
   
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

  
 

 

Орієнтовний перелік питань для заявки на отримання 
професійної консультації в рамках конкурсу від UHBDP  

«Сільські жінки та погляд у майбутнє» 

Розділ “Загальна інформація” 
1. Прізвище, ім’я, по-батькові. 

2. Виберіть категорію, яка Вам відповідає Вашому віку. 

3. Виберіть категорію, яка Вам відповідає Вашому сімейному стану. 
4. Скільки у Вас дітей. 
5. Чи є Ваш бізнес сімейним? Тобто чи хтось ще з Вашої сім’ї (чоловік, діти, батьки тощо) 

працює з Вами на виробництві та отримує доходи разом із Вами. 
6. Вкажіть тип свого основного бізнесу. 

(Виробництво плодоовочів (в т.ч. трави) у відкритому ґрунті, Виробництво плодоовочів (в т.ч. 
трави) у теплицях (в т.ч. балаганах), Виробництво меду, Переробка плодоовочів – сушка, 
Переробка меду, Інше) 

7. Яку форму реєстрації має Ваш бізнес? 
(Працюю із довідкою 3ДФ, Фізична особа підприємець 2 групи, Фізична особа підприємець 3 
групи, Фізична особа підприємець 4 групи (СФГ), Фермерське господарство із статусом 
юридичної особи, Кооператив, Ін. юридична особа, Немає реєстрації) 

8. Чи маєте Ви зайнятість окрім плодоовочевого чи медового бізнесів? 
(Ні, Так, виробництво зернових, олійних та інших культур, Так, молочний напрям, Так, м’ясний 
напрям, Так, інший не аграрний бізнес, Так, маю роботу (працевлаштована)) 

9. Населений пункт 

10. Район 

11. Область 
(Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька) 

12. Телефон 

13. email 

 

Розділ “Опис бізнес-моделі” 
1. ТОР-3 товарів, які Ви постачаєте на ринок. Якщо у Вас лише один вид товару, треба 

вказати один товар. 

2. Якщо товар є свіжими овочам, фруктами, ягодами, тощо, чи відбувається доробка? 

3. Обсяг товару 1, 2, 3, який Ви плануєте продати у 2021 році. 
(До 1 тони, 1.1 - 5 тон, 5.01 - 20 тон, Більше 20 тон) 

4. ТОР-3 Ринків збуту, куди Ви поставляєте товар / Sales Markets. 
(Відкритий ринок – роздріб, Відкритий ринок - ґурт (трейдеру/закупівельнику), 
Трейдер/закупівельник (невідомо куди далі), Експорт через трейдера/закупівельника, Експорт 
(самостійно), Мережі супермаркетів в Україні через трейдера/закупівельника, Мережі 
супермаркетів в Україні (самостійно), Переработка, ХоРеКа, державні заклади (армія, 
дит.садки тощо) через трейдера/закупівельника, Переработка, ХоРеКа, державні заклади 
(армія, дит.садки тощо), Онлайн - коли через власний сайт, власну сторінку в Інтернет чи 
власну групу у месенджері (наприклад, Вайбер) поступає замовлення, і господарство 
самостійно відправляє перевізником або доставляє самостійно таке замовлення, Інше – 
вказати) 

5. Канали комунікації з трейдерами/закупівельниками для ринку збуту. 
(Телефон, Месенджер (Viber тощо), Сайти об’яв / торгові площадки, Власний сайт чи сторінка 
у соц.мережі, В2В - особисті зустрічі, виставки/ярмарки. Модель взаємодії між брендом та 
іншим бізнесо, в рамках якої компанія просуває і продає продукт чи послугу особі, яка не є 



   
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

  
 

кінцевим споживачем, B2C - особисті зустрічі, виставки/ярмарки. Модель прямої взаємодії між 
брендом і споживачем, в рамках якої компанія просуває і продає продукт чи послугу 
безпосередньо споживачам, усуваючи необхідність в посередниках в основному за допомогою 
зустрічей, D2C - модель прямої взаємодії між брендом і споживачем, в рамках якої компанія 
просуває і продає продукт чи послугу безпосередньо споживачам, усуваючи необхідність в 
посередниках в основному за допомогою інтернет-технологій, WOM (Words of mouth) - 
сарафанне радіо) 

6. Як би Ви охарактеризували відносини із закупівельниками на ринках збуту. 
(Стабільні, Нестабільні, Довготривалі, Короткочасні) 

6.1.1. Опишіть, чому такі відносини склалися 
7. Вкажіть розмір витрат, які були вкладені в плодоовочевий та / або медовий бізнес у 2020 

році. Якщо витрати на виробництво продукції у 2020 року ще плануються, вкажіть скільки 
загалом за 2020 рік Ви планували витрати на виробництво. 
(До 100 000 грн., 100 001 - 200 000 грн., 200 001 - 300 000 грн., 300 001 - 400 000 грн., 400 001 - 
500 000 грн., 500 001 - 600 000 грн., 750 001 - 1 000 000 грн., 1 000 001 - 5 000 000 грн., Більше 5 
000 000 грн.) 

7.2. Вкажіть розмір доходів, які були отримані від плодоовочевого та / або медового бізнесу у 
2020 році. Якщо доходи у 2020 року ще плануюється отримати, вкажіть скільки загалом 
за 2020 рік Ви планували отримати доходів. 
(До 100 000 грн., 100 001 - 200 000 грн., 200 001 - 300 000 грн., 300 001 - 400 000 грн.,400 001 - 
500 000 грн., 500 001 - 600 000 грн., 750 001 - 1 000 000 грн., 1 000 001 - 5 000 000 грн., Більше 5 
000 000 грн.) 

 

Розділ “Діяльність” 
8. Оберіть ТОР-5 активностей, на які витрачається найбільше часу 

(Виробництво, Реклама, Продажі, Закупівля засобів виробництва, Домашнє господарство, 
Облік доходів та витрат, Фінансовий аналіз, Якщо інше, вкажіть що) 

9. Якщо Ви провадили екотехнології, перелічіть їх, або ТОП-5 з них. 
(Органічні добрива, Біопрепарати для захисту, Крапельне зрошення, Мульчування рослинними 
рештками або біорозкладною плівкою, Компостування органічних відходів, Сівозміна, 
Вирощування сидератів, Використання пасток для комах, Зелена енергетика, Збір та 
накопичення дощової води, Якщо інше, вкажіть що) 

10. Людські ресурси: кількість членів родини (окрім Вас), зайнятих у бізнесі. 
11. Людські ресурси: кількість найманих працівників на постійній основі - не члени родини.  
12. Людські ресурси: кількість сезонних працівників - не члени родини.  
13. Оцініть, на скільки механізовано / автоматизовано процеси у Вашому бізнесі.  
14. Відмітьте ті документи, які є у Вашу бізнесі. 

(Документи на земельну власність, Документи на право користування земельною ділянкою, 
Документи про реєстрацію бізнесу, Облік витрат на папері, Облік витрат на комп’ютері, 
Облік доходів на папері, Облік доходів на комп’ютері, Сертифікати на продукцію, Технологічні 
карти виробництва, План роботи на рік, Аналіз діяльності року, Бізнес-план, Якщо інше, 
вказати що) 

15. Розмір Вашого плодоовочевого господарства у гектарах. Якщо Ви не вирощуєте 
плодоовочі оберіть “не вирощую”. 

16. Розмір Вашої пасіки у бджолосі’мях. Якщо Ви не займаєтесь виробництвом меду оберіть 
“не виробляю”. 

 

Розділ “Партнери” 
17. Якщо Ви співпрацюєте з агрономом, вкажіть так чи ні та опишіть для якої культури. 
18. Вкажіть де Ви переважно закуповуєте садивний / посадковий матеріал. 
19. Вкажіть де Ви переважно закуповуєте добрива. 
20. Вкажіть де Ви переважно засоби захисту рослин. 
21. Якщо Ви проводите аналіз ґрунту та / чи води, вкажіть, в якій лабораторії. 
22. Вкажіть обладнанням, техніку, засоби виробництва яких компаній Ви використовуєте у 

бізнесі. 



   
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

  
 

23. Чи користуєтесь Ви платними бухгалтерськими послугами?  
24. Чи користуєтесь Ви платними послугами юристів?  
25. Чи користуєтесь Ви платними послугами спеціалістів з продажу / маркетингу?  
26. Якщо протягом 2-х минулих років Ви залучали зовнішні фінансові ресурси, вкажіть 

джерело цих фінансів. 

 

Розділ 3 - Запит на послугу / послуги 
27. Оберіть максимум 3 послуги, в яких Ви маєте потребу, та які б хотіли б отримати. 
28. Якщо в переліку послуг вище відсутня та послуга, яку б Ви хотіли отримати, вкажіть: 1) 

детальний опис послуги, 2) ім’я спеціаліста або назву компанії, де цю послугу Ви хотіли б 
отримати, 3) контакти спеціаліста або компанії - телефон, пошта, сайт. 

29. Вкажіть, що має змінитися на краще після отримання послуги? Завдяки чому Ви очікуєте 
збільшення прибутків / рентабельності? (до 200 слів) 


