
необхідністю складати бізнес-план, тому
не вміла його робити. Для започаткування
своєї справи це дуже важливо та потрібно.
Також потрібен бізнес-план для розширення
діяльності»
УЧАСНИЦЯ 10, МАЙСТРИНЯ З АЕРОДИЗАЙНУ,
28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ
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«Я вперше пишу бізнес-план, раніше поняття
не мала, як його робити. Навчилася це робити
і мені вдалося… Краще за все вдалося донести
свою ідею»

бляла вже для себе бюджет, більш усвідомлено
підійшла, зрозуміла… Мені вже підказали, що
можна інше взяти освітлення. Тепер буду знати… У принципі, для початку — нормально»

УЧАСНИЦЯ 12, ВИГОТОВЛЮВАЧКА ПАСТИЛИ ТА
ФРУКТОВИХ ЧИПСІВ, 27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ,
29 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Завжди знала, що потрібен бізнес-план.
На всіх навчальних курсах, де я вчилася, про це…
говорили. … До [програми «SkillsLab: Business
Platform»] наче було все в голові, але самостійно було складно його зробити. Найціннішими
були підрахунок собівартості та фінансові
таблиці…»

«Я дуже багато чого навчилася. З інтернетом працювати — для мене це не було новим,
але дуже важко було з цими таблицями. Дуже
складно, не знаю чому, але цей Word взагалі мені
ніяк не підходив. Я знаю, що складного тут ніби
нічого немає, а от у мене не виходило. Я і кидала вже, нервувала, думала — «Усе, не буду,
просто не вийду і все». Потім думаю — «Ні, я
ж все це писала, я намагалася, обмірковувала,
я хотіла зрештою!». Усе-таки повернулася
і спробувала з цими таблицями впоратися.
Але були моменти, разів зо два, напевно, коли
я хотіла все кинути, розвернутися і піти.
Шкода своєї праці стало»

УЧАСНИЦЯ 16, UX-ДИЗАЙНЕРКА,
32 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«Я думаю, що я спробую ще якийсь бізнес-план
прописати… Як мінімум, я вже маю основу.
Просто, я так розумію, що під різні цілі, під
різні програми… інші потрібні бізнес-плани…
Можлива якась специфіка… Але це завжди
дуже корисно — щось нове для себе зробити…
Це розумова робота, це не просто вінчиком
махати»

УЧАСНИЦЯ 7, МАЙСТРИНЯ ЗІ ГРАНУЛЮВАННЯ КОРМУ
30 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

Під час дослідження цікаві результати продемонстрував прийом із самооцінювання бізнес-планів учасниками/учасницями за 5-ти
бальною шкалою. Доклавши значних зусиль
для написання бізнес-плану, опанувавши нові
для себе знання й навички, подолавши свої
страхи і невпевненість, більшість опитаних
відверто пишалася проведеною роботою й
ставила своїм бізнес-планам оцінки «добре»,
а то й «відмінно». Водночас учасники/учасниці, з погляду вже реалізованих етапів діяльності, чітко бачили недоліки у своїх бізнес-планах допущені помилки, за що й «знімали» собі
бал. Здебільшого йшлося про прорахунки з
дедлайнами, планами зростання продажів, а

УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Узагалі, вперше писала. Може, ми якось проходили на парах, що ось бізнес-план має складатися з такого-то і такого-то… для того, щоб
залучити інвесторів, поверхнево пройшлися і
все... Легко було, бо я ідею [фотостудії] виношувала не тиждень, а давно — років зо два, напевне, … плани будувала, як що бачу, тому писати
текст [бізнес-плану]… легко далося, складно —
розрахунки, таблички… Просто немає певного
зразка…, хоча люблю розраховувати... Урахувати все ніколи неможливо, я потім переро-
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Завжди знала, що потрібен бізнес-план. На
всіх навчальних курсах, де я вчилася, про
це… говорили. …До [програми «SkillsLab:
Business Platform»] наче було все в голові,
але самостійно було складно його зробити.
Найціннішими були підрахунок собівартості та фінансові таблиці…

писала собі відкриття інтернет-магазину на
Маркетплейсі. У них вказано — відкриття …
за 3 дні. Я почала ...все робити, …додавати
свої товари, і виявилося, що набагато більше
часу треба для цього [для запуску інтернетмагазину] — не менше місяця»

також про недостатнє врахування технічних
особливостей функціонування обладнання,
яке закуповувалось, а отже — необхідність
робити незаплановані витрати.
«…План я собі занадто завищила. На літо
цей план підходить, а на зиму, напевно, як
для кондитера-початківця, у якого ще немає
стабільної клієнтської бази — [не зовсім]…
Я надто завищила планку. …Інтенсивність
я ставила згідно зі своїми можливостями,
я можу її виконувати, а треба ставити
інтенсивність відповідно до сезонності міста
та специфіки міста…»

УЧАСНИЦЯ 8, МАЙСТРИНЯ З ВИШИВКИ,
27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«У мене бізнес-план «зав’язаний» зокрема на
тому, що розвинеться сторінка, збільшиться
кількість продажів. Щоб у мене з’явилися
замовлення — слід найняти фахівця. Завдяки
цьому я матиму можливість зробити більше
і організувати свою торгову точку, якийсь
там «острівець». Відкриття точки було
заплановано на жовтень, але я її не відкрию
в жовтні. Мене на місяць затримав пошук
SMM-фахівця»

УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Не все врахувала з обладнання. Під час
написання бізнес-плану я не займалася ще
машинною вишивкою, я просто знала теорію,
а ось коли почала пробувати, уже зрозуміла, що
мені там чогось бракує. Наприклад, катушка
для ниток — вона велика, ...треба купувати
додатковий тримач. Це коштує не дуже дорого
(від 200 до 500 грн), але це впливає на якість
вишивки дуже сильно. Ще я у бізнес-плані

УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ,
34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«Я трохи прорахувалася — не лукавитиму.
Я поставила в бізнес-плані, що окупність
настане через 7 місяців. Ні, окупність настане
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на 12-й місяць, тому що я не взяла до уваги
напрацювання нового портфоліо. Мені
потрібен час, щоб напрацювати його, тому
що зі старим я не можу виходити, з тим
цінником…»

Траплялись учасники/учасниці з перфекціоністською позицією, які були вельми критичними щодо свого першого досвіду написання бізнес-плану й зупинялися на посередній
оцінці.

УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Раніше не мала навичок складання бізнесплану, під час програми навчилася це робити.
Із першого разу, думаю, що вийшло не дуже
добре, але завдяки допомозі менторів він став
кращим. Вважаю, що дуже важливо вміти
складати бізнес-план»

«Коли я писала бізнес-план, забула про ваги.
Не знаю, як так можна було, — а зважувати
як? Кабель, «випрямлювач», ваги — це не
врахувала. Випрямлювач — це 4500-5500 грн,
якщо хороший, ваги — 1500…»

УЧАСНИЦЯ 11, ПСИХОЛОГИНЯ, 25 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

УЧАСНИЦЯ 7, МАЙСТРИНЯ ЗІ ГРАНУЛЮВАННЯ КОРМУ,
30 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Коли я починала писати бізнес-план, … у мене
на прикметі було приміщення для квіткової
крамниці… Я вже давно виношувала цю ідею,
і я бачила, де ця крамниця має бути… Там
прохідність велика, просто шалена, і все інше...
Я прямо вже бачила її там. Але я чомусь
спочатку не забронювала цього приміщення.
Коли я написала грант… і потім, коли вже мені
підтвердили, воно від мене, природно — класика
жанру, «пішло». Коли я зателефонувала
його знімати, мені сказали, що, на жаль,
приміщення зайняте, ще й на довгий термін,
тому мені довелося шукати інше приміщення»

«Мені нема з чим порівняти… Це перший
бізнес-план, який я в житті писала. Я інших
не бачила, тому якось сумнівно…»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

Хтось, навпаки, відчував наявність своїх переваг завдяки раніше здобутому досвіду в розробці бізнес-планів.
«Мені він [мій бізнес-план] подобається…
Я не знаю просто з чим порівнювати… Я б
поставив «5». Покажіть мені інший, я скажу,
що, можливо, він кращий за мій»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Я не очікував, що в мене так довго затягнеться — це закупівля з молдами. Я припускав
[у бізнес-плані], що вже на початку вересня
будуть перші роботи, але в підсумку в мене
затягнулося з цими молдами, бо вони там на
замовлення їх до двох тижнів роблять. Тому й
затягнулося у цьому плані все»
УЧАСНИК 13, МАЙСТЕР ВИРОБІВ З ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ,
32 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

Отже, 16 учасникам/учасницям дослідження,
незважаючи на те, що майже 80% з них розробляли власний бізнес-план вперше, вдалося створити плани такої якості, щоб успішно
пройти конкурсний відбір, отримати фінансову підтримку на започаткування мікропідприємництва від програми «SkillsLab: Business
Platform» і протягом трьох місяців від старту
програми відкрити ФОП й запустити/легалі-
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зувати/розширити підприємницьку діяльність.
За словами учасників/учасниць, завдяки програмі вони на власному досвіді переконалися,
що відкривати бізнес — це нескладно. Бізнес-план дав їм змогу конкретизувати мрію,
«візуалізувати картинку, що була в голові»,
оцінити ресурси й упорядкувати кроки для
досягнення бажаного результату.
«Пишеш свій план і потім робиш крок за
кроком, і все... Тут нічого складного. Просто
робиш це, потім це і це — і ти вже бізнесмен,
ти у справі»

них програм на кшталт «SkillsLab: Business
Platform» або інших тренінгів, яких зараз чимало.
«Коли в тебе ніколи не було свого бізнесу, ти
не розумієш, з чого навіть почати, що треба
робити, які дії?..., для чого?... Ну, подивлюся —
ну, подивилась… Могла дивитися одне й теж…,
через нерозуміння того, що відбувається, і того,
як воно має відбуватися… Витрачаєш багато
часу, а коли вже в рамках проєкту [стає
зрозумілішим]…»
УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

УЧАСНИК 5, ФОТОГРАФ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Він [бізнес-план] не був на 28 сторінок… Там
дійсно чітко відстежується…, які кроки… дії…,
що я маю зробити… Я справді ним користуюсь…
Коли відкриваєш його, ти чітко розумієш, що
ти повинен робити. Як на мене, там усе дуже
лаконічно, але при цьому змістовно»
УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Коли я писала бізнес-план, …я вже бачила,
як у мене виглядатиме кабінет, з якими
матеріалами я працюватиму. Тому в мене все
пішло легко, і зараз я бачу свою мету і йду до
неї»
УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

Але водночас потрібен високий рівень мотивації, стале бажання відкрити свою справу
(що не дозволить спасувати перед першими
ж труднощами, наприклад, з розрахунками чи оформленням таблиць), наполегливе
навчання та кваліфікована менторська підтримка. Тому, звісно, легше розробляти перші
бізнес-плани під час проходження навчаль-

5.1.3. Як знаходити «свою нішу» на ринку
товарів та послуг і «завойовувати» клієнтів?
У межах розробки бізнес-планів учасники/
учасниці дослідження здійснювали аналіз
ринкової кон’юнктури в обраній сфері підприємницької діяльності — чи багато конкурентів? яка їхня цінова політика? яку лінійку
товарів і послуг вони пропонують? А також
аналізували свою цільову аудиторію — її
соціально-демографічні характеристики, потреби, смаки, звички, платоспроможність,
міркували над власним іміджем, позиціонуванням на ринку.
Залежно від сфери діяльності й можливостей використання онлайн інструментів для її
впровадження, обраних маркетингових стратегій, наявного досвіду чи клієнтської бази,
один із учасників відразу націлився переважно на міжнародний ринок, дехто — на все–
український, більшість — на місцеві/локальні
ринки з охопленням усього міста (Маріуполь,
Бердянськ чи Мелітополь), або ж лише окремих районів — як-от селище Сартана та сели-
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ще Талаківка на околицях Маріуполя, чи село
Осипенко та інші на околицях Бердянська.
Під час опитування учасник, який мав кількарічний досвід роботи за кордоном, пояснював
переваги збуту предметів декору, виготовлених з епоксидної смоли, на міжнародному
ринку завдяки інструментам інтернет-торгівлі
у рази вищою платоспроможністю клієнтів/
клієнток та їх меншою вибагливістю, прискіпливістю.
«Коли це все в інтернеті, то людина за
кордоном просто натискає кнопку «купити»,
і все — у тебе п’ять днів, щоб це зробити і
відправити. Там люди у фінансовому плані є
стійкішими. Для них 10-20 доларів, 50, грубо
кажучи, — це не дуже великі гроші… Клацнули — «гарненьке — куплю», клацнули, купили
та забули навіть, що купили. …Менше часу
займає, бо наші… якщо це маріупольські якісь
або українські замовлення, то це — Інстаграм,
живе спілкування з клієнтом, на це йде дуже
багато часу… Почнеться: «А можна мені
додати там блакитненький? А можна мені
додати рожевенький?... От, я не хочу того, а
хочу це … А підкажіть мені,… як краще?» І це
може затягуватися — тиждень, а то й більше,
просто людині нудно, хочеться поспілкуватися,
а мені все одно по роботі треба цій людині
відповідати»
УЧАСНИК 13, МАЙСТЕР ВИРОБІВ З ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ,
32 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

Водночас діяльність на міжнародному ринку вимагає приділення підвищеної уваги до
сертифікації товарів і продуктів відповідно до

стандартів Європейського Союзу, викорис–
тання маркувань ЄС, розробки англомовного
контенту для сайтів тощо.
«Щодо зарубіжних клієнтів — без цього ніяк,
без цього не купуватимуть, не буде попиту.
Має бути інформація про те, що це за смола,
тобто, який там хімічний склад, …, як із нею
поводитися. Тобто, чи можна на неї гаряче
ставити? Чи можна її на сонці залишати? Як
з нею працювати? Як за нею доглядати? Тому
що є різна — є дряпається, є — не дряпається,
є на яку гаряче можна ставити, а є смола,
яка боїться гарячого…, гарячі кухлі не можна
ставити, тому що залишаються сліди, жовтіє
тощо. Відповідно все це треба описувати і
зазначати, оскільки щодо зарубіжжя, там на
цьому всьому більше роблять акцентів»
УЧАСНИК 13, МАЙСТЕР ВИРОБІВ З ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ,
32 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

Одна учасниця зі своїми роботами з ручною
вишивкою вже вийшла на всеукраїнський і
навіть міжнародний ринок. Ставку вона зробила на ексклюзивність виробів.
«Клієнтська база — певно, кілька десятків
осіб. Зараз роблю вишиванку до Києва, у мене
на два рушники замовлення з Житомира…
По всій Україні. Мої роботи вже є й в Америці,
Греції, Німеччині, Італії… Мої вироби — вони
незвичайні. Це не серійне виробництво, кожен
виріб — ексклюзивний, він виготовлений саме
під свого покупця. [Моє кредо] — унікальність,
тобто це вишиванка, якої немає ні в кого. …
Є у мене вишиванка, яку я вишивала на
замовлення. …Сім’ю замовника цієї вишиванки
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після Другої світової війни виселили сюди,
на Схід України. Замовник дуже хотів мати
таку вишиванку, як носили його батьки.
Щоб зробити таку вишиванку, я проводила
дослідження, шукала, який саме орнамент
вишивали в тому селі… Я знайшла авторку
книги, яка жила в тому селі. Вона про своє село
розповідала, і зокрема, у неї там були книжки
з вишивки, з візерунками вишиванок, які там
носили...»
УЧАСНИЦЯ 8, МАЙСТРИНЯ З ВИШИВКИ,
27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

На місцевому ринку в Маріуполі конкурентів
у неї немає.
«У Маріуполі я такого [вишивка на замовлення] не знайшла. Якісь серійні — так, а ексклюзиву в нас немає. Звичайно, з вишивальницями
я спілкуюся, але ці люди не займаються вишивкою одягу, вони вишивають картини переважно»
УЧАСНИЦЯ 8, МАЙСТРИНЯ З ВИШИВКИ,
27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Ще одна учасниця — UX-дизайнерка — посту–
пово виходить на всеукраїнський ринок і
планує саме там розвиватися, у перспек–
тиві — надавати комплексні послуги з дизайну сайтів.
«[У мене] онлайн бізнес і мені не треба винаймати офіс, і можна працювати по всій Україні… Напрям діяльності ще є не дуже популярним, тому конкурентів небагато. Клієнтів
достатньо, послуга користується попитом…

Дуже важливо рекламувати себе і заявити про
себе, щоб бути успішним. …Планую працювати
над маркетингом, розширити співпрацю з двома партнерами та брати серйозніші замовлення. Мої глобальні плани — робити продукт
«під ключ», опанувавши нові напрями дизайну
(Front-end та інші), щоб більше вміти та отримувати більше замовлень»
УЧАСНИЦЯ 16, UX-ДИЗАЙНЕРКА,
32 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

Решта учасників/учасниць зосередилася на
місцевих/локальних ринках, що загалом
властиво мікропідприємництву, за якого створюється мінімальна дистанція між виробниками/виробницями товарів, надавачами/
надавачками послуг і споживачами/споживачками. Дехто з них на локальності свого
мікробізнесу навіть наголошує в бренді.
«У нас в регіоні насправді дуже багато своїх квітів — прекрасних квітів. У нас у степу…, польових, які зростають у дворах. У нас дуже багато
приватного сектору. Я хотіла наголосити, що
необов’язково мають бути якісь химерні квіти,
вони — класні й престижні, але місцеві насправді теж є дуже атмосферними, класними
і виглядають автентично. У мене була така
вже ідея раніше, але оформилась вона саме з
приміщенням»
УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

Значна частина молодих підприємців/підприємиць орієнтується на креативні індустрії
(фотографія, індустрія розваг, бьюті-індустрія,
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флористика), розуміючи не меншу актуальність для сучасної людини задоволення естетичних потреб порівняно з базовими потребами життєзабезпечення.
За винятком клінінгових послуг у сільській
місцевості та послуг з раннього розвитку дітей
з інвалідністю, в обраних учасниками/учасницями сферах виробництва чи виконання робіт
у містах, охоплених дослідженням, на сьогодні склався доволі високий рівень конкуренції, що вимагає від підприємців/підприємиць,
які започаткували бізнес, активного пошуку
конкурентних переваг.

«[У сфері шугарингу] нас [у Мелітополі] осіб
30 точно, при тому, що місто дуже маленьке.
Ось навіть у тому бізнес-центрі, де я знімаю
приміщення, — нас уже чотири особи. Я
знімаю кабінет — і навпроти дівчинка теж
зняла кабінет. Усі ми проходимо навчання,
підвищення кваліфікації, працюємо в принципі
на тих самих матеріалах. Я дуже тісно
спілкуюсь із дівчиною, яка навчає шугарингу
в нашому місті. Я теж у неї вчилася і ми
потоваришували. Щомісяця у неї дві нові
випускниці. Нас дуже багато, конкуренція
велика. Ми всі працюємо в Інстаграмі, у нас у

[У мене] онлайн бізнес і мені не треба
винаймати офіс, і можна працювати по всій
Україні… Напрям діяльності ще є не дуже
популярним, тому конкурентів небагато.
Клієнтів достатньо, послуга користується
попитом… Дуже важливо рекламувати себе і
заявити про себе, щоб бути успішним. …Планую
працювати над маркетингом, розширити
співпрацю з двома партнерами та брати
серйозніші замовлення. Мої глобальні плани —
робити продукт «під ключ», опанувавши нові
напрями дизайну (Front-end та інші), щоб більше
вміти та отримувати більше замовлень.
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кожної є свої клієнти, але все ж таки нас дуже
багато. Музика, … ввічливе спілкування. Наразі
я не бачу відмінностей у новачках»
УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Для маленького міста [Бердянська] ніша
[домашніх кондитерських виробів] є доволі заповненою — 15-20 кондитерів. …8-10, які професійно цим займаються вдома, мають постійні
замовлення, ще ті, хто робить це у вільний від
основної роботи час… Але влітку, зважаючи на
великий потік туристів, то навіть усі ці кондитери не можуть впоратися…»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Конкурентів стає дедалі більше. Коли я починала цим займатися [лазерною різкою], у місті було ще 2 верстати. Тепер, за 2,5 роки, їх
стало більше 10-ти, може, навіть 15-ти. Більшість — рекламні агентства, вони закуповують верстати для сувенірної продукції»
УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ,
34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

Одні учасники/учасниці вихід вбачають у поступовій спеціалізації діяльності й сегментації
адресної аудиторії, наприклад, лише сімейне
чи то портретне фото, лише певні торти чи
десерти.
«У Маріуполі людей, які займаються
фотографією на аматорському рівні і завдяки
цьому заробляють — … дуже багато, близько
120 фотографів, а …тих, хто працює в топовому
сегменті — …15-20 осіб. Саме топ-сегмент,
який створює якісне відео та фото-контент

є ще недостатньо заповненим… Я взагалі
спеціалізуюся на різних типах зйомки: весільні,
будь-які заходи, особисті фото, але основний
акцент роблю на портретну фотографію. Те,
що я хочу показати на фотографії: кожен,
хто звертається до мене за фото, по-своєму
гарний, моє завдання — показати людині,
що вона унікальна, вона класна. Замовлення
варіюються дуже сильно, … зараз я на тому
етапі, коли ще рано перебирати замовленнями,
їх немає в достатній кількості. Я намагаюся
для себе вибрати напрям, який… піде»
УЧАСНИК 5, ФОТОГРАФ, 28 РОКІВ. М. МАРІУПОЛЬ

«Робила конкурентний аналіз… серйозно. …Топових фотографів, які справді дають якісний
результат…, таких — до 10 осіб. Вартість такої фотосесії… — від 1500 до 2000 грн. Якщо
брати середній клас — таких близько 10 осіб,
у них середня ціна варіюється від 800 до 1000
грн, 1100-1200 грн. Але є й такі — «у мене є фотоапарат, я його купив за скільки грошей, я ще
не знаю, ще не вмію, але у мене є, я і беру замовлення», тобто люди, які взагалі не в темі… У
них ціна до 500 грн, 200 грн. Але є такі клієнти…, яким цього цілком достатньо. На кожного фотографа є свій клієнт… Ніша сімейних
дитячих фотографів у місті Маріуполі, вона…
не так вже й заповнена. Немає такої великої
кількості конкурентів, мені здається, за рахунок того, що не кожен фотограф хоче вкладати сили, морочитися з дитячою фотосесією.
Дитяча фотосесія, вона така енерговитратна, і треба мати підхід до дітей — це така специфіка у фотосесіях, тому конкурентне середовище не надто заповнене»
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«Дитячі свята — це такі події! Люди можуть собі не купити торт, можуть купити
в супермаркеті, або там у найближчій кондитерській, але для дитини — особливо до 10
років, вони прямо… дуже стараються, дарувати дітям свято, а я відповідно допомагаю
їм створити цю атмосферу... У мене є парт–
нери — тут по Бердянську, які роблять харчовий друк, а я в них замовляю картинки... Є
партнери з пряників з харчовим друком, теж
хлопці з Бердянська. Для дитячих тортиків це
дуже важливо. Це практично всі дитячі торти так роблять. Діти на них чекають»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«У мене багато спеціалізацій, тому треба
щось скорочувати… Хотілося б більше піти
в комерцію — предметну зйомку, і в індивідуальну — портретну...Тобто щось уже таке...
прямо... творче-творче»
УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ, 29 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

Інші учасники/учасниці тяжіють до розширення лінійки товарів/послуг, зокрема за рахунок
ексклюзивних.
«…Хочу дізнатися, що робити зі врослими волосинами, щоб потім давати поради, консультації клієнткам… Я хочу зробити на цьому ставку. Майстри шугарингу зазвичай не хочуть
займатися глибоко такими проблемами... Я
сама раніше була клієнткою і коли з дівчатами спілкувалася з цього приводу, то вони говорили: «Так це не наша специфіка, навіщо нам
туди занурюватись». А я хочу «занурюватись»
УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«У майбутньому планую розширити послуги…
Думаю пропонувати послуги з прибирання

дворів, миття вікон і фасадів, обрізки дерев,
прополювання та інші роботи для приватних
будинків. Для цих робіт навесні… буде потрібен
один найманий працівник»
УЧАСНИЦЯ 9, НАДАВАЧКА КЛІНІНГОВИХ ПОСЛУГ,
35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Зараз дуже модною є екзотика, але водночас
модною є й натуральність, тому й «Місцеві
стеблини»... У плані модних трендів це — чоловічі букети, такі вони більш химерні, більш
в темних тонах, …екзотичні (це не ромашки польові, це не сухоцвіти якісь, не півонії, не
троянди), такі великі, класні, якісні, дорогі. У
нас у місті їх дуже мало. …Я б хотіла зайнятися і сухоцвітом, зараз це актуально, …можливі будь-які композиції, але для цього необхідне
обладнання, шукатиму фінансування, або ж
зароблю……У мене є прекрасні кашпо, …просто
суперово виглядають, такі класнючі. Таких у
нас у місті 100% немає. І відповідно — упаковка. Зараз ніде у нас у місті принаймні я не бачила … обгортку для квітів, щоб вона була якась
дитяча, цікава для дитини. А діти, коли йдуть
на день народження, завжди дарують звичайні
квіточки, або в кошику. Мені хотілося б узяти
ще цей сегмент»
УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ
35 РОКІВ. М. МЕЛІТОПОЛЬ

У визначенні своїх особливостей/відмінних
рис в обраній сфері підприємницької діяльності спільним для всіх учасників/учасниць
дослідження був акцент на клієнтоорієнтованості (індивідуальному підході до клієнта/
клієнтки) та на гарантії якості своїх товарів/
послуг.
«Наше життя — це будні…: робота, будинок,
навчання, у кого — що. А свято, воно завжди
запам’ятовується: яскраві моменти, яскраві
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емоції, відчуття… Ті очі, що горять, коли ти
дитині показуєш торт, який вона хотіла, з
улюбленими героями! Буквально 13 вересня у
мого сина був День народження, я йому подарувала торт, його очі аж сяяли. Я бачила ці
очі, і це вже не перша дитина, яка отримує те,
чого вона хоче, те, що їй подобається… Я дарую людям свято! Це не просто люди купують
торт, торт можна купити і в супермаркеті…
Торт — це завжди кульмінація свята…, я сьогодні буквально бачила свою клієнтку, вона вже
постійна, вона робить третє замовлення, і
вона каже: «Моя мама досі згадує твій торт».
Це просто фантастика взагалі!»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Ось один замовник постійно замовляє коробки під парфуми. Щоразу в нього різні розміри
флаконів. Щоразу треба придумати, побудувати геометрично, за розмірами коробку, сконструювати, потім зробити пробний макет,
щоб побачити, яке воно, чи все зійшлося. Ось це
займає час, це довгий процес — створення якогось макета та виготовлення його саме так,
щоб він підійшов»
УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ,
34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«Дуже важливо, щоб клієнту було зручно, комфортно… Я пишу сценарії (навіть незважаючи
на те, що на це йде година часу), щоб зрозуміти,
як я цю годину розподілю, що ми робитимемо
упродовж цієї години, навіть те, про що ми го-

2

воритимемо, щоб якось розслабити клієнтів,
бо… це ж не моделі, це звичайні сім’ї, звичайні
люди, є спеціальні техніки… Це, звісно, грубо
звучить — «техніки», але насправді я це застосовую»
УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Секрет «завоювання клієнтів» багатьох учасників/учасниць, особливо у сфері креативних
індустрій, часто пояснювався наявністю певного творчого чуття й проведення вправної
комунікації з клієнтом/клієнткою, що дозволяло їм «вловлювати емоції», «розкривати
особистість», «вгадувати бажання», «втілювати мрію». Дехто з учасників/учасниць свій
бренд пов’язав із власним ім’ям чи прізвищем,
що акцентує особистісну складову їх професійного успіху.
Як показали глибинні інтерв’ю, базовими
цінностями, довкола яких підприємці/підприємиці розбудовують свій імідж, є цінності сімейного способу життя, добробут дітей,
соціальні — цінності партнерства, довіри, а
також естетичні, гедоністичні цінності, роль
яких сьогодні значно зросла у зв’язку з масовим поширенням феномену «демонстративного / показного споживання2».
Учасники/учасниці дослідження наголошували, що на стадії започаткування бізнесу багато чому можна навчитися у своїх конкурентів/
конкуренток — зрозуміти, як організувати ді-

Суть феномену демонстративного / показного споживання, відкритого американським соціологом Т. Вебленом, полягає в тому,
що споживач купує товар не так для того, щоб використовувати його за прямим призначенням, а щоб справити враження на
оточення. Споживачі прагнуть купувати те, що здатне їх виділити з натовпу, відокремити від більшості, підкреслити статусність
(«престижне/статусне споживання»). Або ж вони йдуть на вимушені витрати для того, щоб не відстати від інших, бути в тренді,
й купують речі, які купує більшість (друзі, колеги, сусіди). Ідеться про таке знайоме нам соціальне явище, як «мода».
https://mgn.com.ua/uk/pokaznoe-potreblenie-stadnyj-instinkt-ili-snobizm/
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яльність, яке технічне оснащення для цього
є необхідним, до чого можна прагнути, а що
варто робити інакше, краще зорієнтуватися
в цінових показниках тощо.
«Я минулого року дуже багато витратила
часу на те, щоб побувати «таємним покупцем» у наших маріупольських фотографів. І
що я можу сказати, є одиниці фотографів, які
справді якісно надають послугу. Іноді я думала — «за що я гроші віддала?». І це не тому, що
я фотограф і мала там певні творчі очікування. Я розцінюю з боку клієнта (хоча з технічної точки зору, звісно, підглядала — яка там
камера? в якій обробці вони мені надіслали
фото?)…»
УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«У нас є в Мелітополі оптова база. Звичайно,
я моніторила ринок [квітів], дивилася, скільки
в інших магазинах коштують ці квіти. Коли
хтось знімає сторіз, або якісь відео викладає
кудись, звичайно, я звертаю увагу на наклейки — що за фірма. [Дивилась] у магазинах,
в які я заходила й які мені подобаються, де я
купувала квіти, якісні квіти… І з тими постачальниками зв’язувалася і працюю»
УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

Одна з учасниць зазначила, що навчання на
програмі й опанування відповідного інструментарію щодо сегментації конкурентів/конкуренток, дозволило їй значно підвищити
ефективність аналізу конкурентного середо-

вища у своїй сфері, адже раніше це займало
набагато більше часу й не було систематизованим.
«Фотографія — це такий візуальний [вид діяльності] і, звичайно ж…, у кожного фотографа є портфоліо… Я дивилася сторінки
конкурентів, коли вже почала замислюватися про це як про бізнес. Але якось їх аналізувати — ніяк не аналізувала… Щось дивилася, щось
ніби собі брала, але саме …, щоб я могла відстежити — скільки тих, скільки тих… — [ні]…
Це було хаотично. Ну дивилася…, могла весь вечір убити на те, щоб знайти цих фотографів,
але ніде не фіксувала… А потім знову шукала,
щоб зрозуміти — яку ціну ставити? які зараз
проводять фотосесії? eякому стилі? чим я
можу виділятися, зокрема?»
УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Кейси учасників/учасниць засвідчили, що вороже сприйняття конкурентів/конкуренток —
це стереотип. Незважаючи на конкуренцію,
у підприємницькому середовищі є місце
взаємодопомозі, професійному спілкуван–
ню, передачі накопичених знань і досвіду іншим, колаборації, партнерству.
«Є у нас кондитерська, одна дуже розкручена.
Топове місце в Бердянську. Це — «Праліне».
У них дуже багато замовлень, це, до слова, мій
друг відкрив. Відповідно, виходить, я можу
спостерігати за його досвідом, з чого він починав, з якими труднощами він стикався.
Такий собі елемент інформаційної підтрим-
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ки… Я можу до нього звернутися, розпитати…
Я знайома з кількома кондитерами, які ось як
я працюють вдома. Із цими дівчатами я спілкуюся, ми іноді ділимося між собою досвідом,
якимись, можливо, рецептами, лайфхаками.
Хто? куди? що? як краще? коли? Це не спеціально ми збираємося…, спілкуємось у процесі…
Я можу зателефонувати більш досвідченим
кондитерам, якщо мене якесь питання цікавить, яке є життєво важливим у певний момент, вони мені допоможуть. Так я можу припуститись менше помилок…»

тили може дозволити собі торгувати за цінами
нижчими, ніж у конкурентів/конкуренток.

УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Під час оцінювання я враховую, скільки матеріалу витратила на виріб, метр різу (це, щоб
окупити верстат), фурнітуру, фарбування, і
до цього роблю надбавку (собівартість множу
на 1,8). Звичайно, я коли ціну свої остаточну
формую, враховую ціни конкурентів. Більшість
людей [хто виготовляє вироби з фанери] не показують свої ціни — ведуть соціальні мережі,
але не пишуть цін. Багато хто демпінгує, інші
виставляють просто величезні ціни. Ті, хто
зовсім демпінгує, — їх я до уваги не беру, а тих,
хто, припустимо, для мене значущі конкуренти, — я враховую, роблю трохи нижчу ціну, ніж
у них»

«У мене багато замовлень і мені немає, кому
їх передати... Коли відмовити не можу, я тоді
передаю такі зйомки, які не дуже важливі (я
знаю, наприклад, що клієнтові все одно, у принципі, що там на зйомках, йому головне — результат), одному фотографу»
УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ,
29 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

Щодо ціноутворення, то більшість учасників/
учасниць наразі працюють у середньому ціновому сегменті й вважають невиграшною
стратегію демпінгування, хоча дехто з них
сьогодні й виставляє ціни нижчі за середні,
аби мати переваги перед конкурентами/конкурентками, або ж з огляду на низький рівень
платоспроможності споживачів/споживачок
їхніх товарів/послуг. Так, одна з учасниць зазначила, що завдяки використанню власної
сировини для вироблення сухофруктів і пас-

«Мій товар відповідає правильному харчуванню, їсти пастилу та сушку можна з двох років
і немає жодних обмежень за віком. А так само
попитом користується продукція у людей, які
займаються спортом. Основна конкурентна
перевага — це упаковка і ціна… Ціна нижча за
середню…»
УЧАСНИЦЯ 12, ВИГОТОВЛЮВАЧКА ПАСТИЛИ ТА
ФРУКТОВИХ ЧИПСІВ, 27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ,
34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«Під час оцінювання я враховую, скільки матеріалу витратила на виріб, метр різу (це, щоб
окупити верстат), фурнітуру, фарбування, і
до цього роблю надбавку (собівартість множу
на 1,8). Звичайно, я коли ціну свої остаточну
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формую, враховую ціни конкурентів. Більшість
людей [хто виготовляє вироби з фанери] не показують свої ціни — ведуть соціальні мережі,
але не пишуть цін. Багато хто демпінгує, інші
виставляють просто величезні ціни. Ті, хто
зовсім демпінгує, — їх я до уваги не беру, а тих,
хто, припустимо, для мене значущі конкуренти, — я враховую, роблю трохи нижчу ціну, ніж
у них»
УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ,
34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«Я вираховую вартість матеріалу та
вартість роботи окремо. Під час оцінювання
роботи зважаю на тип вишивки. Якщо
вишивка хрестиком, то вартість хрестика,
якщо я розробляю дизайн — додаю вартість
дизайну… Ось я вишивала портрети хрестиком,
розробка схеми — це 1000 грн. Вишивка одного
хрестика коштує від 10 до 15 копійок, залежно
від складності, кількості кольорів у роботі,
вивороту (якщо картину вишивати — виворіт
зазвичай не є особливо важливим, а якщо це
рушник — так, дуже важливий). Якщо вишивка
машинна — там рахується за тисячу стібків.
Ціна залежить від кількості стібків, кольорів
та кількості зупинок машинки (колір змінити,
нитки обрізати) — це теж усе враховується»

«Грубо кажучи, це від 500 грн за [виріб]. Але
це поки що українські ціни. Тут я не кажу про
експорт. У такому разі необхідно додавати
доставку…, усілякі послуги кур’єрів і так далі...
Щодо світильників, які я планую теж до кінця року виробляти, то це — до 3000 грн за світильник. Там великі витрати на дерево, на те,
щоб освітлення вмикалося зі смартфона вже,
щоб людина лежачи могла спокійно вимкнути/
увімкнути, змінити колір — червоний чи жовтий»
УЧАСНИК 13, МАЙСТЕР ВИРОБІВ З ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ,
32 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«Ціна у мене середня… В Інстраграмі я зустрічала дівчат, які сильно занижують ціни. Ось
у мене бікіні коштує 150 грн, а вони за 70 грн
його роблять. Це тільки матеріали окупає, то
взагалі, навіщо таке робити… Звичайно, коли
я зроблю кабінет, ціни в мене будуть підніматися (не набагато — на 20-30 грн), тому що
на той момент я вкладу купу грошей у ремонт,
я вже витратила грантові. На той момент

УЧАСНИЦЯ 8, МАЙСТРИНЯ З ВИШИВКИ,
27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«У нас ціни приблизно такі самі, як у конкурентів, а за деякими позиціями трохи вищі, тому
що ми робимо якісно і швидко. Ціна в основному
залежить від кількості та якості кульок та
додаткових аксесуарів»
УЧАСНИЦЯ 10, МАЙСТРИНЯ З АЕРОДИЗАЙНУ,
27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ
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у мене буде три підвищення кваліфікації, зокрема в медичному коледжі. Я вкладаюсь і вважаю, що це правильно»
УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

Є молоді підприємці/підприємиці, які, відточивши майстерність та належно підготувавшись до просування своїх товарів/послуг,
прагнуть найближчим часом вийти в преміум-сегмент.
«Працюю у середньому сегменті (наразі торт
коштує 300 грн за кг, плюс вартість декору,
у середньому виходить 800 грн за базовий
торт на бісквітній основі), бо моє переко–
нання — що кондитер-початківець не може
ставити себе відразу в клас люкс. По-перше,
я постійно розвиваюся. Я досі проходжу майстер-класи, навчаюсь. …Я на максимум ще не
виконую замовлення — візуально… Я маю можливість підняти ціни, коли я досягну певного
рівня…»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Бачу себе, звичайно, у преміум-сегменті…
Наразі в мене… такий переломний момент.
У мене було інше обладнання, і портфоліо
напрацьоване на тому обладнанні, тобто
мені треба напрацювати нове портфоліо…
Щоб напрацювати портфоліо, я маю такий
стратегічний план, як це зробити не зовсім на
шкоду, тобто виходити на ринок я буду трошки з іншою ціною, поки не напрацюю… Як тільки я заповню все-все портфоліо, я вже зможу
ставити преміум-сегмент»
УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Один з учасників, розмірковуючи на тему
ціноутворення, звернув увагу на те, що при
визначені собівартості товарів/послуг підприємцям/підприємицям слід набагато більшу увагу надавати оцінці витрачених часових
ресурсів, а також, щодо розуміння категорії
якості товару/послуги потрібно підходити
ширше, ніж у розрізі співвідношення «ціна —
якість», а саме — з точки зору формування
позитивного іміджу підприємця/підприємиці
на ринку, сталих довірливих відносин зі споживачами/споживачками.
«Варто не демпінгувати серед тих, хто вміє це
робити, а робити щось, чого не вміють робити
інші… Ціна — не завжди це головне. Головне —
це кількість послуг або товару, які людина отримує. Ціна не завжди є предметом торгу, не
треба за неї хапатися. Важливо, що людина
за цю ціну отримує, треба знати і чітко розуміти. По-друге, репутація є важливішою за
гроші. Однозначно. Гроші повернуться, репутація — ні. По-третє, … час — така сама інвестиція, як гроші. Якщо я витрачаю час сьогодні,
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я хочу мати відгук надалі. Якщо вже провів роботу з людиною, то з нею має бути подальша
співпраця…. Треба приділяти увагу тому, щоб
знайти… кількох клієнтів, які будуть систематично робити якісь замовлення, …а не займатися тим, щоб постійно шукати нових клієнтів. Новий клієнт — це не лише витрати часу
на те, щоб його знайти. Це ще й час на те, щоб
із ним усе опрацювати, виробити зону довіри,
розуміння»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Отже, як показали наші глибинні інтерв’ю, мікропідприємцям/мікропідприємицям загалом
є ближчими місцеві/локальні ринки, але це не
означає, що слід стримувати свої амбіції й не зазіхати на всеукраїнський чи міжнародний рівні.
Висока конкуренція в обраній сфері діяльності є радше не проблемою, а простором можливостей. У конкурентів/конкуренток багато
чого можна навчитися, а «свого/свою клієнта/
клієнтку» завжди можна знайти.
Робити варто те, що добре вмієш, робити те,
чого не роблять інші. Можна пропонувати
ексклюзивні товари/послуги, чи то ширшу лінійку товарів/послуг, чи то комплексні послуги; можна обрати собі спеціалізацію чи вузьку
адресну аудиторію. Підприємці/підприємиці,
які починають свій бізнес на ринку можуть
демпінгувати, але доцільніше зайняти впевнені позиції у середньому ціновому сегменті.
Преміум сегмент потрібно «брати майстерністю». Ставка на клієнтоорієнтованість і висока якість товарів/послуг — не лише надійний
шлях «завоювання» своєї ніші на ринку сьогодні, а й інвестиція у майбутнє.

5.1.4. Чи потрібна для започаткування
мікропідприємництва команда?
Усі 16 учасників/учасниць дослідження на
момент проведення дослідження були фізичними особами-підприємцями 3-ї групи, 13
з яких отримали державну реєстрацію після
проходження навчання. 14 працюють виключно самостійно, лише 4 з них — епізодично
залучали/залучають для виконання певних
операцій (транспортна доставка, просування
товару/послуги у соціальних мережах, підстраховка на виробництві) когось із членів
сім’ї — чоловіків, батьків, сестер/братів, дорослих дітей (лазерна різка/вироби з фанери,
виготовлення сухофруктів і пастили, аеродизайн).
«Буває, що замовляють опт несподівано… Ті
замовлення, які оптові, тато мені допомагає
виконувати. …Ми знаходимося в одному приміщенні: він робить меблі на замовлення, а я
займаюся своїм»
УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ,
34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«Поки що замовлень мало, працюю одна. Допомагає син працювати із соцмережами»
УЧАСНИЦЯ 9, НАДАВАЧКА КЛІНІНГОВИХ ПОСЛУГ,
35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«У мене на сайті зазначено, що доставка тортів містом безкоштовна… Доставляю я сама
на власному авто, іноді доставляємо з чоловіком на нашому авто...»
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«Працівників не планую винаймати, у мене вистачає часу, батьки та сестра допомагають»
УЧАСНИЦЯ 12, ВИГОТОВЛЮВАЧКА ПАСТИЛИ ТА
ФРУКТОВИХ ЧИПСІВ, 27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Буває багато замовлень, і мені бракує часу,
оскільки дизайн роблю тільки я, чоловік бере на
себе доставку»
УЧАСНИЦЯ 10, МАЙСТРИНЯ З АЕРОДИЗАЙНУ,
28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«…Не з чужими ж людьми — десь якась взаємовиручка, зателефонувала — підмінили. …Моя
команда, моя підтримка — це мій чоловік, ось
буквально місяць тому я свою маму перевезла
сюди, і брат, якому вже 17 років…»
УЧАСНИЦЯ 7, МАЙСТРИНЯ ЗІ ГРАНУЛЮВАННЯ КОРМУ,
30 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

Одна учасниця в щойно створеній нею
(на кошти, отримані для закупівлі обладнання
від програми «SkillsLab: Business Platform»)
фотостудії в перспективі планує працевлаштувати двох осіб. Вона воліла б передати
обробку фотографій знайомому хлопцеві,
який їй раніше допомагав у цій справі, коли
«навалювались» замовлення, а на посаді
адміністратора бачить власну маму.
«Поки я все налаштую [у фотостудії], місяць-два буду сама і за адміністратора, але потім хотілося б таки знайти адміністратора.
У мене мама дуже хоче бути адміністратором. …Взагалі вона в мене… працювала вихователем, наразі працює за контрактом у військовому містечку, і їй там не все подобається.
Я знаю, що вона творча людина. Ось вона там
сидить зараз така вся задоволена, обирає де-

кор... Взагалі, вона на «дитяче» спрямована, бо
вона вихователь. Я схвалюю. Вона ще хоче декором займатися. Загалом мамі, звичайно, платитиму…, сім’я-сім’єю, але треба розділяти…»
УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ,29 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

Звісно, що людські ресурси є важливішими
для діяльності, яка характеризується значними масштабами чи є пов’язаною зі складними
виробничими процесами. Один з учасників у
разі отримання великих замовлень на ремонт
приміщень, не маючи змоги виконати їх самотужки, лишає на собі загальне керівництво і
певний фронт робіт, та на договірній основі
залучає до виконання замовлення кількох перевірених партнерів.
«Я працюю самостійно. …Коли я не встигаю,
або сам не можу чогось зробити, беру додатково двох-трьох людей…, за договорами, періодично. Перевірені люди — для виконання робіт…
Знаходжу їх все-таки, напевно, шляхом спроб
та помилок, з певним відсівом»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Одна учасниця, завдяки фінансовій підтримці
від програми «SkillsLab: Business Platform»,
відкрила квіткову крамницю. Для забезпечення її діяльності саме формує команду з трьох
осіб — двох флористок та SMM-фахівця, і займається узгодженням і оформленням відносин з ними.
«У мене є SMM-менеджер, який робить сторінку в Інстаграм, він же фотографує, знімає
короткі відео… Він тільки-но вивчився…, ми
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разом узгодили, який буде стиль, у якому це
буде форматі, і все робимо фактично разом.
Це його перша робота, начебто для портфоліо, тому я не можу сказати, що я йому говорю
«просто дякую», але поки що так… Є дві дівчини-флористки. Одна більше спеціалізується на
букетах, саме на зрізі…, а інша — більше на кімнатних рослинах. …Проблеми в людях у мене
взагалі не виникало, бо коли я сказала, що відкриватиму свій магазин, мої [знайомі] дівчата кажуть — «Ми згодні йти працювати…». …
Завжди складно працювати «зі своїми», якщо
не домовився спочатку. Дружніх відносин у бізнесі бути не може, тому ми домовилися про
суму та домовились про графік роботи... Я сказала, що пів року все буде без змін, зарплатня
така, і терміни роботи ось такі. …Я моніторила зарплатню у нас по крамницях… (тих, які
великі…, де є обсяги продажів і роботи) і середню ціну виводила…. Через пів року, … якщо рівень
продажів підвищуватиметься (а буде все добре,
я впевнена), ось тоді питання про підвищення
зарплати, питання про преміальні — воно буде
відкрите. А поки що все закрито в цьому плані...
Я як керівниця все одно працюватиму, тому що
одна дівчина не впорається в крамниці… я буду
завжди з ними, звичайно…»
УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

Ведення бухгалтерії більшість підприємців/
підприємиць планують віддати (чи вже віддали) на аутсорсинг. Решта намагаються розібратися з бухгалтерією самостійно (маючи
економічну освіту) або за допомогою близьких. Щодо юридичної підтримки, то переважна більшість опитаних поки вирішує питання

шляхом неформальних консультацій із близькими чи знайомими, у разі ж потреби планують звертатися до юристів за консультаціями
на платній основі.
«Поки замовлень небагато, роблю все сама, всю
інформацію опанувала самотужки. Надалі, зі
зростанням замовлень, планую залучити до
роботи бухгалтера»
УЧАСНИЦЯ 16, UX-ДИЗАЙНЕРКА,32 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«Поки про це не думала, але залучатиму
[на аутсорсингу], сама я не впораюся. Для вирішення поточних питань з податковою зареєструвалася на сайті taxer.ua, який мені допомагає і підказує, що і коли треба здавати до
податкової»
УЧАСНИЦЯ 9, НАДАВАЧКА КЛІНІГОВИХ ПОСЛУГ,
35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«У бухгалтерії мені допомагає мама. Сама з
юридичними питаннями не впораюся, мені
допомагатиме знайомий на платній основі»
УЧАСНИЦЯ 12, ВИГОТОВЛЮВАЧКА ПАСТИЛИ ТА
ФРУКТОВИХ ЧИПСІВ, 27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Отже, досвід учасників/учасниць дослідження
засвідчив, що започатковуючи мікропідприємництво, насамперед потрібно розрахову–
вати на себе — свої вміння, навички, здібності,
вольові якості, знання, здоров’я, час. Звісно,
суттєво допомагає в підприємницькій діяльності підтримка сім’ї, зокрема можливість
за необхідності задіяти «додаткові руки», та
неформальні професійні консультації з боку
друзів і знайомих. Тож підприємцям/підприємицям важливо зав’язувати корисні соціальні
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контакти й формувати довкола себе певне
професійне середовище.
Якщо бракує людських ресурсів, не варто
починати з великих масштабів діяльності й
складних виробничих процесів. У разі найму
співробітників/співробітниць потрібно чітко обговорювати функціонал, режим роботи й заробітну плату — «дружби в бізнесі не
буває». Деякі операції (як-от — ведення
бухгалтерії) надійніше зразу віддати на аутсорсинг, тим більше, що це може виявитися
фінансово не так і витратно. Виконувати всі
операції самотужки теж можливо, і це не так

економія ресурсів, яких на початку ведення
бізнесу зазвичай бракує, як шлях до саморозвитку, осягнення всіх тонкощів своєї справи.
«Спочатку на себе треба розраховувати. …
Когось наймати — крайній випадок… Якщо
найматимеш — сам не розумітимеш. …Не
розумітимеш, поки сам… не зробиш… Доки
не спробуєш — не зробиш; не виходитиме, не
справлятимешся, звертатимешся за допомогою, і так далі»
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5.1.5. Як упорядкувати підприємницьку
діяльність, і скільки знадобиться
коштів?
Підприємницька діяльність, як і будь-яка інша
людська активність, розгортається в певному
просторі і часі. Під час глибинних інтерв’ю
з учасниками/учасницями обговорювали
питання оренди й відкриття їхніх офісів чи
облаштування робочих місць удома, закупівлі обладнання і робочих матеріалів, і відповідно — налагодження взаємин з постачальниками/постачальницями, а також — особ–
ливих вимог до їхньої діяльності з погляду
техніки безпеки чи дотримання санітарногігієнічних умов. Окрема увага була приділена
інтенсивності праці й тайм-менеджменту.

Облаштування робочого місця
7 із 16-ти підприємців/підприємиць провадять свою діяльність переважно вдома, із них
5 — безпосередньо в житлових приміщеннях
(виготовлення тортів, сухофруктів і пастили,
вишивання, аеродизайн, UX-дизайн), а 2 —
у спеціально облаштованих нежитлових
приміщеннях на кшталт гаража (ідеться
про майстерню для виготовлення виробів з
епоксидної смоли та цех для виготовлення
кормів).
«Переобладнав під майстерню свій гараж…
У мене ця картинка давно в голові була, коли я
тільки-но почав планувати [виготовлення виробів з епоксидної смоли]… Уже бачив, як це буде
виглядати, що і де буде стояти, яке освітлення
ставити, а яке краще, а яке гірше… Пофарбував стіни у білий колір, щоб було більше світ-

ла…, бо вікна маленькі… Обладнав стіл, 3 м на
70 см, мій робочий стіл…, із робочою поверхнею... Купив прожектор, щоб було яскраво, бо…
знову ж таки, якщо щось детальне робити, то
щоб було видно — бульбашки, не бульбашки. …
Виріб мало залити, потім треба ще шліфувати, а це знову ж таки має бути добре освітлення… Мені залишилося єдине — доробити
витяжку. Вентиляція є, але вона не така,
як я хочу»
УЧАСНИК 13, МАЙСТЕР ВИРОБІВ З ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ,
32 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

4 підприємців/підприємиць (2 фотографів,
а також 1 надавач будівельно-ремонтних
послуг та 1 надавачка клінінгових послуг)
працюють «на виїзді», а адміністративну
роботу (у фотографів ще й технічну —
з обробки фото) виконують «з дому».
«Про свою фотостудію не мрію. Як я бачу зараз — ідеальна альтернатива своєї студії —
це просто оренда інших. Це можна дібрати під
потребу клієнта — різні стіни, різне оформлення, і для цього не потрібно витрачати купу
грошей. Ніж перебудовувати свою фотостудію,
простіше орендувати у когось. Наразі із цим
проблем немає — я знаю 5-6 фотостудій, де є
номер і можна зателефонувати, записатися»
УЧАСНИК 5, ФОТОГРАФ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Четверо підприємців/підприємиць орендують
приміщення — під фотостудію, студію раннього розвитку дітей з інвалідністю, квіткову
крамницю, кабінет шугарингу, майстерню з
виготовлення виробів з фанери. Як засвідчили ще результати фокус-груп, у всіх трьох містах, охоплених дослідженням, — Маріуполі,
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Бердянську, Мелітополі, гостро стоїть проблема оренди приміщень для мікробізнесу.
Учасники/учасниці говорили про обмеження
пропозицій, високу орендну плату, потребу
проведення ґрунтовних ремонтних робіт. Попри це, усі учасники/учасниці дослідження
змогли орендувати приміщення, яких потребували, щоправда, декому довелося нести
додаткові витрати на ремонт (зокрема, студії
раннього розвитку, кабінету шугарингу, фотостудії).
«Ми з вами обговорювали на минулій зустрічі, що приміщення у нас, у місті [Мелітополі]
конкретно, вони коштують дуже дорого… [за

київськими цінами] — це по-перше. А, по-друге,
приміщень таких розмірів, як мені треба було
[під крамницю], — їх у принципі дуже мало
[здають кабінети на 20 кв. м чи то будівлі на
200 кв. м]. Мені, я б так сказала, — пощастило. Я знайшла чудове приміщення, воно таке
напівпідвальне, повністю викладене з дикого каменю. Ви заходите наче в печеру якусь.
Воно чудово гармоніює зараз з квітами, які
там стоять… Наче [зв’язок] з природою, більше natural. Найважливіше, виявилось, я навіть
не очікувала, що напівпідвальні приміщення,
вони менш схильні до перепадів температури:
там і взимку, і влітку, в принципі температура однакова... Для кімнатних квітів треба,
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щоб температура влітку не піднімалася вище
18 градусів, тому що їм всім погано тоді, й
не опускалася нижче 14-15 градусів взимку,
а там завжди температура 18 градусів —
і взимку, і влітку, навіть без опалення, це сприятиме»
УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«[Для кабінету шугарингу] мені потрібне приміщення з гарним ремонтом, але його ціна є
просто непідйомною, це 5 000 грн на місяць,
плюс комуналка. Випадково я знайшла приміщення — 1 000 грн на місяць, звісно, без ремонту, його треба робити повністю… — від долі–
вки — до стелі, поміняти вікна, пошпаклювати,
провести проводку. Вирішили робити все потихеньку, поступово. Договір уклали на 3 роки,
тож я сподіваюся, що за 3 роки нічого не зміниться. Зараз у мене є, де працювати, в іншому приміщенні. …За це приміщення сплачую
за суборендою 1 800 грн, плюс комунальні —
500 грн»
УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Я прийшла до орендованого приміщення, де
працював мій тато. Зараз я сплачую за оренду
повністю, бо мої замовлення постійніші. Оренда приміщення з комунальними послугами обходиться десь у 4 000 грн. Воно велике, але без
опалення. Проблема в тому, що це приміщення
мають ремонтувати. У цій будівлі йде ремонт,
один поверх ремонтують, а цей — поки що ні.
Нам постійно кажуть, що нас звідси виселять.
Ми починаємо шукати собі нове приміщення.
То якесь не підходить, тому що в нас верстат,
і його дуже проблематично кудись занести, він

великий і важкий. Підвальні приміщення не
підходять, тому що, по-перше, ми просто не
занесемо туди верстат, а по-друге, там має
бути система вентиляції. …Доки я його [приміщення] шукаю-шукаю, мені кажуть — «Ви
знаєте, у нас проблеми з ремонтом, отож можете поки що залишатися»»
УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ,
34 РОКИ. М. МАРІУПОЛЬ

«Зволікання були з приміщенням [під фотостудію]. Я знайшла приміщення, яке мені
дуже підійшло, розташування підійшло, стелі підійшли мені (мені хотілося високі стелі),
але приміщення — це адміністративний корпус заводу… Стелі великі, високі, все добре, але
багато маленьких кімнат, і тому поки їх зносили — це зайняло час, ну, і ремонт»
УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ, 29 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

Обладнання й матеріали
З огляду на характер діяльності мікропідприємців/мікропідприємиць, які взяли участь у
дослідженні, — виробництво товарів/продуктів чи надання послуг — найважливішою
умовою для започаткування і провадження
їхньої діяльності стала наявність відповідного обладнання та/чи робочих матеріалів,
значну частку яких їм вдалося придбати саме
за рахунок фінансової підтримки від програми «SkillsLab: Business Platform». Складність
і вартість обладнання, звісно, залежать від
обраної сфери діяльності. Одні мікропідприємці/мікропідприємиці для облаштування
робочих місць змогли обійтися домашніми
меблями чи побутовими приладами, комп’ю-
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терною технікою й лише дещо мусили докупити (на кшталт холодильника для зберігання
тортів чи електросушарки для фруктів і пастили, компресорів та насосів для повітряних
кульок, планшета, кушетки).
«У свій бізнес я вклала 115 тис. грн. Це закупівля
обладнання, повітряних кульок та спеціальної
фотозони»
УЧАСНИЦЯ 10, МАЙСТРИНЯ З АЕРОДИЗАЙНУ,
28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Завдяки фінансовій підтримці [25 689 грн]
я купила [спеціальний] планшет, за рахунок
знижки на нього ще докупила додаткове обладнання. Власних коштів в обладнання не вкладала, але вкладатиму свої гроші у навчання»

диван був, я його розібрала і шматочок відвезла, удома взяла стілець, килимок та телевізор,
забрала і тюль, щоб у кабінеті повісити. Усе,
ось це мій кабінет зараз. Для нового кабінету
знадобиться ще кушетка, тому що ця завузька.
Для повноцінної роботи ширини 60 см замало,
для огрядних жінок треба 80 см. Коли я починала, мені вистачило 10 000 грн. Це і купівля
кушетки, й ціна оренди та матеріалів (я купила маленькі баночки — всього потрохи). Зараз
купую робочі матеріали з запасом, аби потім
не чекати, доки прийдуть нові, а продовжувати
приймати клієнтів. Зараз це вже 36 000 грн
[вкладень] (без ремонту нового кабінету), залишилося лише по дрібницях, це десь кілька тисяч — серветки спеціальні безворсові, баночки
для воску»
УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

УЧАСНИЦЯ 16, UX-ДИЗАЙНЕРКА,32 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«Програма посприяла тому, що я закупила
додаткове обладнання — холодильник… Тепер
я швидше якісь моменти зможу опанувати.
Припустимо, я зараз опановувала б «шоколадний велюр» — таке покриття тортів, тому
що мало хто з кондитерів користується ним.
А це завжди виглядає дорожче, гарніше й можна підняти вже трошки вартість. Я докупила
тих форм, яких мені бракувало, і зараз більшу
частину декору виконую самостійно… Тож
мені не треба щось там замовляти в когось,
тому що це все одно дорожче, ніж я би це сама
зробила…»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА,35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«[Окрім облаштування приміщення, отримані від програми кошти пішли на] обладнання — шліфувальна машинка (на виробах десь
будуть якісь підтікання…, десь буде щось…, вони
шліфуватимуться відповідно), пилосос, щоб це
все при шліфуванні менше розліталося (прилади підключаються один до одного, і відповідно
— машинка шліфує, а пилосос відразу втягує
пил…), болгарка, фреза (наприклад, отвір висвердлити, адже я там уже планую якісь світлодіодні елементи), лобзики для випилювання
якихось фігур… [Крім смоли], в основному, це
все робота з деревом, тому й інструмент для
роботи з деревом...»

«Кабінет [шугарингу] я відкрила ще до програми — купила «беушну» кушетку, у мене кутовий
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Іншим підприємцям/підприємицям необхідним був набір спеціального мобільного обладнання для виїзних фотосесій й відеозйомки або ж виконання будівельно-ремонтних
робіт чи надання клінінгових послуг на виїзді.
«Мій перший фотоапарат був недорогий — це
була непрофесійна камера, аматорська. Вона
була куплена для сім’ї, для нас… Узагалі ніхто не
знав, що так буде. Чоловік не вірив, що я її взагалі братиму до рук, він сумнівався в цій покупці.
Я витратила на свою першу камеру, це разом
із об’єктивом — 11 000 грн. Потім щось докуповувалося, якийсь спалах…, бо коли вже почалися комерційні замовлення, я розуміла, що мені
весь час бракує світла, навіть якщо я з людей
брала 200 грн за зйомку, то все одно хотілося
якісний продукт дати. То спалах докупила, то
до спалаху — батарейки, то, думаю, може, мені
штатива бракує... Потім я зрозуміла, що мій
старий ноутбук не тягне Photoshop, ми купили
новий потужний, який досі справляється добре
з усіма функціями»
УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Мій перший професійний фотоапарат я купила на ОLХ. Я, звісно, дуже хвилювалася, ясна
річ, це ризик, і все таке… Уже третій рік він
працює, я його лише один раз ремонтувала. Але
це через мене, тому що я дуже швидко знімаю, і
кнопка почала трошки глючити… Окупність?
Я його купила тоді за 15 000 грн, тільки «тушку» [базовий модуль системного фотоапарата
без об’єктива та іншого приладдя]. На той момент, мені, певно, 3-4 місяці знадобилося, щоб
окупити. Як тільки я його купила, у мене різко
якість зросла»
УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ, 29 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Для топ-сегменту набір [фото] облад–нання — це в районі 120 000-150 000 грн. Це апарат 5D Canon Mark 4, це об’єктиви зі змінною фокусною відстанню та «портретник»
50 мм, як мінімум два спалахи. Із цього можна
стартувати. Я прописував також частину
бізнес-плану на модернізацію комп’ютера —
це купівля комплектуючих, які забезпечують
достатню швидкість і можливість фотота відеообробки»
УЧАСНИК 5, ФОТОГРАФ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

У когось виробничий процес є «зав’язаним»
фактично на один габаритний і високовартісний прилад — вишивальну машину, верстат для лазерної різки, кормоцех, гранулятор
кормів.
«Я вже придбала [за рахунок фінансової підтримки від програми — 44 350 грн] гранулятор, кормоцех, облаштувала повністю
приміщення на 25 квадратів. Але зіткнулася з величезною проблемою, як виявилося — це
електрика. У нас з цим… не те що перебої, а
недостатньо напруги. Але рішення знайшли
— замовили потрібний кабель, міцний та потужний, який можна відвести окремою лінією
від будинку, від усіх споруд... Сьогодні мала їхати за кабелем. Треба ще «штанину» зробити
під гранулятор — саму стійку, тому що він на
зразку був представлений на стійці (його фотографували не на долівці, а на стійці), але коли
він прийшов — сказали, вибачте, забули зазначити, але вона потрібна... «Штанину» треба
зварити, метал вже куплено й передано зварювальникові, сьогодні-завтра він має її зварити.
Усе це треба трохи забетонувати, щоб зміцнити. Для того, щоб воно не стрибало, не коли-
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валося... Кормоцех уже встановлено. Це такий
верстат, його надіслали разом зі стійкою. На
одній стійці встановлено три агрегати. Один
переробляє зерно, інший — овочі, сіно та траву.
Усього їх чотири, але на поверхні встановлено
три. Для четвертого зроблене місце, куди його
можна поставити (або вниз, або вгору). Якщо
треба, якийсь з агрегатів замінюється. На них
один двигун перемикається, ремінь перекидається. На одному квадраті виходить три агрегати. Коли треба — просто перекидаєш ремінь
та переробляєш зернові. Пил при дробленні
зерна є в будь-якому випадку, але допомагають
захисні маски, усе вирішується. Я кормоцех
встановила біля дверей, які відчиняються на
дві половини, щоб можна було провітрювати.
Сам гранулятор ні пилу, нічого не викидає…»
УЧАСНИЦЯ 7, МАЙСТРИНЯ ЗІ ГРАНУЛЮВАННЯ КОРМУ,
30 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

Одним підприємцям/підприємицям для надання послуг чи забезпечення виробничого
процесу важко обійтися без власної автівки, а
для інших це є зовсім неважливим.

«Для початку в нас є звичайний легковий автомобіль, у планах — автівка на кшталт
«газелі», не велика, не маленька, але містка.
[Для кормів] важливою є безоплатна доставка. Люди будуть дуже раді, щоб їм привезли,
вивантажили та поїхали. Бо інакше це їм
треба шукати транспорт, людині платити
й ще заправляти... Звісно, логістику будемо вибудовувати, аби не щодня за 30 км один мішок
везти, це буде дорого, а, приміром, один раз на
тиждень безоплатна доставка одразу кільком
клієнтам»
УЧАСНИЦЯ 7, МАЙСТРИНЯ ЗІ ГРАНУЛЮВАННЯ КОРМУ,
30 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

Облаштування кабінету раннього розвитку
дітей з інвалідністю потребує різноманітних
спеціальних меблів і матеріалів для коригуючих занять. Для фотостудії ж чи квіткової
крамниці важливішими за меблі є технічне
оснащення, як-от — холодильник для квітів
чи спеціальне студійне світло, фотоспалахи.
«Окрім додаткових коштів [60 000 грн] я
вклала ще 49 000 грн власних коштів, з яких

Завдяки фінансовій підтримці [25 689 грн]
я купила [спеціальний] планшет, за рахунок
знижки на нього ще докупила додаткове
обладнання. Власних коштів в обладнання
не вкладала, але вкладатиму свої гроші у
навчання
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34 000 грн я позичила. Гроші в основному пішли на ремонт приміщення [під кабінет раннього розвитку], оренду та закупівлю обладнання, яке не увійшло до фінансування»

ково 15 000 грн своїх коштів (із власних заощаджень). Цих грошей вистачить для реалізації
проєкту [ідеться про річний термін]»
УЧАСНИЦЯ 9, НАДАВАЧКА КЛІНІНГОВИХ ПОСЛУГ,
35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

УЧАСНИЦЯ 11, ПСИХОЛОГИНЯ, 25 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Моя фотостудія ... Мені її хочеться саме в
мінімалізмі зробити. Однотонні стіни… При
чому такі … одна стіна… там в «болотяному» /
зеленому кольорі (зараз модний такий). Інша —
у синьому. … Синій такий насичений, … і гарно
виглядає, і ще не вийшов з моди... Я фони собі
позамовляла, бо це дуже естетично…, коли
вони звисають, люди на них просто… Я в захваті від такого! Мінімум меблів, … якщо в мене
студія мінімалізму…, просто якісь різні стільці, крісла, щоб можна було, де сісти… Фони,
освітлення… техніка, потужні спалахи… Студійне світло замовила, от просто «шиканула».
Згодом хочу підсвічування таке, різне. Воно на
заднє тло різні кольори даватиме: сині, червоні… Це дуже добре виглядатиме, коли можна
фон підсвітити синім, а направити червоним
убік. Дуже цікаво буде»
УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ, 29 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

Окрім хіба що веб-дизайну та фотографії,
провадження мікропідприємницької діяльності учасниками/учасницями дослідження суттєво залежить від наявності робочих
матеріалів чи сировини.
«У структурі собівартості [клінігових
послуг — «хімчистка на дому»] найдорожчою
є вартість засобів для чищення… Я отримала
60 000 грн фінансування і витратила додат-

Для належного функціонування студії раннього розвитку дітей з інвалідністю є необхідним
відповідне корекційне та реабілітаційне обладнання (меблі спеціального призначення,
тренажери). Ремонтні роботи не можна виконувати без різноманітних будівельних матеріалів, а виготовляти вироби з епоксидної
смоли — без смоли. Не можна чистити килими та меблі без побутової хімії тощо… Харчові
продукти, барвники потрібні для виготовлення тортів, фрукти — для сушки і виготовлення
пастили, повітряні кульки — для аеродизайну,
різні види зернових культур, мінеральні домішки — для гранулювання кормів, фанера —
для лазерної різки, нитки-муліне й полотно —
для вишивання, цукрова паста, віск, серветки — для шугарингу, горщики — для висаджування квітів, кашпо — для декорування…
Якщо не працювати на власній сировині (як,
наприклад, одна з учасниць дослідження,
яка переробляє яблука з власного саду), або
матеріалах, які можна придбати в супермаркеті (для випікання тортів) чи будівельному
гіпермаркеті (для ремонту приміщень, чи виробів з епоксидної смоли), то підприємцям/
підприємицям необхідно налагоджувати сталі взаємини з постачальниками/постачальницями якісних матеріалів. Комусь із учасників/
учасниць дослідження організувати поставки
вдалося легко, а дехто з них у постачанні сти-
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кається з певними проблемами, зумовленими
специфікою обраної сфери діяльності.
«[Щодо кондитерського декору] є партнери на
постійній основі (наші бердянські хлопці, які
роблять харчовий друк…), є запасні партнери…
Якщо буває так, що постійні не можуть мені
допомогти (хоча вони роблять все швидко —
упродовж доби навіть улітку), у мене є ще
кілька контактів, до яких я звертаюся рідко,
але іноді звертаюся, коли дуже треба…»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«[Із зерном проблем немає]. У нас є вайбер-група
«Осипенківці». Ще коли розпочався карантин,
люди згуртувалися так між собою… Ті люди, які
отримують зерно за «паї», там його продають.
Торгують цілий рік, людей багато. Є й великі
фірми, є невеличкі, є місцевий олігарх…»
УЧАСНИЦЯ 7, МАЙСТРИНЯ ЗІ ГРАНУЛЮВАННЯ КОРМУ,
30 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Щодо квітів, то зріз весь Мелітополь, ми всі
[флористи] закуповуємо або в Запоріжжі або в
наших кількох оптовиків. У нас зараз у місті
є дуже багато своїх теплиць. Своє все-таки
ближче, дешевше, рідніше… — це еустома,
троянда, соняшники, там маса різного зрізу.
Щодо кімнатних квітів, звичайно, у місті в
нас мало хто їх розсаджує та вирощує, тому я
замовляю у Запоріжжі»
УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«У цій сфері [лазерна різка] постійна проблема
полягає в тому, що є фанера українського
виробництва, а є російського та білоруського.

Українська фанера — вона поганої якості,
вона некрасива, не підходить для різання на
лазерному верстаті із нею постійно перебої,
тобто то буває, а то її просто немає. Поставки
з Росії припинилися, тепер припиняються з
Білорусі. Інші європейські країни на ринок не
виходять. З часу, коли я почала виготовляти
вироби із фанери, вона подорожчала майже
втричі. Два роки тому вона коштувала 200
грн за лист, зараз вона коштує 600 грн за
лист. Багато хто переходить з фанери на
інші матеріали, як то ДВП, крагіс (є багато
різновидів). Я з ним теж працюю, паралельно
опановую, але деякі вироби з нього виходять
негарними. Особливість роботи з цими
матеріалами [зокрема фанерою] така, ти
постійно маєш переробляти макети, тому що
товщина матеріалу завжди є різною. Заявлена
певна товщина, а насправді вона може бути
зовсім іншою, тоді як відхилення на десяту
міліметра — вони змінюють усе… Ось написано,
що товщина 4 мм, а вона варіюється від 3,5 до
4-х мм інколи. Тому, щоб усе добре зійшлося,
щоразу треба переробляти макети під ту
товщину, яка прийшла зараз»
УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ,
34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

У разі значної залежності підприємницької
діяльності від обладнання, техніки, важливо
враховувати їхню амортизацію, темпи технічного прогресу в обраній сфері, й створювати
певну «фінансову подушку» для своєчасного
забезпечення технічних оновлень.
«Я думаю, якщо з технікою пов’язано, то,
напевно, по 20% від прибутку спочатку
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точно треба відкладати. Нехай краще
гроші лежать на тому самому депозиті,
на короткостроковому, де швидко можна їх
зняти. Наразі в мене на депозиті 20 000 грн
лежить на той випадок, коли ... мало що...»
УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ, 29 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Я амортизацію враховую. Техніка застаріває,
хоча техніка, яку я купила, — топова. Але ця
серія вийшла у 2016 році. Це справді робочий
інструмент, і я думаю — він прослужить мені
дуже довго, але оскільки ми хочемо розвиватися,
масштабуватися… Я не брала у відсотках —
10 чи 15… Я взяла офіційну гарантію, розділила
на вартість, і зрозуміла, яку суму мені потрібно
щомісяця відкладати. Я відкладаю … і не
чіпаю, це та «подушка» — у випадку, якщо що…
раптом. І це мене дуже сильно … дисциплінує...
Я розумію, що мені якусь суму треба щомісяця
відкласти…»
УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

бізнесу, так і для уникнення «форс-мажорів» і
забезпечення планомірного виконання робіт
згідно з дедлайнами.
«На одному з тренінгів говорили, що постійно
треба малювати діаграму — робота, особисте
життя тощо. Коли ділиш на сегменти, ти бачиш, що десь є перекіс, що над цим треба працювати. У мене цього літа був великий перекіс
у бік роботи, це зайняло приблизно 60% всього
мого часу, під кінець сезону в мене почалися непорозуміння в сім’ї...»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА,35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Тайм-менеджменту вдома складно дотримуватися, особливо коли бракує досвіду. Загалом
[часу] вистачає, але не знаю, як буде, коли
в мене з’явиться більше замовлень. Таймменеджментом поки не займалася, потім
(коли з’явиться більше роботи), напевно,
доведеться приділяти цьому увагу»
УЧАСНИЦЯ 16, UX-ДИЗАЙНЕРКА,32 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

Інтенсивність та організація праці
Ще під час фокус-груп багато хто зазначав, що
в підприємництві їх приваблює вільний графік. Отож відповідальність за розподіл свого
робочого часу і його ефективне використання підприємці/підприємиці несуть самі. Дехто
з тих учасників/учасниць, особливо ті, хто
працює вдома, зазначали, що вже відчули на
собі необхідність приділення більшої уваги
тайм-менеджменту, як для дотримання балансу зайнятості в розпал сезонної активності

В умовах ставки на клієнтоорієнтованість частина учасників/учасниць дослідження для
напрацювання клієнтської бази, «оборотів»,
поки занурилась у роботу без вихідних. Але в
перспективі планує оптимізувати діяльність і
вивільняти для себе й сім’ї хоча б один день
на тиждень.
«Поки ми не поставимо це хоч на невеликий
потік, працюватимемо в посиленому темпі…
Загальний час — не менше 6 годин на день,

124

УСПІШНІ ПРАКТИКИ ЗАПОЧАТКУВАННЯ МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВА

тому що треба пробувати, новий склад корму
робити… Потім, можливо, буде один вихідний
на тиждень, цього, я вважаю, буде досить…
А так, якщо це робота вдома — це не означає,
що з ранку до ночі «мішки тягати». Це трохи
попрацював тут, поїхав — з людьми попрацював, це все в русі»
УЧАСНИЦЯ 7, МАЙСТРИНЯ ЗІ ГРАНУЛЮВАННЯ КОРМУ,
30 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«У мене все продумано і налагоджено, старші
діти мені допомагають і доглядають молодших, і самі себе обслуговують. Я встигаю за цей
час виконати одне замовлення, повернутися
додому. У вихідні я працюватиму, якщо будуть
надходити замовлення. Згодом відмовлятимуся від роботи на вихідних. Зараз я не лишаю
собі можливості відпочити, щоб напрацювати
базу клієнтів… Загалом поки що вистачає вільного часу»
УЧАСНИЦЯ 9, НАДАВАЧКА КЛІНІНГОВИХ ПОСЛУГ,
35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Відповідно до обсягу напрацювання клієнтської бази деякі підприємиці вже спробували
раціоналізувати графіки прийому клієнтів/
клієнток, групувати замовлення так, щоб економити час і транспортні витрати, та чітко
фіксувати граничні терміни роботи, аби вивільняти собі вечори й мати змогу приділяти
час дітям.
«У мене зростає клієнтська база, за минулий
тиждень було 12 осіб, я веду облік. Максимум
на день — це три клієнтки, комплексно. Це з
9:00 до 16:00, але я роблю перерви між клієнтами на пів години, щоб накладок не виходило.
Спочатку працювати було важко, але зараз я
вже навчилася, швидкість зросла, тому можу
прийняти і 5-6 осіб на день… Клієнтопотоком
я задоволена. Щоб не їздити щодня на роботу,
я почала клієнток групувати. Ось на завтра
двох записала, сьогодні нікого не було, і вчора
було дві»
УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

Тайм-менеджменту вдома складно дотримуватися, особливо коли бракує досвіду. Загалом
[часу] вистачає, але не знаю, як буде, коли
в мене з’явиться більше замовлень. Таймменеджментом поки не займалася, потім (коли
з’явиться більше роботи), напевно, доведеться
приділяти цьому увагу.
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У когось з учасників/учасниць дослідження, з
огляду на те, що йдеться про початкові етапи
занять мікропідприємництвом, масштаби діяльності ще є доволі незначними, і зайнятість
може сягати не більше двох годин на день
(наприклад, у виготовленні сухофруктів і пастили). Хтось зразу свідомо не робив ставки на
максимально можливу інтенсивність праці і
відповідно вищий заробіток, щоб приділяти
належну увагу сім’ї та дітям.

це займає від 6 до 7 годин за 1 годину зйомки.
Я кооперую, звісно, поки в мене фотографії вивантажуються, я швиденько відбираю… [Вихідних] я раніше не робила, і ось… уже 5 років —
рубіж, можна сказати. 5 років — і вигорання.
Усе, треба у відпустку! Я взяла собі у вересні, на
початку, там був якраз вільний тиждень —
чотири дні без інтернету»

«Якщо говорити про максимум, припустимо,
нехай буде 5 днів, адже мені теж треба відпочивати. 5 днів — по 3 торти, 15 тортів на
тиждень я зможу зробити. Але в ідеалі, звичайно, так, щоб я почувала себе комфортно, щоб я
все встигала, не нервувала, то — один торт на
день. Це не так витратно за часом… У мене ще
двоє маленьких дітей, я залишаюся в сім’ї, а не
йду повністю на кухню, але при цьому завжди
залишається стабільний заробіток»

«Одна фотосесія — це дзвінок від клієнта на
початку, потім буде зустріч або по телефону
ми уточнюємо деталі (це 1-2 години). Сам процес зйомки зазвичай триває 2-3 години. Потім
буде етап обробки аж до видачі матеріалу. Я
видаю близько 200-300 фотографій, це все
займає 3-4 години. У сумі одна фотосесія —
близько 7-8 годин, тобто один робочий день. Без
широкої реклами, тобто невеликі оголошення
на OLX, сторінка в Інстаграм, у мене було десь
3-4 стабільні замовлення на місяць. Постійних клієнтів — до 10 осіб»

УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

Специфіка зайнятості підприємців у сфері креативних індустрій пов’язана з високим
рівнем зайнятості в період вікендів, і з «плинним», «непрогнозованим» графіком власних
вихідних — вихідними стають дні вільні від
замовлень.
«[Роботи] більше, звичайно, у суботу-неділю,
тому що в людей вихідні… Учора в мене було
три зйомки (більше трьох зйомок на день намагаюся не брати). То був вівторок, було два дитячі та один дорослий дні народження... Знімаю я багато..., можна так сказати. Минулого
тижня була 21 година саме зйомок. Якщо на 1
годину зйомки порахувати, то робота з клієнтами «до» і «після», обробка, відбір фото — усе

УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ, 29 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

УЧАСНИК 5, ФОТОГРАФ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Під час глибинного інтерв’ю одна з фотографинь звернула увагу, що оскільки зайнятість
фотографа поза межами самої зйомки є більшою мірою «прихованою» від клієнтів, ті часто не розуміють реальних обсягів і цінності
праці фотографа.
«Треба показувати свою роботу…, щоб вони розуміли, що це за робота, бо просто дехто мені
каже — «Ти ж усе фотошопиш»... Я кажу —
«Ні, я роблю корекцію кольору». — «А чого ми
такі красиві на фотографіях?». А я кажу —
«Ось, якось так…»
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Дослідження показало, що інтенсивність праці мікропідприємців/мікропідприємиць залежить від їхнього ставлення до підприємницької діяльності: як до основного джерела свого
добробуту/сімейного добробуту чи як до додаткового заробітку. У першому випадку вона
є доволі високою. Проте, як зазначив один з
учасників дослідження, «ненормованість робочого часу», яка є властивою підприємницькій діяльності, не гнітить, коли тобі подобається твоя робота, ти працюєш не з примусу, і
ти належно її організував.
«У мене напрацьовані принципи тайм-менеджменту. Мені подобається моя робота. Я
визнаю, що в мене ненормований робочий день,
я проводжу на роботі багато часу, але мені це
неважко. Я розпоряджаюся своїм часом. …
Я не маю відчуття, що я це роблю через силу.
Я не заганяю себе в такі ситуації, коли я змушений щось робити і не можу собі дозволити
інакше. Відчуття того, що я це роблю з власної волі є дуже важливим, це момент вибору.
Ситуації, коли я не маю вибору, звісно, бувають… Ситуації, пов’язані зі строками, коли
вплутався, і виявилося, що маю це зробити…
Але я намагаюся, щоб таких ситуацій була
мінімальна кількість»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Щодо організаційних інструментів підприємницької діяльності, то кожен/кожна учасник/
учасниця обрали зручні для них формати.
Більшість надала перевагу звичайним записникам, у яких вони фіксують замовлення, інформацію про клієнтів/клієнток.

«Я маю щоденник, без якого я вже не можу. Я
думаю, що він є у кожного підприємця. Я намагаюся нічого не запам’ятовувати, я все записую,
щоб не перевантажувати свою «оперативну
пам’ять». Це допомагає, допомагає вирішувати максимальну кількість завдань»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Клієнтська база ведеться в записнику, як і
раніше я це все робив. Тобто, береться блокнот
із датами, на кожну дату а розписую — що я і
коли роблю, яку зйомку, де»
УЧАСНИК 5, ФОТОГРАФ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Мені дуже зручно із блокнотиком. Пробувала в
телефоні записувати, скачувала навіть якусь
програму, але чомусь все одно дублювала в блокнот і зрозуміла, що мені його вистачає»
УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

Хтось додатково візуалізує собі дедлайни, наприклад, на відкритих дошках.
«У мене на холодильнику велика м’яка дошка…,
на якій… крейдою пишуть… І там прописані
повністю найближчі замовлення. Люди мені
телефонують, ми вже обговорюємо замовлення
і я його відразу ж заповнюю. Як тільки я отримую замовлення — пишу одним кольором, коли
замовлення підтверджено (надійшла передоплата), і я починаю його виконувати, воно вже
переходить в інший статус, і я переписую його
іншим кольором. Замовлення постійні..., дяку-
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вати Богу, я ще не одне не забула. Напевно, це
«страшний сон» кондитера, що тобі дзвонять:
«А де наш торт?»

не вистачає людини, яка б робила цю рутинну
роботу»
УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ,
28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

Про спеціальні програми для управління
клієнтськими базами багато хто з учасників/
учасниць чув, але поки ніхто не користується, через обмеженість клієнтів/клієнток (у одних їх поки близько десятка, у інших — двох
десятків, а хтось свідомо обмежив собі коло
двома-трьома великими замовниками/замовницями).
«Я чула про такі системи, як CRM…, але я їх не
бачила в дії. Зараз у мене ще не той клієнтопотік, але я думаю, що я хотіла би їх освоїти,
тому що, я так розумію, там є і нагадування
про дні народження… Щоб не тримати це все
на записах якихось, не переглядати свій Viber,
тим більше, що в мене кілька джерел листування: Viber, OLX, Інстаграм (три джерела
мінімум), і ще Telegram є і WhatsApp, але вони
взагалі «не працюють», люди ними не користуються. Instagram, Viber, OLX… буває важкувато, особливо влітку, у період постійних замовлень…»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

Упорядковані в комп’ютері клієнтські бази
мають учасники/учасниці дослідження з числа фотографів. Через те, що в їхніх випадках
ідеться про комерціалізацію хобі, їхні клієнтські бази є більш-менш напрацьованими.
«Я наразі опановую одну дуже важливу для
мене програму, яка допоможе мені зібрати всю
інформацію, що в мене є, в одне ціле, й мені так

«Просто… екселівська таблиця, куди я прізвища
записую клієнтів, і під кожним прізвищем —
зйомки їхні. …У мене всі фотографії зберігаються — це в мене як бонус такий, за всі роки.
І виходить, коли в мене просять: «У нас полетів ноутбук із усіма фотографіями», я говорю:
«Усе, не проблема, зараз знайду». Тобто, я всі
їхні зйомки копіюю, на жорсткому диску зберігаю, скидаю їм. Людей багато… Сімей, напевно,
десять, точно… У них там — двоюрідні, троюрідні, брати-сестри, бабусі-дідусі… виходить,
вони мають багато дітей, тобто, це — п’ять
дітей в одній, наприклад, у кожного щорічно
день народження, це точно. П’ять-сім зйомок
на рік вони точно замовляють. Плюс — випускні, школи, свята (новорічні — обов’язково),
тематичні якісь… Ще великі замовники [муніципалітет, громадські організації, комерційні
організації] — тренінги, конференції, якісь цікаві заходи…»
УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ, 29 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

Отже, розпочати займатися мікропідприємництвом можна вдома на кухні, користуючись
звичайним побутовими приладами, й закупивши продукти у супермаркеті, чи звично
сидячи за комп’ютером / планшетом у своїй
кімнаті. Можна облаштувати майстерню чи
справжній виробничий цех у гаражі. Можна орендувати приміщення з ремонтом, або
під час перемовин про оренду зголоситися
на «руїни» й зробити там ремонт на власний
смак. Можна поступово накопичувати об-
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ладнання, що дасть змогу виконувати виїзні
замовлення. Можна діставатися до клієнта/
клієнтки «маршруткою» чи на таксі, а можна
пропонувати безоплатну доставку товарів/
послуг на власній автівці. Можна ризикнути й
купити габаритне, високовартісне спеціальне обладнання для ведення бізнесу. Можна
відкрити свою крамницю. Можна працювати
тижнями без вихідних, а можна 2 години на
день. Як продемонстрували учасники/учасниці нашого дослідження, сценаріїв започаткування власної справи багато — усе залежить
від амбітності ідеї, бажання й віри в себе. Наявні матеріальні ресурси, звісно, мають значення. Більшість учасників/учасниць проєкту
мали стартовий капітал у 100 000 грн, але
дехто починав і з 10 000. Гроші є лише засобом досягнення мети. Чим чіткішим є уявлення про мету, чим прозорішими є розрахунки у
бізнес-плані — тим легше знаходити кошти,
яких бракує, швидше долати страхи щодо витрати сімейних заощаджень чи взяття грошей
у борг, шукати й вигравати гранти.
Підприємництво — це омріяна свобода, а
значить — і відповідальність за ефективне
використання своїх коштів і часу. Організаційні інструменти (як-от тайм-менеджмент
«за книжкою», управління клієнтськими базами з використанням сучасних комп’ютерних
програм чи звичайний записничок) дозволяють раціоналізувати діяльність й підвищити її ефективність надійніше, ніж тренована
пам’ять. І все-таки, як би добре не було облаштоване місце під ведення бізнесу, технічно
й організаційно не впорядковано виробничі
процеси чи процеси надання послуг, скільки б
грошей не було вкладено у справу, головний

ресурс мікропідприємництва — самі підприємці та підприємиці, і цей ресурс має відновлюватись.

%

%

%

5.1.6. Як просувати свої товари/послуги?
Для напрацювання клієнтських баз молоді мікропідприємці/ мікропідприємиці, які взяли
участь у дослідженні, насамперед звернулися
до рекомендаційного маркетингу — «сарафанного радіо», перевагою якого є формування сталих, ґрунтованих на довірі відносин
зі споживачами/споживачками.
«У нас є постійні клієнти, які нас рекомендують»
УЧАСНИЦЯ 10, МАЙСТРИНЯ З АЕРОДИЗАЙНУ,
28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«На даний момент у мене працює «сарафанне
радіо». Буквально з Інстаграму до мене прийшло кілька [клієнток], і то вони «єдиноразові»
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«Я спеціально завжди клієнтам надаю якісну
послугу, щоб вони поверталися, та ще й комусь
рекламували. Бо, справді, «сарафан» є, він безкоштовний. Якщо ти надав якісно свою послугу, то люди прийдуть ще, і ще, і друзів приведуть. Мені здається, це для будь-якого бізнесу
дуже важливо»
УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬЬ

Тим, хто має вже роками напрацьовані клієнтські бази, особливо в разі провадження
діяльності у маленьких містах на кшталт Мелітополя, фактично цього одного каналу маркетингової комунікації достатньо, щоби працювати на максимумі.
«Якщо чесно, я для себе навіть спеціально реклами не роблю, тому що мене і так знаходять.
Не роблю реклами, щоб у мене не було «зайвих»
клієнтів, щоб я їм не відмовляла, тому що я не
дуже люблю відмовляти. Люди звернулися, й
іноді вони починають [казати]… от «ми хочемо саме вас». … А я вже не можу, наприклад,
взяти людину, і мені виходить якось соромно,
треба це з психологом пропрацювати, звісно»
УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ, 29 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

Дехто успішно застосовує інструменти прямого маркетингу для розвитку лояльності наявних клієнтів/клієнток та залучення нових,
застосовуючи прямі продажі, пропонуючи
знижки «оптовикам», кредитне обслуговування для постійних клієнтів/клієнток, бонуси
клієнтам/клієнткам, які привели знайомих чи
друзів, безкоштовну доставку, рекламу й дегустації в референтних групах тощо.

«Постійним клієнтам я роблю знижку в 10%,
напевно, щоб зробити приємність»
УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ,
34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«У мене акція — «приведи подругу — отримаєш знижку в 50%». Дівчата приводять. Деякі
«єдиноразові», деякі пропускають [процедури],
але вони [клієнтки] приходять, вони є. Я намагаюся з усіма тримати зв’язок після процедур — телефонувати, вітати зі святами. Багато хто просто забуває, то я нагадую. Буває,
навіть у борг роблю»
УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«У мене на сайті зазначено, що доставка тортів містом безкоштовна, але не всі користуються цим, іноді люди приїжджають самі»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

Комусь приносить користь ситуативний маркетинг — участь у виставках, у масштабних
подіях, заходах.
«Я беру участь у виставках по місту. У мене
зараз у музеї в Сартані відбувається моя персональна виставка. Я беру участь у виставках
Музею історії комбінату імені Ілліча. У музеї
комбінату постійно відбуваються екскурсії, під
час яких екскурсовод пропонує відвідувачам, що
можна придбати вироби. З виставки у Сартані — там просто залишилися мої контакти —
і люди телефонують… У мене є вже свої візитівки»
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У мене на сайті зазначено, що доставка
тортів містом безкоштовна, але не
всі користуються цим, іноді люди
приїжджають самі.

«Мені подобається працювати на великих заходах, коли... роблять так грандіозно, красиво…
Мені цікаво. Плюс — мені реклама йде. Багато
людей, усі зразу про мене взнають»
УЧАСНИЦЯ 3, ФОТОГРАФИНЯ, 29 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Я ходжу до спортзали і там зробила рекламу.
У мене є спортсмени-споживачі»
УЧАСНИЦЯ 12, ВИГОТОВЛЮВАЧКА ПАСТИЛИ ТА
ФРУКТОВИХ ЧИПСІВ, 27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Завдяки програмі «SkillsLab: Business
Platform» багато учасників/учасниць захопилися брендингом своїх товарів/послуг. Розробивши під час тренінгів свої логотипи, назви
продуктів, дизайн упакувань, декотрі вже сьогодні активно ними користуються для формування своєї впізнаваності на ринку.
«У мене [оригінальне] упакування… Це дерев’яні коробки з гравіюванням мого логотипу.
…Дерев’яна, тому що це екологічно, й у такій
упаковці можна зберігати сам виріб»
УЧАСНИЦЯ 8, МАЙСТРИНЯ З ВИШИВКИ,
27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Я замовила фартушки собі, два фартушки з
логотипом… Потім у мене в кабінеті буде фотозона, де також буде моя назва — моє прізвище. Воно мені подобається, бо добре звучить
і легко запам’ятовується»
УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Мішки будуть звичайні… Але на них обов’язково мій логотип (я його представляла ще в
бізнес-плані). Це — курча на долоні, яке сидить
і співає. Я його хочу, бо воно означає довіру.
Я хотіла б на мішки робити невеликі наклейки
про склад продукту, про мої контактні дані,
але ще не продумала, як саме це зробити»
УЧАСНИЦЯ 7, МАЙСТРИНЯ ЗІ ГРАНУЛЮВАННЯ КОРМУ,
30 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

Під впливом програми «SkillsLab: Business
Platform», зокрема тренінгів з SMM-просування, практично всі учасники/учасниці велику
увагу приділяють інтернет-маркетингу — веденню своїх сторінок у Інстаграм та Фейсбук:
розміщенню фото, постів, сторіс відповідно
до розробленого контент-плану, розширенню
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кола підписників/підписниць, роботі з відгуками, незабаром планують запуск таргетованої реклами, або вже її запустили.
«Я поки що тільки створила сторінку [в
Інстаграмі], доки все роблю сама. Контентплан я вже склала, …поки два пости. Збираю
туди своїх друзів, знайомих, клієнтів»
УЧАСНИЦЯ 8, МАЙСТРИНЯ З ВИШИВКИ,
27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Інстаграм-сторінка розкручується потроху,
підписників близько 900. Але це саме ті,
яким сторінка є цікавою. Вони роблять мені
реакцію, вони репостять, пишуть, навіть
коли я викладаю свою особисту інформацію.
Людям цікаве саме життя майстрів, а не ось
ці картинки, як ти там ноги «шугариш»»
УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«Створила сторінку у Фейсбук, хочу зробити
кілька постів із гарними фото та відео і
запустити таргетовану рекламу. Але в мене все
ще є складнощі з маркетингом, не все встигаю
і можу зробити. Знання, отримані в проєкті,
мені знадобилися, але я потребую менторської
підтримки для глибшого вивчення роботи з
соцмережами»
УЧАСНИЦЯ 9, НАДАВАЧКА КЛІНІНГОВИХ ПОСЛУГ,
35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Саме зараз у мене включена реклама на
Інстаграмі. Включила рекламу, тому що
замовлень у вересні поменшало, порівняно з
літом. Зараз у мене кілька тортів на тиждень.
На жаль, реклама не працює, як я собі це
уявила, як про це казали мені мої знайомі, які
вже мають бізнес. Вони кажуть: «Включаєш
рекламу, і тобі відразу ж йдуть замовлення»…

поки я цього не помітила. Я заплатила за
таргетинг, але поки він не виправдав моїх
очікувань… Ну, хай працює. Можливо, я
виставила надто вузьку цільову аудиторію, і
треба було ширшу… Як нам радив ментор [на
програмі «SkillsLab: Business Platform»] — «Усі
люди їдять солодке». …Торти [для Інстаграм]
фотографую сама, як тільки вони готові… У
мене є локація… я туди швиденько поставила
тортик… і сфотографувала, в принципі
це займає 2 хв… Я проходила навчання в
кондитерській школі «Ардо», …там був…
окремий напрямок фуд-фотографії. Мені над
цим треба ще працювати»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

Двоє учасниць довірили цю роботу професіоналам. Однак отримали різний результат. В
одному випадку ефект є відчутним, зокрема
від фотосесій, від запуску відеоролика про
відкриття квіткової крамниці, у другому — місячна співпраця з SMM-фахівцем щодо просування продажу виробів з фанери не дала
очікуваного результату.
«Провели фотосесію квітів, саме кімнатних.
Під відкриття крамниці зняли мінівідеоролик
про те, як дістатися до крамниці: чоловік їде
на велосипеді, у кошику в нього квіти, і ось так
він спускається, під’їжджає до моєї крамниці…
Атмосферно!»
УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

«…Для просування свого товару в соціальних
мережах я винайняла SММ-фахівця… Я його
шукала 3 тижні. Хтось каже — «Так, давайте,
працюватимемо», — а потім вони просто не
відповідають. Хтось зайнятий, хтось пропонує
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дивні умови, що «треба дати технічне
завдання фотографу, який має все відзняти,
ви мені це віддасте, і тоді я щось робитиму».
І ось я знайшла дівчину, яка мені сподобалася.
…Я думала, що позбавлюсь певної частини
обов’язків, від того, що я повинна постійно
розміщувати якусь інформацію, а насправді —
я стала ще більш зайнятою, ніж була... Вона
склала список того, що має бути —
пости, сторіс і так далі, склала план, і що
їй для цього треба. Я щодня маю надавати
стільки інформації… Іноді взагалі не знаю,
що мені робити. Ну, тобто — «я зроблю все
сама, але ви мені надішліть — що це, ціни,
фотографії», а «сама» означає, що вона просто
нанесе на фотографію текст, який я дала.
Фотографії я роблю, їй за це треба додатково

платити. Її послуги коштують 4 500 грн на
місяць, водночас все я їй даю сама. Поки що це
не принесло жодного продажу»
УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ,
34 РОКИ. М. МАРІУПОЛЬ

Двоє учасниць націлені на просування своїх
товарів/послуг за допомогою блогерів.
«Планую співпрацювати з блогерами для рекламування продуктів»
УЧАСНИЦЯ 12, ВИГОТОВЛЮВАЧКА ПАСТИЛИ ТА
ФРУКТОВИХ ЧИПСІВ, 27 РОКІВ. М. МАРІУПОЛЬ

«Є питання приросту клієнтів... Якщо
раніше це все було настільки інтуїтивно… —
«сарафанне радіо», без жодного налаштуван-
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ня — навіть таргетованої реклами, то зараз
є мета цілеспрямовано налаштовувати рекламу для збільшення клієнтів, щоб їхня кількість щомісячно зростала. Моя [нова] маркетингова стратегія полягала в напрацюванні
нового портфоліо за допомогою інфлюєнсерів…
Їм фотографії потрібні для їхніх блогів... Для
мене ж важливо, щоб вони дали фідбек, а їхня
аудиторія прийшла до мене та почала щось
там замовляти. Але я зіткнулася з тим, що
навіть наші маріупольські дівчата, вони хотіли грошей. Незважаючи на те, що я пропоную
їм фотографії… такі, ніби фотосесія коштує
не 1 500 грн, а всі 20 000 грн… Я не очікувала, що вони проситимуть ще й грошей… Не всі,
…є такі, які дійсно привели значну кількість
підписників»
УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Як засвідчив досвід учасників/учасниць дослідження, для продажу своїх товарів/послуг
підприємці/підприємиці, які започаткували
свій бізнес, можуть скористатись різноманітними маркетинговими засобами та прийомами, що не потребують значних витрат коштів
чи часу.

Бонуси, знижки, безкоштовні доставки дають
змогу підтримувати лояльність постійних клієнтів/клієнток й завойовувати нових. Безліч
можливостей для швидкого й маловитратного розширення адресної аудиторії надає інтернет-маркетинг. Опанувати його інструменти можна самотужки, завдяки неформальній
освіті (навчальним програмам на кшталт
«SkillsLab: Business Platform»), або ж покластися на допомогу професіоналів/професіоналок. Самостійне просування товарів/послуг у
соціальних мережах потребує певних часових
витрат, але, безперечно, є захоплюючим творчим процесом. Це і спосіб самовираження, й
інвестиція у «нові скіли» — уміння писати тексти, знімати якісні фото та відео, здійснювати
публічні виступи. Звісно, SMM-просування не
панацея, сама по собі таргетована реклама
може не дати зразу очікуваного результату.
Надійніше опиратися на інтегровані маркетингові комунікації.

Прямий маркетинг, зокрема персональні
продажі товарів і послуг, властиві мікропідприємництву, дають змогу будувати взаємини зі споживачами/споживачками на довірі
й «завоювати» постійних клієнтів/клієнток.
Ставка на клієнторієнтованість та якість товарів і обслуговування знаходять «відгук» у
«сарафанному радіо». Вдалий брендинг (назва, логотип, упакування, візитівки) забезпечує
впізнаваність товару/послуги на ринку.
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5.2. Які труднощі можуть
спіткати мікропідприємця/
мікропідприємицю?
Глибинні інтерв’ю візуалізували два типи труднощів, з якими зіштовхуються мікропідприємці/мікропідприємиці у своїй
діяльності. Перший тип пов’язаний із «людським чинником».
Другий — із системними проявами недостатньої розвиненості
ринкових відносин, а саме — значним «тіньовим сектором»
економіки в Україні й низькими стандартами в торгівлі.
У разі фокусування на клієнтоорієнтованості декотрі з мікропідприємців/мікропідприємиць доволі швидко пізнали і її зворотний бік. Як слушно зазначив один із учасників дослідження —
«Клієнт має бути завжди задоволеним, але клієнт не завжди
правий».
«Є різниця між людьми, які будують для себе і [тими, хто будує
для ведення бізнесу]… Ось ви хочете вдома зробити ремонт. Ви
відкладали гроші з 10-ти зарплат, ви хотіли зробити ремонт
у всьому будинку, недешевий ремонт… Як ви ставитиметеся
до цього ремонту? Ви перевірятимете, вас цікавитиме все, що
там відбувається. І ще — буде власне бачення того, як це має
виглядати. І, не дай Боже, людина не вгадає… А коли вам запропонують зробити дизайнпроєкт, ви, напевно, відмовитеся, бо це
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зайві витрати. Ви покладете це все на руки будівельника, який
має це… ну, скажімо так, зробити, вгадати, догодити… Ті, хто
готують під бізнес великі площі, вони замовляють дизайн-проєкти, передають їх на руки будівельникові… Прибирається
«людський чинник» у плані — подобається/не подобається, є
чітке розуміння того, як це має виглядати. Усе, що залишається, — це просто зробити добре та якісно»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Одна людина замовляє за 5 хвилин, це все! А деякі, буває…,
я з ними можу розмовляти по телефону кілька днів, і дякувати Богу, якщо вони в результаті зроблять замовлення. Але вони
дуже довго вирішують… Можливо, надто багато інформації їм
даю — деяким досить просто назви, і все, а от деякі — вони починають сумніватися: у вас стільки всього багато, а що ви порадите… І мені доводиться свій досвід перекладати на них, брати
за них відповідальність…»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

Тобто підприємці/підприємиці нерідко зіштовхуються з проблемою несформованості споживчої культури внаслідок
обмеженого економічного досвіду своїх клієнтів/клієнток, і
відповідно — з браком усвідомлення тими своїх запитів, інтересів, бажань. Вихід — у терплячості й обговоренні з клієнтами/клієнтками всіх деталей замовлення.
«Найчастіші конфлікти у підприємців виникають не тоді, коли
вони щось роблять погано. Щоб робити погано, це треба, щоб
«руки були не звідти», а у людей не можуть постійно «ябути
руки не звідти»… А ось коли «руки звідти», але немає розуміння,
як з клієнтом знайти спільну мову, чого той хоче, — ось там є
проблеми. Багато залежить від правильно поставлених запитань і вчасно проговорених моментів. Інакше — виконується
робота, а потім маєте — «я хотіла інакше». Ось, це проблема,
бо він [клієнт] думав, що буде по-іншому»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ
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Ставши в «капці клієнта» під час здійснення закупівель обладнання для провадження свої діяльності, учасники/учасниці
на собі пересвідчились, як важливо вчасно ставити якомога
більше запитань постачальнику/постачальниці, щоб не були
зірвані строки поставок, чи щоб обладнання не приходило
в неповній комплектації. Не зробивши необхідних уточнень,
багато хто з учасників/учасниць помилилися з дедлайнами у
бізнес-плані і прорахувалися з кінцевою вартістю обладнання
(про що йшлося у підрозділі 4.1.2.).
Інша справа — чи є з боку постачальника/постачальниці
налаштованість на діалог і сталу співпрацю? Наскільки він/
вона готовий/готова бути чесним/чесною? Наскільки він/вона
є зацікавленим/зацікавленою в подальшій взаємодії?
Так, декого з учасників/учасниць постачальники тижнями обнадіювали, мовляв, «завтра», реально не маючи заявленого
на сайті товару в наявності, або, скориставшись технічною некомпетентністю покупця, намагалися продати інший товар —
наприклад, «охолоджувач» замість холодильника (про це
йшлося у п. 4.1.2 та п. 4.1.5.).
«Я брала холодильник в «Ельдорадо» [магазин побутової техніки]… Я його обрала по інтернету… Коли я приїхала, щоб, його
оглянути та забрати, виявилося, що це не те, що мені взагалі
підходить… Ну, тобто картинка з інтернету не стикувалася
з габаритами. Виявилося, що це холодильник для дачі, він був
невеликий, туди б насилу вліз триярусний торт один... У результаті довелося докласти власних коштів 3000 грн, щоб залишитися в рамках запланованого у бізнес-плані бюджету на холодильник… Не можу сказати, що це проблема… але незаплановані
витрати це точно»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

«Багато чого — на довірі. Які б договори не укладалися, вони
ж не є нотаріально засвідченими. І наш український суд його
[постачальника] не змусить [відшкодовувати]. У мене в це
немає віри… Механізм страхування не працює. Ми замовляли
якось на «Кроносі» меблі (ось зараз антирекламу зроблю), сказа-
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ли — «Через тиждень», а надіслали через півтора місяці. Мало
того, …так спочатку вони одну доставку зробили, за яку ми заплатили, а потім другу. Щодо другої, то сказали — «Ми вам
зробимо безкоштовно». Типу вибачилися…. Виконали замовлення через півтора місяця, з їхньої вини доставка була розбита на
дві, а піднесли це так, ніби вони зробили ласку»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Не менш важливо, чи є готовими самі підприємці/підприємиці до справжньої клієнтоорієнтованості і «витягування» з
клієнта/клієнтки його/її бачення та бажань? Під час моніторингу конкурентного середовища у сфері фотографії методом
«таємного покупця», одну з учасниць дослідження буквально шокував той факт, що нікого з наявних надавачів послуг її
очікування, бажання як клієнтки не цікавили.

«Жоден з фотографів не запитав, що я хочу отримати в результаті… Вони творчі люди, художники, їм видніше... А мені б
хотілося, щоб мені більше уваги приділили, просто як людині…
Адже на фотосесії звичайні люди не розуміють — як стати, що
одягнути…, як відбуватиметься процес… Я вважаю, що дуже
важливо розкрити [клієнта] до моменту фотосесії, щоб у людини не було страху»
УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Щодо узгодження проблемних питань з клієнтами/клієнтками,
постачальниками/постачальницями, а подекуди — з недбайливими співробітниками, то учасники/учасниці дослідження
продемонстрували чітке усвідомлення того, що «людський
чинник» в підприємницькій діяльності так чи інакше буде
даватися взнаки, і що цій діяльності властивий високий рівень ризику. Відтак форс-мажори, ситуації, коли «підвели»
партнери/партнерки, «підвели» співробітники/співробітниці,
постачальник/постачальниця «пішов/пішла з ринку» періодично виникатимуть й слід бути готовим до діяльності за
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таких умов. Вихід — у конструктивній налаштованості, розвитку гнучкості, стресостійкості.
«Людський чинник має величезне значення. Коли мене підводять
постачальники, я, звісно, кажу клієнту…, але відповідальність
все одно на мені. Так чи інакше — неприємно, і треба просто вирішувати питання і змінювати постачальника, або ще щось,
тому що відповідати все одно мені… [Що ж до співробітників],
то головне, напевно, щоб не приховували своїх помилок, говорили
правду, тоді простіше виправляти. Усього ж не проконтролюєш, можна зробити і замазати, а можна сказати правду і все
виправити»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Якщо говорити про низькі стандарти в торгівлі (недоброчесну торгівлю), то під час глибинних інтерв’ю учасники/учасниці
зосереджувалися довкола фактично того ж самого кола проблем, яке окреслили на фокус-групах, — непрозорість інформації на сайтах постачальників/постачальниць, недобросовісні консультанти/консультантки, недотримання дедлайнів при
поставках, «тіньова інтернет-торгівля». Останню проблему, з
огляду на їхні відповіді, можна позначити як найбільш значущу. Демпінг з боку «тіньовиків» ставить у нерівні конкурентні
умови тих підприємців/підприємиць, хто працює легально.
«Були проблеми із закупівлею — не всі продавці можуть надати
документи. Я дуже довго шукала майстерню, де можна замовити собі упаковку, і щоб вони надали мені документи. У результаті я знайшла, але це була вже четверта чи п’ята майстерня, і
ціни в них були вищими, ніж ті, що я закладала в бізнес-плані»
УЧАСНИЦЯ 8, МАЙСТРИНЯ З ВИШИВКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«Люди працюють без документів. У них мільйонні обороти, інтернет-магазини... і вони не хочуть навіть оформити ФОП
якоїсь групи. Усі перед нами, вони нікуди не ховаються… Податкова ходить десь по підворіттях, вишукує, де хтось неофіційно
працює, а тут, ось, перед очима — люди сидять, і ніхто їх не
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чіпає… Це несправедливо — бабусю, яка на ринку там чимось
торгує, питають, чи є в тебе перша група чи ні? Хлопця, який
там яму копає, підходять, питають — оформився чи не оформився? А людина, яка сидить в інтернеті?»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«[У бізнес-плані] я не знала та ставила мінімальні ціни, які
знаходила в інтернеті. А там, де мінімальні ціни, чеків не
дають. Із чеками ціни були вдвічі вищими, хоча якість та ж
сама»
УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

Варто зазначити, що під час дослідження учасники/учасниці
говорили не про проблеми, пов’язані з діяльністю «тіньовиків», а й про свої переваги перебування в легальному секторі.
«Завдяки тому, що я стала підприємцем, тепер я маю
замовлення від Маріупольської районної ради, оптом, по 10,
30, 50 одиниць, поки що так»
УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ, 34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«Я не вважаю, що «тіньовий» ринок є конкурентом. Я конкуренції в ньому для себе ніякої не бачу. Чому? Коли у людини велика фірма, і вона хоче зробити швидко своє приміщення, вона
відповідно хоче працювати з людьми, які можуть це зробити
швидко, якісно, ще й допоможуть вирішити супутні проблеми.
І звичайно, по безготівці, з усіма документами необхідними, що
важливо. Тому «тіньовий» ринок… Я бачив би в ньому конкуренцію більше, скажімо, у приватного замовника. Там була б конкуренція, бо був би демпінг цін із їхнього боку»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Здійснений учасниками/учасницями під час глибинних
інтерв’ю аналіз труднощів підприємницької діяльності, у контексті її ресурсного забезпечення, організаційних, технічних і
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технологічних складових, дав змогу констатувати, що зазначені труднощі знаходяться, здебільшого, у комунікативній
площині. Ідеться про проблеми налагодження ефективної
взаємодії з клієнтами/клієнтками, постачальниками/постачальницями, партнерами/партнерками. Досвід успішної взаємодії набувається шляхом «проб і помилок». Розв’язання
проблем, викликаних «людським чинником», є буденною
справою для підприємців/підприємиць. Це вимагає готовності
до швидкого пошуку альтернатив й оперативного ухвалення
рішень, наполегливості, стресостійкості, терплячості, поде–
куди — жорсткості. Звісно, ускладнює провадження підприємницької діяльності певна недосконалість її нормативно-правового регулювання й наявність в українській економіці
потужного «тіньового» сектору. Недоброчесність у торгівлі,
невчасно виконані партнерські зобов’язання, неякісні товари
та послуги, нерівні умови конкуренції — типові чинники вразливості мікропідприємців/мікропідприємиць, які починають
свою діяльність.

5.3. Чого прагнути мікропідприємцю/
мікропідприємиці?
Під час глибинних інтерв’ю мікропідприємці/мікропідприємиці ділилися своїми візіями майбутнього. При цьому вони
зосереджувалися на найближчій перспективі — рік, і досягненні результатів, визначених у бізнес-планах, а також
«заглядали» на 2-3 роки вперед. 13 з 16-ти учасників/учасниць дослідження здебільшого вели мову про налагодження
систематичної підприємницької діяльності — остаточне вирішення організаційних, технічних й технологічних питань, вихід
на планові показники інтенсивності, клієнтопотоку, окупності,
про стабілізацію результатів і певні перспективи масштабування діяльності. Щодо останнього, то в 11-ти інтерв’ю йшло-ся
про розширення лінійки товарів/послуг та/чи залучення
1-2 співробітників/співробітниць.
«Через рік я бачу, що в мене буде працівник, і ми виконуватимемо більше різних видів робіт, і ще один працівник займати-
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меться прибиранням садів та городів. Не планую поки виходити за рамки своєї громади, оскільки не вистачає обладнання для
розширення»
УЧАСНИК 15, НАДАВАЧ КЛІНІНГОВИХ ТА РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ, 35 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Планую працювати над маркетингом, розширити співпрацю
з двома партнерами та брати більш серйозні замовлення…»
УЧАСНИЦЯ 16, UX-ДИЗАЙНЕРКА, 32 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«Для розширення треба посадити більше дерев, так само планую урізноманітнити асортимент, купуючи фрукти, які я не
вирощую. Наступного року планую це робити»
УЧАСНИЦЯ 12, ВИГОТОВЛЮВАЧКА ПАСТИЛИ ТА ФРУКТОВИХ ЧИПСІВ,
27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Планую [залучити] двох фахівців після того, як набереться
достатня кількість клієнтів, над відкриттям філій не думала
ще»
УЧАСНИЦЯ 11, ПСИХОЛОГИНЯ, 25 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Мені треба ще хоча б дві людини. Потрібен той, хто зможе
творчо щось прикрасити, тобто художник, і плюс ще хтось
тут, зі мною на виробництві. Головні вимоги до співробітників — відповідальність, пунктуальність, своєчасність виконання завдань. Ще важливе розуміння, «бути на одній хвилі»
УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ, 34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«Плани, звичайно, величезні... Думаю про додатковий дохід. …
Глітерне тату, тобто тимчасове… Торгівлю — туалетна вода,
…медичне золото (я займалася ним раніше по інтернету, … попит є). У декреті поки була, займалася ще трусами й шкарпетками. Теж хочу повернутися до цього, бо завжди попит є. …Хочу
для новачків шугарингу здавати свою стару кушетку подобово,
погодинно. Це для тих, хто ще не має грошей винайняти кабінет чи місце, але в нього є 10 клієнтів»
УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ, 32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ
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«[При квітковій крамниці] хочу відкрити
майстерню флористики, такого в місті у нас
ще немає…»

«Через 2 роки я вже матиму студію шугарингу.
Навчати не буду, але хочу, щоб 2-3 дівчини працювали в мене»

УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

Учасники/учасниці дослідження з числа
представників/представниць творчих професій зазначали, що задля підвищення ефективності своєї діяльності були б раді якнайшвидше перекласти частину «рутинної роботи» на
помічників/помічниць.
«Віра в себе трохи підтанула, коли я зрозумів,
що для того, аби займатися фотографією,
треба не просто фоткати й спілкуватися з
людьми, а при цьому ще проводити години за
корекцією фотографій. Тобто — рутинна робота, на яку я в принципі планую надалі наймати людину»
УЧАСНИК 5, ФОТОГРАФ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Хотіла б найняти помічницю. …Якщо
брати такий [аспект], як аналіз конкурентів, — ринок треба постійно моніторити…, зараз digital дає змогу дуже багато чого,
але в нас у всіх однакова кількість часу, не все
встигаєш…»
УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Три учасниці за 2-3 роки бачать себе на новому організаційному рівні підприємницької
діяльності — відкриття студії шугарингу, власної багатопрофільної фотостудії, кав’ярні.

«Я планую надалі відкрити [багатопрофільну] фотостудію й наймати фотографів, адже
кількість клієнтів зростає, я їх усіх сама не
зможу [«потягнути»]. Через 3 роки [планую]
сама вже більше займатися не фотографією ... а саме бізнесом, як керівниця. Я вважаю,
що без цього етапу бізнесу не буде. …Знову ж
таки, це все буде дуже сильно впиратися у фінансову частину. Якщо щось піде не так, то...
Наразі я ще навіть не розумію, скільки треба
на це коштів… Не думала, щоб ще шукати додаткові гранти… Для себе поки ...описую, щоб …
зрозуміти, що мені потрібно в студію, тому що
... потрібно дуже багато обладнання, …якусь частину інтер’єрну, хоч ... трішки…
Це дасть потім, …можливість розрахувати,
скільки треба грошей…»
УЧАСНИЦЯ 6, ФОТОГРАФИНЯ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Хочеться відкрити кав’ярню, в якій
буде холодильник… вітрина, яку я зможу
забезпечувати сама… Можливо, взяти собі
одного-двох домашніх кондитерів (як я зараз
співпрацюю з кав’ярнею…), щоб не все залежало
тільки від мене… Якщо раптом щось, щоб була
не тільки моя продукція… Щоб [вони робили]
теж якісно, щоб я все бачила, щоб я це могла
проконтролювати. Не хочу брати на роботу
надто багато кондитерів, налагоджувати
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саме кондитерський бізнес, напевно. [Кав’ярня] — думаю, що це перспектива більш реальна.
Я ще відштовхуюся від фінансів, що в мене є.
Відкрити кав’ярню дешевше, ніж відкрити
кондитерську. Це об’єктивно. Але порядок цифр
ще не дізнавалась»
УЧАСНИЦЯ 4, КОНДИТЕРКА, 35 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

Дві учасниці поділилися своїми мріями про
створення соціальних підприємств.
«Така майстерня, в яку можна прийти не
тільки купити якийсь виріб, а в якій люди
змогли б навчитися вишивати, самі собі вишити вишиванку. Це окреме приміщення, і щоб
було обладнання, верстати для вишивки, столи для розкрою, швейні машини. Напевно, до

10 осіб працівниць, а якщо навчати — ну, теж
десь так. Водночас більше не вийде. Себе бачу як
викладачку. Управлятиму теж сама, напевно»
УЧАСНИЦЯ 8, МАЙСТРИНЯ З ВИШИВКИ,
27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Із найбільших планів — це відкрити підприємство, де працюватиме багато мам. …Багато мам, перебуваючи в декреті, починають
чимось займатися. Вони в’яжуть, вони шиють, чого тільки не роблять. Але в більшості
— проблема із замовленнями, із пошуком клієнтів. Було б добре створити місце, яке об’єднувало б усіх цих мам. Професіонали б знаходили
замовлення, а мами виконували б. Себе бачу керівницею, звісно»
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УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ,
34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

ЧОГО ПРАГНУТИ МІКРОПІДПРИЄМЦЮ/МІКРОПІДПРИЄМИЦІ

Одна учасниця зі значним досвідом громадської діяльності бачить розвиток свого бізнесу
як соціально відповідального й планує партнерство з «третім сектором» міста.

волосся. Із 27 числа почну ходити до медичного
коледжу на курси, де вивчатиму шкіру людини»

«Я живу в приватному секторі, у мене свій будинок, на присадибній ділянці у мене [як у флориста], ясна річ, дуже гарно, а от коли я проходжу повз багатоповерхівки, трошки якийсь
смуток бере, тому що… знаєте — ці недоглянуті території… Навіть якщо хтось і намагається, то якось хаотично все… Зараз, дякувати Богу, заборонили шини… Усе прибрали, це
просто чудово. Мені б хотілося попрацювати
з головами ОСББ [об’єднання співвласників багатоквартирних будинків], щоб зробити насправді гарні двори…, висадити гарні клумби,
не витрачаючи багато фінансів»

«Я зараз навчаюся, щоб отримати права водія.
Тоді я зможу розвозити [корми], брати все»

УЧАСНИЦЯ 2, ВЛАСНИЦЯ КВІТКОВОЇ КРАМНИЦІ,
35 РОКІВ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

Варто зазначити, що у своїх поточних планах
учасники/учасниці дослідження велику увагу
приділяють самоосвіті й саморозвитку — від
регулярного проходження вебінарів, коротких майстер-класів в інтернеті для «шліфування» професійної майстерності — до медичних, бухгалтерських, водійських та інших
офлайн курсів, навчальних програм.
«Я постійно чóмусь навчаюся. Планую піти на
курси з вишивки машинної та інтернетмаркетингу. Сумарно на це [самоосвіту] витрачаю десь один день на тиждень, тобто щодня по кілька годин»
УЧАСНИЦЯ 8, МАЙСТРИНЯ З ВИШИВКИ,
27 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

«Надалі я планую пройти багато підвищень
кваліфікації, я буду вивчати стадії росту

УЧАСНИЦЯ 1, МАЙСТРИНЯ ШУГАРИНГУ,
32 РОКИ, М. МЕЛІТОПОЛЬ

УЧАСНИЦЯ 7, МАЙСТРИНЯ ЗІ ГРАНУЛЮВАННЯ КОРМУ,
30 РОКІВ, М. БЕРДЯНСЬК

Дві учасниці поділилися своїми мріями про
створення соціальних підприємств.
«Я подала заявку на участь у гранті [до міжнародної організації], щоби мені профінансували курси «Бухгалтерія для ФОП». Минув
місяць, мені передзвонили, сказали: «А навіщо
вони вам потрібні? Ви ж займаєтесь столярними виробами). Ви не зможете поєднувати,
навіщо воно вам треба? Найміть аутсорсера,
бухгалтера —і все». Наразі я не маю фінансів,
щоб сплатити за ці курси самостійно, то поки
якось підглядатиму, розпитуватиму самостійно»
УЧАСНИЦЯ 14, МАЙСТРИНЯ З ЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ,
34 РОКИ, М. МАРІУПОЛЬ

«Декілька разів на тиждень — це навчальне
відео або навчальні програми з фото та побудови бізнесу (лекції, вебінари). Живі зустрічі —
набагато рідше, раз на два місяці»
УЧАСНИК 5, ФОТОГРАФ, 28 РОКІВ, М. МАРІУПОЛЬ

Щодо планів на майбутнє, то 13 з 16-ти учасників/учасниць дослідження у найближчий
рік прагнуть зосередитися на налагодженні систематичної підприємницької діяльності (остаточному розв’язанні організаційних,
технічних й технологічних питань, виходом
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на планові показники інтенсивності, клієнтопотоку, окупності) й стабілізації досягнутих
результатів. У 2-3-річній перспективі більшість з них планує масштабування діяльності
— розширення лінійки товарів/послуг та/чи
залучення 1-2 співробітників/співробітниць,
у зв’язку з чим може бути змінена група ФОП.
Три учасниці бачать себе на новому організаційному рівні підприємницької діяльності завдяки відкриттю, відповідно, студії шугарингу,
власної багатопрофільної фотостудії, кав’ярні
тощо.
Декотрі учасниці дослідження виявили стале бажання в перспективі ділитися своїми
вміннями, навичками, досвідом з іншими,
стимулювати їх до підприємницької діяльності.

Вони мріють про відкриття авторських шкіл
чи курсів, про створення, до прикладу, жіночого підприємницького хабу, спільні з «третім
сектором» соціальні проєкти у своїх громадах.
Усі учасники/учасниці сповнені розуміння, що
для реалізації зазначених планів їм необхідно
багато працювати над собою, постійно здобувати нові знання, удосконалювати майстерність, тому вони систематично й послідовно
займаються самоосвітою. Меседж «прагнеш
підприємницького успіху — постійно навчайся!» доволі часто звучав у заключній частині
глибинних інтерв’ю, коли учасники/учасниці дослідження формулювали свої поради й
побажання молодим людям, які вирішать, як і
вони, зайнятися мікропідприємництвом.

Я постійно чóмусь навчаюся. Планую
піти на курси з вишивки машинної та
інтернет-маркетингу. Сумарно на це
[самоосвіту] витрачаю десь один день
на тиждень, тобто щодня по кілька
годин.
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5.4. Висновки за результатами
глибинних інтерв’ю

1.

2.

3.

Аналіз матеріалів глибинних інтерв’ю з молодими
підприємцями/підприємицями, які пройшли навчання за програмою «SkillsLab: Business Platform»
щодо їхніх успішних практик мікропідприємництва, засвідчив, що для започаткування власної
справи рівною мірою можуть бути придатними як
бізнес-ідеї, народжені шляхом «поступового визрівання», так і ідеї, які виникли внаслідок «раптового усвідомлення».
Свої бізнес-ідеї учасники/учасниці дослідження
знаходили завдяки інтернет-серфінгу, інноваційним технологіям. Учасників/учасниць із творчим
хобі надихнули перші клієнтські звернення й заробітки. Але частіше за все ідеї були на поверхні —
у прикладах діяльності/досвіді людей з близького
оточення (колег по роботі, друзів), у власному професійному досвіді, в узвичаєних побутових практиках.
Важливе місце в процесі формування бізнес-ідей посідало проведення учасниками/учасницями аналогій — «примірювання» певної діяльності
«на себе» й оцінювання власних можливостей
(психологічних, професійних, фінансових, технічних) нею займатися. Потім, як правило, йшло творче наслідування — адаптація діяльності під власні
здібності, бачення, уміння, під фінансові й технічні
умови, особливості місцевого ринку тощо, удосконалення діяльності. Рідше мало місце заперечення
і пошук альтернативи.
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4.
5.

Усвідомлюючи важливість гедоністичних цінностей для сучасних споживачів/споживачок, актуалізованість їхніх естетичних запитів (а не лише базових потреб життєзабезпечення), значна частина
молодих підприємців/підприємиць пов’язали свої
бізнес-ідеї з розвитком креативних індустрій (фотографія, індустрія розваг, флористика, хендмейд).
Конкретизувати ідею, «візуалізувати картинку» —
як саме функціонуватиме бізнес, оцінити ресурси
й впорядкувати кроки для досягнення бажаного
результату — безпосереднього здійснення підприємницької діяльності з надання послуг (квіткова крамниця, шугаринг, фотографія, аеродизайн,
веб-дизайн, інклюзивна студія раннього розвитку,
ремонт будівель, клінінг) чи з виготовлення продуктів/товарів (сухофруктів і пастили, тортів, комбі–
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кормів, виробів з епоксидної смоли, виробів з
фанери, виробів з ручною і машинною вишивкою)
учасникам/учасницям дослідження дали змогу бізнес-плани, розроблені в рамках програми
«SkillsLab: Business Platform». Із 16 учасників/учасниць дослідження 13 (2 чоловіків та 11 жінок віком
25-35 років) розробляли бізнес-план уперше. Попередній досвід розробки бізнес-планів мав лише
1 учасник віком 35 років та 2 учасниці — віком 30
та 35 років.

6.

7.

Важливе місце в процесі формування бізнес-ідей
посідало проведення учасниками/учасницями
аналогій — «примірювання» певної діяльності «на
себе» й оцінювання власних можливостей (психологічних, професійних, фінансових, технічних) нею
займатися. Потім, як правило, йшло творче наслідування — адаптація діяльності під власні здібності, бачення, уміння, під фінансові й технічні умови,
особливості місцевого ринку тощо, удосконалення
діяльності. Рідше мало місце заперечення і пошук
альтернативи.
Перший бізнес-план для підприємця/підприємиці
є важливим не лише з погляду свого безпосереднього призначення — техніко-економічного обґрунтування діяльності підприємства в ринкових
умовах й вироблення алгоритму діяльності, він
також виконує освітню функцію — здобуття нових для підприємців/підприємиць, які починають
свій бізнес, знань та вмінь, отримання зразків для
розробки бізнес-планів у майбутньому, психологічну функцію — подолання страхів і невпевненості, підвищення самооцінки; а подекуди — прагматичну: у разі успішного проходження конкурсу
бізнес-планів у межах програм з підтримки розвит-

149

РЕЗУЛЬТАТИ ГЛИБИННИХ ІНТЕРВ’Ю

ку МСБ можна отримати додаткові кошти на імплементацію бізнес-ідеї, як це, приміром, спромоглися
16 випускників/випускниць програми «SkillsLab:
Business Platform».

8.

9.

10.

Як показав досвід підприємців/підприємиць, які
починають свій бізнес, у перших бізнес-планах,
навіть розроблених за допомогою менторів/менторок навчальних програм, через високу ймовірність
зіткнення з недоброчесністю в інтернет-торгівлі,
недостатнє знання технічних параметрів, особливостей функціонування відповідного обладнання,
важко досягти досконалості у розрахунковій частині бізнес-плану — особливо щодо запланованих витрат і термінів здійснення підготовчих етапів
діяльності, пов’язаних з орендою і ремонтом приміщень, закупівлею техніки та обладнання. Внаслідок
цього під час реалізації бізнес-планів на практиці
виникає потреба у певних додаткових витратах, не
передбачених бюджетом, а початок власне виробничого процесу/процесу надання послуги може
затягнутися на декілька тижнів.
На своєму прикладі учасники/учасниці дослідження продемонстрували, що за наявності бізнес-ідеї,
сталого бажання відкрити власну справу, після навчання основам мікропідприємництва, розроблення
бізнес-плану, отримання менторської й фінансової підтримки від програми «SkillsLab: Business
Platform» за 3 місяці можна відкрити ФОП, організувати й запустити підприємницьку діяльність як у
сфері виробництва продуктів/товарів, так і у сфері
надання різноманітних послуг.
Більшість учасників/учасниць дослідження вирішила працювати на місцевих/локальних ринках,
що загалом є характерним для мікропідприємни-
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цтва, успіх якого забезпечується, серед іншого,
за рахунок якомога коротшої дистанції між виробником/виробницями продукту/товару/послуги
і споживачем/споживачкою, через формування між
ними довірливих взаємин на основі клієнтоорієнтованості й забезпечення високої якості продуктів/
товарів/послуг.
За винятком клінінгових послуг у сільській місцевості та послуг
з раннього розвитку дітей з інвалідністю, в обраних учасниками/учасницями сферах виробництва / надання послуг у містах,
охоплених дослідженням, нині склався доволі високий рівень
конкуренції, що вимагало від підприємців/підприємиць, які
починають свій бізнес, чіткого визначення й формування своїх конкурентних переваг, таких як: вироблення ексклюзивних
товарів, надання комплексних послуг, вузька спеціалізація діяльності (або навпаки — розширення лінійки товарів/послуг),
індивідуальний підхід до клієнта/клієнтки з використанням
емпатії, творчої інтуїції, вправної комунікації тощо.

1.

Учасники/учасниці дослідження продемонстрували, що сприйняття конкурентів/конкуренток
як суперників/суперниць, опонентів/опоненток,
«ворогів» — це стереотип, який нівелюється. Попри
конкуренцію, важливе значення мають взаємодопомога, спілкування у професійному колі, передача накопичених знань і досвіду іншим, колаборації, партнерство. У процесі започаткування бізнесу
варто вивчити досвід конкурентів/конкуренток,
щоб з’ясувати, як краще організувати діяльність,
яке технічне оснащення необхідне, зорієнтуватися в цінових показниках тощо. Ефект від вивчення конкурентного середовища можна посилити
завдяки використанню спеціального аналітичного
інструментарію, яким «озброюють» на навчальних
програмах на кшталт «SkillsLab: Business Platform».
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2.
3.

4.

Щодо ціноутворення, то більшість учасників/учасниць дослідження наразі працює в середньому ціновому сегменті й вважає програшною стратегію
демпінгування. Декілька молодих підприємців/
підприємиць наразі націлені на вдосконалення
власної майстерності для переходу в преміумсегмент.
Усі учасники/учасниці дослідження є фізичними
особами-підприємцями 3-ї групи. Під час проведення дослідження працювали самостійно й лише
інколи залучали для виконання певних операцій
(транспортна доставка, просування товару/послуги в соціальних мережах, підміна на виробництві)
когось із членів сім’ї. На переконання учасників/
учасниць, виконання всіх операцій самотужки —
це не так економія ресурсів, яких на початку ведення бізнесу зазвичай бракує, як шлях до саморозвитку, осягнення всіх тонкощів справи. Троє
учасників/учасниць залучали/залучають для виконання окремих видів робіт партнерів на договірній
основі.
Як засвідчив досвід учасників/учасниць дослідження, сценаріїв започаткування власної справи
багато — усе залежить від амбітності ідеї, бажання, віри в себе, специфіки обраної сфери діяльності, ресурсних можливостей. Так, 7 із 16-ти підприємців/підприємиць провадять свою діяльність
здебільшого вдома, з них 5 підприємиць — безпосередньо в житлових приміщеннях, а 2 (1 чоловік
і 1 жінка) — у спеціально облаштованих нежитлових приміщеннях на кшталт гаража. 4 (2 чоловіків
і 2 жінок) працюють «на виїзді», а адміністративну
роботу виконують «з дому», 5 підприємиць орен-
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дують приміщення. Більшість учасників/учасниць
проєкту вклали у свою справу понад 100 000 грн,
дехто з учасників/учасниць починав із 10 000.
Фінансову підтримку від програми «SkillsLab:
Business Platform» (від 24 112 грн до 60 000 грн
на учасника/учасницю) підприємці/підприємиці
спрямували насамперед на закупівлю відповідного обладнання та/чи робочих матеріалів, необхідних для своєї діяльності.

5.

Дослідження засвідчило, що інтенсивність праці
мікропідприємців/мікропідприємиць залежить
від їхнього ставлення до підприємницької діяльності — як до основного джерела свого добробуту/сімейного добробуту чи як до додаткового
заробітку. У першому випадку така інтенсивність є
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доволі високою. Із пріоритетом на клієнтоорієнтованість частина учасників/учасниць дослідження
для напрацювання клієнтської бази, «оборотів»,
поки працюють без вихідних, щоправда, планують
оптимізувати діяльність і вивільнити для себе й сім’ї
хоча б один день на тиждень. Специфіка зайнятості підприємців/підприємиць у сфері креативних
індустрій пов’язана з високим рівнем зайнятості в
період вікендів, і відповідно, з «плинним», «непрогнозованим» графіком власних вихідних (вихідними стають дні, вільні від замовлень).
Щодо організаційних інструментів підприємницької діяльності, то кожен/кожна учасник/учасниця обрали зручні для себе
формати. Більшість надала перевагу звичайним записникам,
в яких фіксує замовлення, інформацію про клієнтів/клієнток.
Про спеціальні програми для управління клієнтськими базами багато хто з учасників/учасниць чув, але поки ніхто ними
не користується через обмежену кількість клієнтів/клієнток
(в одних учасників/учасниць їх поки що близько десяти, у інших — два десятка, лише в декотрих кількість клієнтів наближається до сотні). Інструментами тайм-менеджменту також
поки користуються одиниці, зазначаючи, що гострого дефіциту часу ще не відчувають, але будуть застосовувати в майбутньому.

1.

Для напрацювання клієнтських баз учасники/
учасниці дослідження передусім покладаються на
рекомендаційний маркетинг («сарафанне радіо»),
а також прямий маркетинг (персональні продажі,
знижки, бонуси, безкоштовна доставка). Під впливом програми «SkillsLab: Business Platform» практично всі учасники/учасниці велику увагу приділяють SMM-просуванню — веденню своїх сторінок
у Інстаграм, Фейсбук: розміщенню фото, постів,
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сторіс, відповідно до контент-плану, розширенню
кола підписників/підписниць, роботі з відгуками,
незабаром планують запуск таргетованої реклами, або вже її запустили. Завдяки програмі багато
учасників/учасниць захопилися брендингом власних товарів/послуг. Розроблені під час тренінгів логотипи, назви продуктів, дизайн упакувань
активно використовують для формування впізнаваності на ринку.

2.

Глибинні інтерв’ю візуалізували два типи труднощів, з якими стикаються мікропідприємці/мікропідприємиці у своїй діяльності. Перший тип
пов’язаний із «людським чинником» (ідеться про
проблеми налагодження ефективної взаємодії з
клієнтами/клієнтками, постачальниками/постачальницями, партнерами/партнерками). Другий —
із системними проявами недостатньої розвиненості ринкових відносин, а саме — масштабним
«тіньовим сектором» економіки в Україні й низь-
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3.

4.

5.

кими стандартами в торгівлі. Недоброчесність у
інтернет-торгівлі, невчасно виконані партнерські
зобов’язання, неякісні товари та послуги, нерівні
умови конкуренції (демпінг з боку «тіньовиків») —
типові чинники вразливості.
Щодо візій майбутнього, то 13 з 16-ти учасників/
учасниць дослідження на найближчий рік зосереджені на налагоджені систематичної підприємницької діяльності й стабілізації досягнутих
результатів. У 2-3-річній перспективі більшість
планує масштабування діяльності — розширення лінійки товарів/послуг та/чи залучення кількох
співробітників. Три учасниці бачать себе на новому
організаційному рівні підприємницької діяльності — відкриття студії шугарингу, власної багатопрофільної фотостудії й кав’ярні. У планах на майбутнє
інших трьох учасниць вагоме місце відведене соціальному підприємництву, зокрема — підтримці
жіночого підприємництва, партнерству з «третім
сектором».
Щодо місцевої специфіки мікропідприємницької
діяльності, то в цьому плані глибинні інтерв’ю не
візуалізували значущих відмінностей у процесах
започаткування і ведення бізнесу в Маріуполі,
Бердянську, Мелітополі через нормативно-правову врегульованість цієї діяльності, економічну
обґрунтованість і визначеність її структури, а також — у зв’язку з охопленням дослідженням територіально близьких міст, зі схожими соціокультурними і споживчими практиками населення. У
містах з меншою чисельністю населення (станом
на 01.01.2021 у Бердянську проживає 107 928
осіб, у Мелітополі —150 768 осіб, у Маріуполі —
431 859 осіб [23]) дещо легше формувати початкову клієнтську базу завдяки тіснішим соціальним
контактам, але водночас у таких містах, важче нарощувати адресну аудиторію.

156

ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЛИБИННИХ ІНТЕРВ’Ю

Дослідження не засвідчило суттєвих відмінностей
між учасниками/учасницями за критерієм «вид
підприємницької діяльності», оскільки і виробники/виробниці продуктів/товарів і надавачі/надавачки послуг в такому разі потрапили до спільної
категорії «виробниче підприємництво» (надавачів
інформаційних чи посередницьких послуг серед
учасників/учасниць не було). Певна різниця проявилась щодо «прив’язаності» до місця — діяльність
«надавачів/надавачок послуг» характеризується дещо вищим рівнем мобільності, «виробники/
виробниці» для розміщення габаритного обладнання частіше потребують великих нежитлових
приміщень . У випадку застосування інших підходів для порівняння діяльності мікропідприємців/
мікропідприємиць, наприклад, з погляду масштабів діяльності, сфокусованості на певних секторах
економіки (насамперед — з погляду безпосередньо «товарної диференціації»), особливості і в ресурсному забезпеченні, і в організаційних моментах, і в маркетингових стратегіях підприємницької
діяльності проявлялись чіткіше.
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VІ

Експертна оцінка
«щоденників підприємців/
підприємиць

За умовами програми «SkillsLab: Business Platform» її
учасники/учасниці мали вести щоденники, в яких необхідно
було відобразити всі етапи започаткування власної справи,
відповідно до розроблених ними бізнес-планів. Метою
ведення записів у щоденнику була фіксація власного досвіду
у вирішенні питань пов’язаних із.
•

державною реєстрацію суб’єкта підприємницької
діяльності, а саме — ФОП;

•

проведенням маркетингових заходів;

•

закупівлею обладнання;

•

вибором форми оподаткування та реєстрацією як
платника податків в органах ДПС тощо.
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Під час проведення перевірки щодо повноти заповнення
щоденників, якісного опрацювання відповідних питань, було
отримано такі результати:

Відсоток відповідності дійсності щодо
загального заповнення щоденника:
(0% — щоденник не заповнено зовсім,
100% — щоденник заповнено в повному обсязі)

Оцінка загального
підходу ведення
щоденника

ФОП Учасниці 11

100%

4

ФОП Учасниці 4

100%

4

ФОП Учасниці 7

50%

3

ФОП Учасниці 10

25%

3

ФОП Учасниці 9

100%

4

ФОП Учасниці 3

100%

4

ФОП Учасниці 6

100%

5

ФОП Учасниці 12

50%

3

ФОП Учасниці 2

100%

4

ФОП Учасниці 16

100%

4

ФОП Учасниці 13

100%

4

ФОП Учасниці 5

100%

5

ФОП Учасниці 15

100%

3

ФОП Учасниці 14

100%

4

ФОП Учасниці 8

100%

4

ФОП Учасниці 1

100%

5

ФОП
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ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА «ЩОДЕННИКІВ ПІДПРИЄМЦІВ/ПІДПРИЄМИЦЬ

Згідно з узагальненими оцінками усі учасники/учасниці
програми впоралися із завданням. Інформація, викладена
у щоденниках, відповідає логічній структурі та обсягу.
Незважаючи на отриманий досвід під час навчання та практичної реалізації власного проєкту, не всі учасники/учасниці впоралися із завданням щодо ведення щоденника без
зауважень з боку експертів. Під час наскрізної перевірки
записів у щоденниках виявлено такі недоліки:

ФОП

Загальний висновок

Коментарі

ФОП Учасниці 11

Загалом заповнено всі розділи щоденника,
але деякі з них потребують детальнішого опису,
зокрема в розділі «Маркетингова стратегія»
не вказані інструменти, використані під час
реалізації маркетингових заходів

Завдання виконане

ФОП Учасниці 4

Усі розділи щоденника заповнені, але в деяких
з них використано формальний підхід щодо опису
заходів

Завдання виконане

ФОП Учасниці 7

Не всі розділи щоденника заповнені в повному
обсязі, має місце формальне виконання завдань,
бракує відображення подробиць реалізації
запланованих заходів

Щоденник потребує
доопрацювання
окремих розділів

ФОП Учасниці 10

Не всі розділи щоденника заповнено, опис процесів
не закінчено; він не відповідає реальному стану
речей. Має місце формальний підхід до виконання
завдання

Щоденник потребує
доопрацювання
окремих розділів та
актуалізації

ФОП Учасниці 9

Не всі розділи мають відмітку дати виконання заходу,
не розкрито перший тиждень роботи

Завдання виконане
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ФОП Учасниці 3

Не заповнено розділи з маркетингу та реклами,
в окремих розділах відповіді не деталізовані

Завдання виконане

ФОП Учасниці 6

Щоденник заповнено в повному обсязі, розділи
щоденника містять достатньо інформації щодо
виконання заходів

Завдання виконане

ФОП Учасниці 12

Не всі розділи щоденника заповнено, інформація
надана не в розгорнутому вигляді, відсутня інформація
щодо дат виконання заходів

Щоденник потребує
доопрацювання
окремих розділів та
актуалізації

ФОП Учасниці 2

Деякі розділи щоденника містять нерозгорнуту
інформацію, яка відображає лише назву заходу, бракує
інформації щодо кількісних та якісних показників

Завдання виконане

ФОП Учасниці 16

У розділі «Ресурси, які ви плануєте придбати» не
відображено обладнання, яке планується купувати

Завдання виконане

ФОП Учасниці 13

Деякі розділи щоденника містять нерозгорнуті
відповіді

Завдання виконане

ФОП Учасниці 5

На титульному аркуші не вказано дату початку
реалізації проєкту. Не всі розділи щоденника
заповнено, інформація в окремих розділах не
деталізована належною мірою

Завдання виконане

ФОП Учасниці 15

Деякі розділи щоденника містять нерозгорнуті
відповіді, зокрема відсутня інформація про терміни
виконання заходів

Завдання виконане

ФОП Учасниці 14

У щоденнику недостатньо розкрито використання
інструментів, за допомогою яких буде реалізовано
маркетингову стратегію та проведено рекламну
кампанію

Завдання виконане
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VІІ

Додатки

ДОДАТОК 1
Гайд фокус-групового інтерв’ю
https://cutt.ly/9PIvBYl

ДОДАТОК 2
Гайд глибинного інтерв’ю
https://cutt.ly/LPIv4ZC

ДОДАТОК 3
Бланк «Щоденника підприємця/
підприємиці»
https://cutt.ly/9PIbe45

ДОДАТОК 4. Приклад бізнес-плану
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Додаток 4
Типовий бізнес-план на прикладі розробки учасниці
проєкту Свіженко О. С.
Наведений у додатку бізнес-план відповідає всім критеріям,
притаманним проєктам для сегменту мікро-, малого та
середнього бізнесу, та містить всю необхідну інформацію,
а саме:

1. Структура бізнес-плану:
•

Кількість розділів є достатніми для цілей бізнес-плану.

•

Наявні ключові розділи, що розкривають цілі бізнес-плану, бізнес-ідею, аналіз ринку, продукту, діяльність підприємства, маркетинг, фінанси та ризики.

•

Структура наведеного бізнес-плану є чіткою, читач/
читачка швидко знаходить необхідну інформацію.

•

Структура є логічною у бізнес-плані розкривається
концепція та логіка.

2. Зміст бізнес-плану:
•

Бізнес-план є ефективним, тобто має необхідну інформацію для ухвалення рішення.

•

Бізнес-план є системним, має єдину концепцію бізнесу, цілі та стратегію їх досягнення, які розкриваються в
системі логічно пов’язаних між собою розділів.

•

Обґрунтованість бізнес-плану підкріплена аргументами та фактами.

•

Бізнес-план є релевантним та містить значну та суттєву
інформацію для досягнення цілей бізнес-плану.

•

Бізнес-план має логічну структуру розділів.
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•

Реалістичність бізнес-плану підтверджена фактами
що спираються на достовірну інформацію.

•

Текст написаний у діловому стилі, оптимістичний, без
прикрашання, містить невелику кількість зображень,
таблиць, малюнків (вони легкі та переконливі для
сприйняття).

•

Загальний обсяг тексту не перевищує 30 аркушів і
може бути прочитаний (переглянутий) за один раз.

Наведений приклад розробленого бізнес-плану рекомендовано як взірець для подальшого використання у навчальних
програмах щодо започаткування власної справи.
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Бізнес-план

Майстерня вишивки

«Sana»

Розробниця проєкту
Свіженко О.С.

3

Уся інформація, представлена в цьому документі, є власністю Свіженко О. С. Передача цього документа будь-якій сторонній особі
заборонена. Будь-яке дублювання цього документа частково або повністю без попереднього дозволу Свіженко О. С. заборонено.
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1. Картка проєкту:
1.1. Розробниця:

1.2. Назва проєкту:

Свіженко
Оксана
Сергіївна

Майстерня
вишивки
«Sana»

1.3. Дата розробки:

19

19
червня
2021

1.4. Загальна вартість проєкту:

Власні кошти:

Залучені кошти:

72 334,4 ГРН

24 845,0 ГРН 47 489,4 ГРН

1.5. Місце реалізації проєкту:

1.6. Строк окупності проєкту:

7 місяців

м. Маріуполь

1.7. Обсяг прибутку,
передбачений проєктом:

113 496,0 ГРН

2. Цілі проєкту:
•

Створення першої в Маріуполі майстерні вишитого
одягу в етностилі.

•

Отримання стабільного прибутку.

•

Задоволення споживчого ринку з надання послуг з вишивки одягу та пошиття вишитого одягу в етностилі.
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Метою цього бізнес-плану є найкраще представлення Майстерні вишивки «Sana» для залучення додаткових коштів у
розмірах достатніх для стабільної фінансово-господарської
діяльності, заснованої на прогресивній виробничо-комерційній ідеї на основі маркетингових досліджень.

3. Короткий опис проєкту
3.1. Загальний опис
Моєю найближчою метою є створення повноцінної
майстерні, де будуть вишивати, а також шити одяг з українським корінням — машинною і ручною вишивкою, де
кожного охочого навчать вишивати, підтримають і супроводжуватимуть технічно, допоможуть пошити сорочку «від
А до Я» своїми руками.
Зараз у майстерні можна замовити товари лише з ручною
вишивкою. Оскільки ручна вишивка досить трудомісткий,
тривалий і дорогий процес, весь обсяг замовлень я виконати не можу. Для збільшення асортименту та обсягу замовлень і зменшення ціни на вироби я вирішила придбати
додаткове обладнання.
Придбання додаткового обладнання планується за рахунок додатково залучених коштів. Сума необхідних витрат
за розрахунками становить 47 489,4 грн. За ці кошти я
планую купити вишивальну машину, оверлок, відпарювач
та витратні матеріали.
Моя цільова аудиторія — жінки та чоловіки у віці від 20 до
60 років. За ціновим сегментом ринку — це споживачі з
середнім та високим рівнем доходу.
Легка промисловість — один із стратегічних сегментів
національної економіки, що до кризи, пов’язаної з поширенням COVID-19, забезпечувала майже 5% бюджетних
надходжень. А отже, вона має значний потенціал для подальшого розвитку.
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Майстерня вишивки «Sana» — єдина майстерня з вишивки
одягу в етностилі в м. Маріуполі.
Основні канали збуту готової продукції:
•

Торгівля через інтернет (сторінки в соцмережах, таких
як Facebook, Instagram, інтернет-магазин на маркетплейсі Свій.Маркет).

•

Прямі продажі.

3.2. Соціальні та екологічні наслідки проєкту
На сьогодні в нашому суспільстві є надзвичайний попит на
вишиті речі.
Мої вироби максимально екологічні. Я використовую натуральні матеріали: бавовну, коноплі, шовк, вовну.
Філософія майстерні втілена в збереженні та переосмисленні українських традицій. Створюючи одяг, що має сенс,
зберігаємо зв’язок поколінь.
Майстерня вишивки «Sana» — це місце де можна придбати або замовити сучасні речі з автентичною вишивкою.
Взяти участь у майстер-класах з вишивки.
3.3. Створення нових робочих місць
На початковому етапі розвитку бізнесу я планую всю
роботу виконувати сама. Зі зростанням кількості замовлень будуть відкриватися додаткові робочі місця.

4. Юридичні аспекти діяльності
4.1. Господарсько-правова форма здійснення
підприємницької діяльності
На етапі створення і становлення бізнесу найпростішими
для державної реєстрації та управління і найпопулярнішими сьогодні є ФОП.
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Я для себе обираю цю організаційно-правову форму ведення господарської діяльності.
Перевагами такої організаційно-правової форми, як ФОП,
є:
•

простота реєстрації;

•

знижені податки;

•

спрощена система звітності та діловодства, що не вимагає найму професійного бухгалтера на постійну роботу.

4.2. Форма оподаткування
Для ФОП є дві форми оподаткування: загальна і спрощена.
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності —
це особливий механізм сплати податків і зборів, за якого
окремі податки і збори замінюються на сплату єдиного податку (далі — ЄП) та ведеться спрощений облік та звітність.
Я для себе обираю спрощену систему оподаткування,
3 група платників єдиного податку без ПДВ.
Згідно зі ст. 291.4 п. 3 ПКУ третя група — фізичні особипідприємці, які не використовують працю найманих осіб
або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи-суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у
яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року
(дохід за 2021 рік до 7 002 000 грн.).
Ставка єдиного податку на місяць згідно з п.п. 293.1, 293.2
ПКУ — 5% від доходу.
Подача звіту в ДПС: звіт подається щоквартально протягом
40 календарних днів після завершення кварталу (пункт
49.18.2 та 296.3 ПКУ).
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4.3. Облік доходів і витрат
Оскільки я обрала для себе ФОП 3 групи платників ЄП —
облік доходів і витрат буде вестися у довільній формі: у паперовому або в електронному вигляді шляхом щомісячного відображення отриманих доходів.
Також із 1 січня 2021 року скасовано вимогу для платників єдиного податку щодо реєстрації Книги у податкових
органах.

5. Опис товарів, робіт або послуг
Одяг, який я планую вишивати та шити у своїй майстерні,
буде виготовлятись із натуральних тканин вітчизняного
виробництва. Вироби будуть виготовлятися з урахуванням
індивідуальних побажань замовника.
У майстерні я планую виготовляти наступні вироби: сорочка-вишиванка чоловіча; сорочка-вишиванка жіноча; рушник.
У майбутньому асортимент я хочу розширити до такого: сорочка-вишиванка для хлопчика; сорочка-вишиванка для
дівчинки; спідниця Горбатка; спідниця з брижами; Горсик.
У майстерні я планую проводити наступні майстер-класи для дорослих та дітей: майстер-клас «Як вишити традиційну вишиванку»; майстер-клас «Як вишити рушник»;
майстер-клас «Мережки»; майстер-клас «Зубцювання»;
майстер-клас «Качалочки».

6. Опис виробничого процесу
1. Увесь процес виготовлення одягу містить 5 етапів:
•

Проектування одягу.

•

Вишивка.
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•

Підготовка тканини до розкрою та розкрій.

•

Технічна підготовка.

•

Пошиття виробів та визначення якості.

2. Проектування одягу охоплює: створення моделі; моделювання та конструювання; розробку конструкцій
(викрійок і лекал).
3. Процес вишивки містить 3 етапи: створення дизайну
вишивки у спеціалізованій програмі; підготовка вишивальної машини; процес вишивки.
4. Підготовка тканини до розкрою та розкрій охоплює:
розкладання лекал; крейдування; вирізування деталей
виробу.
5. Технічна підготовка — це підготовка обладнання
до пошиття одягу.
6. Процес пошиття виробу охоплює обробку окремих
деталей, вузлів та монтаж їх у готовий виріб.
Остаточна обробка виробу (ВТО, чистка).
Незважаючи на різноманітний асортимент швейних виробів,
різноманітність моделей, конструкцій, властивостей матеріалу, технології виготовлення та інші чинники, послідовність
виготовлення плечового та поясного одягу мають багато
спільного. Для плечового одягу легкого асортименту (сукні,
блузи, чоловічі сорочки) загальну послідовність їх виготовлення можна представити у вигляді такої схеми
•

Спочатку виконують початкову обробку основних деталей
(пілочок, спинок та ін.), яка передбачає обробку зрізів деталей для запобігання обсипанню, виготовлення виточок,
складок, зборок, з’єднання складових частин основних
деталей, з’єднання кокеток з основними деталями, волого-теплове оброблення.
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•

Після початкової обробки на основних деталях виготовляють кишені, застібки, якщо вони передбачені моделлю.
Потім основні деталі з’єднують по плечових та бічних зрізах, з’єднують ліф із спідницею тощо.

•

Далі з’єднують комір з горловиною, рукави з проймами
або обробляють пройми і горловину, якщо у виробі відсутні комір та рукави.

•

Останніми операціями виготовлення одягу є операції з
обробки низу, пришивання ґудзиків, чищення, вологотеплового оброблення, пакування виробу.

Вишивка та пошиття одягу буде здійснюватися у приміщенні,
яке оснащене всім необхідним обладнанням, перелік якого
наведений у Таблиці 1.
Таблиця 1

Назва обладнання

Куплене
чи потрібно
купити

Вартість, грн

Термін
використання,
місяці

Амортизаційні
відрахування
за місяць, грн

Вишивальна машина
Janome Memory Craft 550e

Потрібно купити

34 510

84

410,83

Оверлок Janome 210D

Потрібно купити

6 400

84

76,19

Швейная машина
Brother ModerN 27

Куплена

4 845

-

-

Праска

Куплена

-

-

-

Прасувальна дошка

Куплена

-

-

-

Відпарювач

Потрібно купити

1 900

36

52,78
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Відпарювач

Потрібно купити

1 900

36

52,78

Ноутбук

Куплений

17 00

-

-

Розкрійний стіл

Куплений

-

-

-

Станок для ручної
вишивки

Куплений

2 000

-

-

Рама для ручної
вишивки

Куплена

1 000

-

-

Льон «Моана»

Потрібно купити

1 584

-

-

Бавовна «Онікс»

Потрібно купити

907

-

-

Вишивальні нитки

Потрібно купити

680

-

-

Нитка для вишивки
(нижня)

Потрібно купити

325

-

-

Флізелін відривний

Потрібно купити

333

-

-

Пакування

Потрібно купити

800

-

-

Витратні матеріали

Потрібно купити

50

-

-

Разом куплено

24 845

Разом потрібно купити

47 489

Як зазначено у Таблиці 1, частина обладнання вже куплена,
а іншу частину треба купити.
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Як сировина та матеріали будуть використовуватися лише
натуральні тканини та фурнітура. Перелік матеріалів наведено в Таблиці 2.
Таблиця 2
Вид сировини

Термін використання, місяці

Ціна за одиницю продукції, грн

1. Тканини (за 1 метр):
• Льон «Моана»

264

• Льон «Фіона»

261

• Льон «Ельбрус»
• Льон «Конвалія»

Потрібн ПРАТ «Едельвіка»

243
162

• Льон «Бенефіс»

264

• Бавовна «Валері»

108

• Бавовна «Онікс»

108

• Домоткане полотно
Екстра 20

240

• Домоткане полотно
Екстра 30

210

• Домоткане полотно
Екстра 40

Компанія
«Коломийські тканини»

210

• Домоткане полотно
Екстра кольорове 20

270

• Домоткане полотно
Екстра кольорове 30

240

2. Муліне для ручної вишивки
(за 1 моток):

ТМ «Кольорова»

• Муліне DMC

10,5

174

• Нитки для машинної
вишивки (за 1 катушку)

3. Вишивальна нитка 1000м:
• Вишивальна нижня нитка

10,5

Компанія Tailors’

68
325

4. Стабілізатор (за 1 метр):
35

• Відривний флізелін

5. Пакування

Компанія JoyGift

80

Перелік послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню, визначено і затверджено Кабінетом Міністрів України постановою від 27.04.98 р. № 576. До вказаного Переліку
такі послуги, як вишивка та пошиття одягу, не включені. Тому
надання послуг населенню з вишивки та пошиття одягу патентуванню не підлягає.

7. Маркетингова стратегія
7.1. Дослідження цільового ринку, аналіз стану справ
у галузі
У сучасному світі, сконцентрованому на споживачеві, його
поведінка набуває вирішального значення, що помітно
посилює вплив на діяльність організацій будь-якого типу
та вимагає від них подальших розробок методів впливу
на споживача із урахуванням його уподобань. У зв’язку з
ускладненням структури потреб населення адресний підхід до процесу проектування одягу є найважливішою умо-
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вою забезпечення збуту продукції. У цьому випадку під час
проектування одягу виробниці повинні враховувати чітко
визначений сегмент ринку, його потреби й очікування.
Моя цільова аудиторія — жінки та чоловіки у віці від 20 до
60 років, соціальний стан — фахівці/фахівчині, керівники/
керівниці середньої ланки, начальники/начальниці відділів, керівники/керівниці організацій.
Вимоги споживачів/споживачок різних цінових сегментів до одягу мають не рівнозначні особливості. Крім того,
їхні відмінності в освіті, доходах, професійній діяльності є
корисними орієнтирами для виробництва одягу та його
реалізації.
Для споживачів та споживачок одним із найбільш важливих критеріїв вибору є ціна виробу, якість посадки. Найбільш значущим критерієм при формуванні ціни є вибір
матеріалу.
В умовах конкурентного середовища якість товару має
особливе значення та стала одним із засобів впливу на
споживача/споживачку. У створенні нових видів продукції
особлива увага приділяється зовнішнім ознакам виробу, на
які передусім звертає увагу споживач/споживачка. Вимоги
споживачів/споживачок до одягу мають різні особливості.
Тому доцільним є проведення маркетингових досліджень
для визначення груп споживачів/споживачок із подібними
вподобаннями.
У зв’язку з ускладненням структури потреб населення
адресний підхід до процесу проектування одягу є найважливішою умовою забезпечення збуту продукції. У цьому
випадку при проектуванні одягу мені потрібно виявити
чітко визначений сегмент ринку, його потреби й очікування. На сьогодні у всьому світі провідну роль у плануванні
асортименту відіграють маркетингові дослідження.
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Результати маркетингового дослідження
У результаті
опитування

Відбір респондентів/респонденток
здійснювався за суб’єктивними
критеріями — жінки та чоловіки

у віці від 20 до 60 років

40%
2

соціальний стан —

фахівці/фахівчині, керівники/
керівниці середньої ланки,
начальники/начальниці відділів

респондентів/
респонденток
сказали,
що вони купили би
одяг з вишивкою в
стилі етно
Швейна промисловість
України посідає

місце

в легкій промисловості
після текстильної, у
якій налічується

5300

підприємств, дві третини
з них становили швейні
підприємства
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7.2. Потенційні клієнти/клієнтки
Портрет клієнтки майстерні вишивки «Sana»:
Спеціальність:

Заробітна плата:

банківська
робітниця

18 000 ГРН

Інтереси та хобі

Сімейний стан:

Діти:

Місце проживання:

заміжня

2 сини
(3 роки,
6 років)

м. Маріуполь,
Центральний р-н

•

Полюбляє готувати;

•

Веде свій кулінарний блог;

•

Слідкує за блогами про моду;

•

Цікавиться екотрендами.

•

Завжди є вірогідність,
що ні з ким буде залишити
дітей у потрібний час;

•

Обмежена у часі.

Страхи та тривоги

Інсайт:
натуральні матеріали

Інсайт:
можливість замовити
товар по телефону або
через соцмережі

Коли звертається

Коли є бажання придбати
новий одяг, перед святами,
перед 1 вересня

Інсайт:
швидкість виконання
замовлення

З якою метою приходить
до закладу

Купити ексклюзивну річ

Інсайт:
помірні ціни, висока якість

Що важливо у виборі
закладів

Ціна, Якість, Екологічність

Чому приходить до мене
Що не подобається

•

Привітність персоналу;

•

Можливість замовити «свій» дизайн.

Відсутність готових виробів
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7.3. Цінова політика
Окрім маркетингової стратегії, необхідно вибрати політику ціноутворення, це буде визначення остаточної ціни і
правил її майбутніх змін. На цьому етапі вирішуються два
завдання:
•

створити власну систему знижок для покупців;

•

визначити механізм коригування цін у майбутньому.

Наразі в ціновій політиці вагомого значення набувають
функціональні особливості виробів, тобто зручність, яку
вони здатні забезпечити. Ці показники відіграють головну роль. Тому найважливіша проблема — це встановлення
правильної ціни на послугу з урахуванням цінових і нецінових факторів.
На початку діяльності я встановлю ціну за методом
«витрати + прибуток», який є найпростішим та найпоширенішим. Але в будь-якому разі, визначивши рівень ціни
продукції, я дістану лише орієнтовну ціну, яка сформована,
виходячи з моїх власних умов і мети. Тільки вихід продукції
на ринок відкоригує і встановить конкретну ціну на товар.
За високої якості вишивки і пошиття авторського одягу
цінова політика майстерні буде гнучкою і конкурентною —
постійно будуть відстежуватися цінові пропозиції і будуть
підтримуватися ціни на середньому рівні для ринку вишитого одягу.
Демократичні ціни, висока якість виробів, приємне обслуговування, швидке і якісне виконання замовлень і найактуальніші рішення «на вихід» і кожен день — усе це можна
буде знайти в майстерні вишивки «Sana».
Середня вартість
вишитої жіночої
сорочки

Середня вартість
вишитої чоловічої
сорочки

Середня вартість
вишитого
рушника

1 700 ГРН

1 500 ГРН

2 000 ГРН
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7.4. Конкурентки
Найбільш значущим зовнішнім чинником, що впливає на
бізнес підприємства є конкуренція.
Майстерня вишивки «Sana» — єдина майстерня з вишивки
одягу в етностилі в м. Маріуполі, що означає, що в мене немає місцевих конкуренток. Моїми основними конкурентками наразі є інтернет-компанії, але я вважаю, що в мене є
перевага над ними.
Основними конкурентками майстерні вишивки «Sana» є
майстерня «Пані» м. Краматорськ, бренд «Зерно» м. Київ,
Етно-галерея Роксоляни Шимчук м.Львів.
Рівень цін на продукцію — один із найважливіших показників, від якого залежать обсяги попиту, продажу, отримання прибутку. Вона має бути встановлена з урахуванням
багатьох чинників, а саме:
•

Співвідношення попиту і пропозиції на ринку.

•

Рівень інфляції.

•

Вартість сировини, матеріалів, затрат праці.

•

Якість.

Я вважаю, що рівень цін цих підприємств-конкурентів є
завищеним (Табл. 3).
Таблиця 3
Ціна, грн
Вид продукції
Майстерня «Sana»

Майстерня «Пані» Бренд «Зерно» Етногалерея Роксоляни Шимчук

Сорочка чоловіча

1 500

2 900

-

4 500

Сорочка жіноча

1 700

3 300

2 300

7 000

-

4 000

3 600

6 500

Сукня
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Звернувши увагу на дані у Таблиці 3, можна побачити, що
ціни конкуренток значно перевищують ціни майстерні вишивки «Sana».
Основні правила конкуренції — відносно висока якість і
помірна ціна. Це найголовніший критерій, на який покупці
насамперед звертають увагу.
7.5. Конкурентні переваги майстерні вишивки «Sana»
Відмінність послуг моєї майстерні від конкурентів полягає
в тому, що:
•

Рівень цін значно нижчий ніж у конкуренток.

•

Більше уваги приділятиметься якості.

•

Наявність системи знижок для покупців.

Найближчим часом діяльність майстерні має бути спрямована на те, щоб охопити якомога більшу кількість споживачів/споживачок потенційного ринку, та на завоювання
популярності серед клієнтів/клієнток.
7.6. Організація збуту продукції
Збут продукції — це діяльність майстерні з планування,
організації і контролю за фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів від місця їх виробництва до місця
використання з метою задоволення потреб споживачів/
споживачок і з вигодою для себе.
Можливі канали збуту продукції:
•

Рівень цін значно нижчий ніж у конкуренток.

•

Більше уваги приділятиметься якості.

•

Наявність системи знижок для покупців.

Із ціллю збуту продукції за допомогою маркетплейсу Свой.
Маркет буде створено інтернет-магазин.
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Свой.Маркет — це можливість створити свій інтернетмагазин безкоштовно, розповісти про свою компанію,
показати продукцію і збільшити онлайн-продажі. Запустити майданчик для продажу товарів можна за один день.
Свой.Маркет є частиною структури онлайн-журналу про
Донецьку і Луганську області Свои.City.
Також збут продукції буде проводитися через сторінки
в соціальних мережах, таких як Facebook та Instagram.
Оскільки майстерня буде надавати послуги з вишивки та
пошиття жіночого та чоловічого одягу з урахуванням індивідуальних побажань клієнтів/клієнток, то буде використаний прямий канал розповсюдження товару. Прямі
канали передбачають переміщення товарів від виробника/виробниці безпосередньо до споживача/споживачки,
минаючи посередників/посередниць, при цьому виробник/виробниця сам/сама збуває свій товар споживачеві.
Ця форма дасть змогу знизити часові та грошові витрати
як майстерні, так і споживача/споживачки. Також плюсом
буде безпосередній контакт зі споживачем/споживачкою,
що забезпечує краще розуміння замовлення та його виконання. Споживачі/споживачки роблять свої замовлення,
а працівник/працівниця майстерні їх приймає і реалізує.
Після виконання замовлення споживач/споживачка його
оплачує.
У майбутньому також планується відкриття інтернет-магазину на маркетплейсі Etsy.
7.7. Розрахунок і прогноз роздрібних цін на вироблену
продукцію
В основі формування роздрібних цін полягає собівартість
продукції. При формуванні ціни на товар я до собівартості
продукції додала прибуток.
Розрахуємо постійні витрати (Табл. 4).
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Таблиця 4
Опис

Витрати на серпень-жовтень місяць, грн

Витрати на місяць з листопада, грн

800

800

Інтернет

99

99

Мобільний зв’язок

45

45

-

1 325

125

99

539,8

539,8

1608,8

2933,8

Комунальні платежі

Просування в соцмережах
Послуги банку
Амортизація обладнання
Сукупні постійні витрати на місяць

Із метою розвитку майстерні з серпня по жовтень сторінки в соцмережах будуть тільки наповнюватися і витрат на
рекламу не буде.
У розрахунку постійних витрат не враховано ЄСВ, оскільки
особи, зазначені у п. 4 ч.1 ст. 4 Закону про ЄСВ, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
Оскільки я є такою особою, то я звільняюсь від сплати ЄСВ.
Розрахуємо собівартість жіночої сорочки-вишиванки
(Табл.5).
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Таблиця 5
ВІДОМІСТЬ РОЗРАХУНКУ СОБІВАРТОСТІ СОРОЧКИ-ВИШИВАНКИ ЖІНОЧОЇ
Сорочка-вишиванка жіноча
ЗМІННІ ВИТРАТИ НА ОДИНИЦЮ ПРОДУКЦІЇ
Закупівельна
вартість, грн

Розрахункова кількість
на одиницю продукції

Розрахункові витрати
на одиницю продукції, грн

Тканина, м

108,00

1,6

172,8

Верхня нитка, м

0,068

322

21,9

Нижня нитка, м

0,0325

161

5,2

Флізелін, м

34,00

0,8

27,2

Витратні матеріали

10,00

1

10,00

1,68

0,27

0,45

80,00

1

80,00

Вихідні ресурси

Ел. енергія, кВт
Пакування

Розрахункові змінні витрати на одиницю продукції (1), грн

317,55

ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ НА ОДИНИЦЮ ПРОДУКЦІЇ

Розрахункові сукупні постійні витрати на місяць (2)

1608,8

2933,8

Розрахункові сукупні змінні витрати на місяць (3)

3810,6

3810,6

Співвідношення між постійними і змінними витратами (4)=(2)/(3)

0,42

0,77

Розрахункові постійні витрати на одиницю продукції (5)=(4)*(1)

133,4

244,5

451,00

562,00

Повна собівартість одиниці продукції (6)=(1)+(5)

Розрахуємо собівартість чоловічої сорочки (Табл. 6).
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Таблиця 6
ВІДОМІСТЬ РОЗРАХУНКУ СОБІВАРТОСТІ СОРОЧКИ-ВИШИВАНКИ ЧОЛОВІЧОЇ
Сорочка-вишиванка чоловіча
ЗМІННІ ВИТРАТИ НА ОДИНИЦЮ ПРОДУКЦІЇ
Вихідні ресурси

Закупівельна
вартість, грн

Розрахункова кількість
на одиницю продукції

Розрахункові витрати
на одиницю продукції, грн

Тканина, м

108,00

1,8

194,4

Верхня нитка, м

0,068

529

36,00

Нижня нитка, м

0,0325

265

8,6

Флізелін, м

34,00

1,2

40,8

Витратні матеріали

10,00

1

10,00

1,68

0,27

0,45

80,00

1

80,00

Ел. енергія, кВт
Пакування

Розрахункові змінні витрати на одиницю продукції (1), грн

370,25

ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ НА ОДИНИЦЮ ПРОДУКЦІЇ

1608,8

2933,8

4443,00

4443,00

Співвідношення між постійними і змінними витратами (4)=(2)/(3)

0,36

0,66

Розрахункові постійні витрати на одиницю продукції (5)=(4)*(1)

132,29

244,37

Повна собівартість одиниці продукції (6)=(1)+(5)

504,00

615,00

Розрахункові сукупні постійні витрати на місяць (2)
Розрахункові сукупні змінні витрати на місяць (3)

Розрахуємо собівартість рушника (Табл. 7).
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Таблиця 7
ВІДОМІСТЬ РОЗРАХУНКУ СОБІВАРТОСТІ РУШНИКА
Сорочка-вишиванка жіноча
ЗМІННІ ВИТРАТИ НА ОДИНИЦЮ ПРОДУКЦІЇ
Вихідні ресурси

Закупівельна
вартість, грн

Розрахункова кількість
на одиницю продукції

Розрахункові витрати
на одиницю продукції, грн

Тканина, м

264,00

1

264,00

Верхня нитка, м

0,068

1 380

93,84

Нижня нитка, м

0,0325

690

22,43

34,00

1

34

1,68

0,5

0,84

80,00

1

80,00

Флізелін, м
Ел. енергія, кВт
Пакування

495,11

Розрахункові змінні витрати на одиницю продукції (1), грн
ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ НА ОДИНИЦЮ ПРОДУКЦІЇ

1608,8

2933,8

5941,32

5941,32

Співвідношення між постійними і змінними витратами (4)=(2)/(3)

0,27

0,49

Розрахункові постійні витрати на одиницю продукції (5)=(4)*(1)

133,68

242,6

Повна собівартість одиниці продукції (6)=(1)+(5)

629,00

738,00

Розрахункові сукупні постійні витрати на місяць (2)
Розрахункові сукупні змінні витрати на місяць (3)

Ціна на мої вироби буде розраховуватись за формулою:

Ц=С+П

Ц — ціна одного виробу
С — собівартість одного виробу
П — прибуток
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Згідно з даними таблиці 5 розрахуємо ціну жіночої сорочкивишиванки:

Цжс1 = С + П = 451 + 1249 = 1700 грн.
Цжс2 = С + П = 562 + 1138 = 1700 грн.
Згідно з даними таблиці 6 розрахуємо ціну чоловічої сорочкивишиванки:

Цчс1 = С + П = 504 + 996 = 1500 грн.
Цчс2 = С + П = 615 + 885 = 1500 грн.
Згідно з даними таблиці 7 розрахуємо ціну рушника:

Цр1 = С + П = 629 + 1371 = 2000 грн.
Цр2 = С + П = 738 + 1262 = 2000 грн.
7.8. Політика просування товарів. Організація
рекламної кампанії та орієнтовний обсяг витрат на її
проведення
Соціальні мережі — величезна база потенційних клієнтів/
клієнток. Сучасному бізнесу просто необхідно просувати
себе в Facebook та Instagram, щоб здійснювати продажі.
Сучасне конкурентне середовище передбачає наявність у
майстерні власного сайту, який є необхідним елементом
бізнес-середовища та важливим інструментом комунікацій із користувачами/користувачками в мережі Інтернет.
Разом з оформленням інтернет-магазин майстерні буде
наповнюватися відповідним тематичним контентом, що
дасть можливість цільовій аудиторії отримати вичерпну
інформацію про наявні послуги.

187

ДОДАТКИ

На власних вебресурсах будуть розміщені високоякісні
світлини з детальним описом продуктів. З огляду на сучасні тренди, значною перевагою буде розміщення відеопрезентацій та відеооглядів, що позитивно сприймаються
користувачами/користувачками за умови їхньої інформативності та цікавої подачі відеосюжету.
Зважаючи на специфіку послуги, будуть створені сторінки
у Facebook та Instagram, що будуть наповнюватися відповідним тематичним контентом.
Пости будуть викладатися кожного дня. Вони будуть
об’єднані за такими темами:
•

Інформація про вироби.

•

Інформація про майстерню.

•

Історія української вишивки та українського строю
(костюма).

Для ідентифікації послуг майстерні вишивки «Sana» був
розроблений логотип. Я думаю, у людей, які цікавляться
моїми роботами, він буде викликати чіткі асоціації з товарами моєї майстерні, їхньою якістю та стилем. Завдяки
цьому логотипу люди будуть запам’ятовувати мою майстерню. Зразок логотипу представлено в Додатку 7.
МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН ПРОСУВАННЯ
Спосіб

Опис

Витрати, грн

Реклама
Таргетована реклама

Налаштування таргетованої
реклами з бюджетом 1$/д

825

Реклама у блогерів

Придбання реклами у блогера
1 раз на місяць

500
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Публічна діяльність
Участь у тематичних виставках
у музеях міста

Участь у виставках

Безкоштовно

Стимулювання збуту
Надання знижок до дня народжен-ня, а також інших свят
протягом року (Всесвітній день
вишиванки, День Незалежності,
Різдво тощо)

Система знижок

Знижки надаватимуться
за рахунок прибутку

1325

Загальні витрати на просування

8. Менеджмент
У моїй майстерні на початковому етапі я працюватиму
сама. З часом, якщо виникне потреба, я найматиму працівниць.
За освітою я Спеціаліст з управління персоналом та економіки праці.
Вишивкою займаюсь з 2004 року. Займаюсь вивченням
історії української вишивки та українського національного
одягу.
Була учасницею багатьох виставок, зокрема чотирьох
персональних.

Перелік прослуханих курсів або інших видів додаткового навчання
1.

Онлайн курс борщівської вишивки. Базові техніки
(Лариса Овчарук, 2017).

2.

Онлайн курс вирізування, буковинська цирка, основи
хардангеру (Вікторія Кривоніс, 2018).
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3.

Основний курс з борщівської вишивки. Online
(Майя Юркевич, 2018).

4.

Лицевое шитье. Школа Алены Петровой (2017).

5.

Prekrasa Studio. Онлайн школа української вишивки. Курс «Як вишити рушник, п’ять технік вишивки»
(Ольга Нарбут, 2019).

6.

Курс-концентрат «7 стежков» (Ирина Шевченко,
2019).

7.

Кроїмо традиційну уставкову сорочку. Майстер-клас
(Ганна Баранова, 2020).

8.

Школа церковной вышивки и золотого шитья. Курс
«Вышивка херувимов» (Елена Катасонова, 2020).

9.

Курс «Крой по системе 10 мерок» (Ирина Паукште,
2020).

10.

Курс «Платье футляр с рукавом» (Ирина Паукште,
2020).

11.

Курс «Платье футляр без рукава» (Ирина Паукште,
2020).

12.

Курс «Жакет в стиле Шанель, Моделирование и пошив» (Ирина Паукште, 2021).
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РИЗИКИ SWOT - АНАЛІЗ
Сильні сторони
• Ексклюзивність та ручна робота

Слабкі сторони

• Висока якість запропонованих
товарів

• Економічні ризики, в тому
числі інфляція

• Привабливий зовнішній вигляд
товарів та від-повідність
модним тенденціям

• Дефіцит коштів для закупівлі
матеріалів
• Сезонний фактор

• Широкий спектр послуг

• Мала популярність майстерні.

• Можливість застосування нових
технічних за-собів та технологій

• Слабкі навички SMM

• Відсутність місцевих
конкурентів
Ризики

Можливості

• Залежність від постачальників
сировини

• Розширення географії
продажів

• Відповідальність перед
клієнтами

• Використання інтернет
маркетингу

• Відсутність клієнтів

Для мінімізації вище описаних ризиків

1.

Дібрала декілька
постачальників/
постачальниць
сировини

2.

Ретельно
контролюю якість
своїх виробів
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3.

Передбачила
рекламу своєї
майстерні
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЄКТУ
Серпень
2021 р.

Вересень
2021 р.

Жовтень
2021 р.

Листопад
2021 р.

Грудень
2021 р.

0,0

7200,0

10900,0

20500,0

20200,0

47489,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

1611,4

1612,7

7487,9

7310,4

2.1. Змінні витрати

4679,4

2,58

3,87

4554,1

4376,6

2.1.1. Сировина та матеріали

4679,4

0,0

0,0

4547,6

4370,4

0,00

2,58

3,87

6,57

6,18

43879,0

1608,8

1608,8

2933,8

2933,8

2.2.1. Амортизація

0,00

539,8

539,8

539,8

539,8

2.2.2 Комунальні витрати

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

2.2.3. Інтернет

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

2.2.4. Мобільний зв’язок

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

-

-

-

1325,0

1325,0

125,0

125,0

125,0

125,0

125,0

2.2.7. Обладнання

42810,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Податки (3)

2374,5

360,0

545,0

1025,0

1010,0

4. Чистий прибуток
(1-2.1-2.2-3)

-3443,5

5228,6

8742,3

11987,1

11879,6

Фінансовий план
1. Дохід від реалізації (1)
1.2. Інвестиції (грант)
2. Собівартість продукції (2)

2.1.2. Паливо та енергія
2.2. Постійні витрати

2.2.5. Реклама
2.2.6. Послуги банка
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Січень
2022 р.

Лютий
2022 р.

Березень
2022 р.

Квітень
2022 р.

Травень
2022 р.

Червень
2022 р.

Липень
2022 р.

Разом

15300,0

20500,0

21300,0

20000,0

19500,0

20200,0

20000,0

195600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47489,4

6305,0

7487,9

7790,3

7363,1

7238,2

7310,4

7363,1

68880,5

3371,2

4554,1

4856,5

4429,3

4304,4

4376,6

4429,3

43938,1

3366,4

4547,6

4849,2

4423,1

4298,6

4370,4

4423,1

43875,8

4,83

6,57

7,35

6,18

5,79

6,18

6,18

62,28

2933,8

2933,8

2933,8

2933,8

2933,8

2933,8

2933,8

73500,8

539,8

539,8

539,8

539,8

539,8

539,8

539,8

5937,8

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

9600,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

1188,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

540,0

1325,0

1325,0

1325,0

1325,0

1325,0

1325,0

1325,0

11925,0

125,0

125,0

125,0

125,0

125,0

125,0

125,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42810,0

765,0

1025,0

1065,0

1000,0

975,0

1010,0

1000,0

12154,5

8230,0

11987,1

12444,7

11636,9

11286,8

11879,6

11636,9

113496,0
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ПЛАН РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Надходження та витрати
1.Залишок коштів
на початок місяця

Серпень
2021р.

Вересень
2021р.

Жовтень
2021р.

Листопад
2021р.

Грудень
2021р.

0,0

- 3443,5

1785,2

10527,5

22514,5

0,0

7200,0

10900,0

20500,0

20200,0

2. Надходження
2.1. Виручка
від реалізації
2.2. Інше (грант)

47489,4

3. Разом надходжень

47489,4

7200,0

10900,0

20500,0

20200,0

3879,4

0,

0,0

3587,6

3410,4

0,0

2,58

3,87

6,57

6,18

4.3. Обладнання

42810,0

0,00

0,0

0,00

0,0

4.4. Амортизація

0,0

539,8

539,8

539,8

539,8

4.5. Податки

2374,5

360,0

545,0

1025,0

1010,0

4.6. Комунальні послуги

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

4.7. Інтернет

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

4.8. Мобільний зв’язок

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

4.9. Послуги банка

125,0

125,0

125,0

125,0

125,0

0,0

0,0

0,0

1325,0

1325,0

4.11. Пакування

800,0

0,0

0,0

960,0

960,0

5. Разом витрат

50932,9

1971,4

2157,7

8512,9

8320,4

6. Баланс (1+3)-5

-3443,5

1785,2

10527,5

22514,5

34394,1

4. Витрати
4.1. Сировина
4.2. Електроенергія

4.10. Реклама
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Січень
2022р.

Лютий
2022р.

Березень
2022р.

Квітень
2022р.

Травень
2022р.

Червень
2022р.

Липень
2022р.

34394,1

42624,1

54611,1

67055,8

78692,7

89979,5

101859,1

15300,0

20500,00

21300,00

20000,00

19500,00

20200,00

20000,00

15300,0

20500,00

21300,00

20000,00

19500,00

20200,00

20000,00

2646,4

3587,6

3889,2

3463,1

3338,6

3410,4

3463,1

4,83

6,57

7,35

6,18

5,79

6,18

6,18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

539,8

539,8

539,8

539,8

539,8

539,8

539,8

765,0

1025,0

1065,0

1000,0

975,0

1010,0

1000,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

125,0

125,0

125,0

125,0

125,0

125,0

125,0

1325,0

1325,0

1325,0

1325,0

1325,0

1325,0

1325,0

720,0

960,0

960,0

960,0

960,0

960,0

960,0

7070,0

8512,9

8855,3

8363,1

8213,2

8320,4

8363,1

42624,1

54611,1

67055,8

78692,7

89979,5

101859,1

113496,0
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ПЛАН ПРОДАЖІВ
Продукт

Рушник

Сорочка
жіноча

Сорочка
чоловіча

Опис

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Обсяг продажів

0

2

3

3

2

2

Відпускна ціна

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Вартість
продажів,
грн (1)

0

4000,0

6000,0

6000,0

4000,0

4000,0

Обсяг продажів

0

1

2

5

6

4

Відпускна ціна

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

Вартість
продажів,
грн (1)

0

1700,0

3400,0

8500,0

10200,0

6800,0

Обсяг продажів

0

1

1

4

4

3

Відпускна ціна

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

0

1500,0

1500,0

6000,0

6000,0

4500,0

0

7200,0

10900,0

20500,0

20200,0

15300,0

Вартість
продажів,
грн (1)

Загальна вартість продажів,
грн (4)=(1)+(2)+(3)
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Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Разом

3

5

2

1

2

2

27

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

6000,0

10000,0

4000,0

2000,0

4000,0

4000,0

54000,0

5

4

5

5

6

5

48

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

8500,0

6800,0

8500,0

8500,0

10200,0

8500,0

81600,0

4

3

5

6

4

5

40

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

6000,0

4500,0

7500,0

9000,0

6000,0

7500,0

60000,0

20500,0

21300,0

20000,0

19500,0

20200,0

20000,0

195600,0
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НЕОБХІДНІ РЕСУРСИ
Матеріальні ресурси
Найменування

Вартість, грн
34510,0

Вишивальна машина Janome Memory Craft 550e
Оверлок Janome 210D

6400,0

Відпарювач

1900,0

Льон "Моана"

1584,0

Бавовна "Онікс"

907,2

Нитка вишивальна

680,0

Нитка шпульна

325,0

Флізелін відривний

333,0

Пакування

800,0
50,0

Витратні матеріали

47489,2

Всього потрібно купити
Швейна машина Brother ModerN 27

4845,0

Станок для ручної вишивки

2000,0

Рама для ручної вишивки

1000,0

Ноутбук

17000,0

Всього куплено

24845,0

РОЗРАХУНОК ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ (РУШНИК)
Вихідні дані
FC

2933,8

Постійні витрати (fixed cost)

AVC

495,11

Змінні витрати на 1 продукції
(average variable cost)

MR

2000,00

Qmin

1

Кількість продукції (штук), нижня межа

Qmax

12

Кількість продукції (штук), верхня межа

Ціна, дохід на 1 продукції
(marginal revenue)

Результати
Q0

1,95

Точка беззбитковості (штук)

R0

3899,02

Точка беззбитковості (грн)
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РОЗРАХУНОК ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ (СОРОЧКА ЖІНОЧА)
Вихідні дані
FC

2933,8

Постійні витрати (fixed cost)

AVC

317,55

Змінні витрати на 1 продукції
(average variable cost)

MR

1700,00

Qmin

1

Кількість продукції (штук), нижня межа

Qmax

12

Кількість продукції (штук), верхня межа

Ціна, дохід на 1 продукції
(marginal revenue)

Результати
Q0

2,12

Точка беззбитковості (штук)

R0

3607,7

Точка беззбитковості (грн)

РОЗРАХУНОК ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ (ЧОЛОВІЧА СОРОЧКА)
Вихідні дані
FC

2933,8

Постійні витрати (fixed cost)

AVC

370,25

Змінні витрати на 1 продукції
(average variable cost)

MR

1500,00

Qmin

1

Кількість продукції (штук), нижня межа

Qmax

12

Кількість продукції (штук), верхня межа

Ціна, дохід на 1 продукції
(marginal revenue)

Результати
Q0

2,6

Точка беззбитковості (штук)

R0

3895,29

Точка беззбитковості (грн)

9. Висновки
Наведені у бізнес-плані розрахунки економічних показників
є обґрунтованими та відповідають цілям проекту. Маркетинговий аналіз є повним та окреслює основні параметри щодо
визначення цільової аудиторії, цінової пропозиції та засобів
просування товарів на ринку. Проект є життєздатним та забезпечує окупність у розраховані терміни, забезпечує планові
показники з прибутку.

198

