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«Можливість заснування власної 
справи у Швеції, Італії та 

Нідерландах» 
 
 



 
Програма 

•  Ресурси для заснування власної справи 
•  Основи створення некомерційної організації 
•  Презентація онлайн курсу «Інтеграція в ринок праці 
та можливість створення свого бізнесу» 
•  Контакти 
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Ресурси для заснування власної 
справи 

 



 
Ресурси 

 
•  Фінансові ресурси 
•  Людські ресурси 
•  Знання та освіта 
•  Технічні ресурси 



 
Бізнес-план 

Резюме/опис Продукт або 
послуга 

Фінансове 
планування 
та бюджет 

Маркетингова 
стратегія та 
аналіз ринку 

Бізнес-
план 



 
Однодумці та партнери 

 •  Ярмарки вакансій (знайомство з іншими шукачами роботи та контакти) 
•  Тематичні ярмарки та виставки (попросіть стіл, щоб представити свою ідею 

або підійти до інших) 
•  Бюро зайнятості (зв'яжіться з агентством, щоб створити власне оголошення 

«Старт ап шукає співробітниць») 
•  Інтернет-форуми (для жінок-мігрантів, купівля/продаж/обмін або місцеві 

рекламні групи, спробуйте розмістити свою рекламу на кожному 
релевантному ресурсі) 

•  Соціальні мережі (використовуйте власні або інші більш популярні та впливові 
профілі на FB, Instagram, Linkedin тощо) 

•  Зустрічі політичних партій (нові члени часто отримують багато уваги, можуть 
брати участь у різноманітних тренінгах та отримувати запрошення на 
нетворкингові заходи) 

•  Навчальні гуртки (тематичні навчальні групи доступні у вашому районі) 
•  Групи вивчення мови (мовні кафе, «мова з дитиною», часто організовані 

церквою чи муніципалітетом) 
•  Батьківські збори (відкриті дошкільні заклади, заходи для дітей) 
•  Спеціальні курси для дорослих (оновіть свою освіту та отримайте необхідні 

професійні навички, спробуйте зустрітися з можливими співробітниками) 
•  Інше – думайте нестандартно! Ніщо не обмежує вас. 



 
Ментори та коучі. 
У чому різниця? 



 
Ментор/наставник та коуч 

 
Ментор або наставник – це той, хто ділиться своїми 
знаннями, навичками та/або своїм досвідом, щоб допомогти 
іншому розвиватися та рости. 
 
Коуч – це той, хто дає рекомендації клієнту щодо його цілей і 
допомагає їм повністю розкрити свій потенціал. 
  
Коучинг більшою мірою орієнтований на продуктивність, 
призначений для підвищення продуктивності професіонала 
на робочому місці. Наставництво більше орієнтується на 
розвиток людини, розглядаючи не лише поточну роботу 
професіонала, а й використовуючи більш цілісний підхід до 
розвитку його кар’єри* 
 
*https://www.pushfar.com/article/mentoring-vs-coaching-the-key-differences-and-benefits  
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Італія 



 
Державні ресурси підтримки в Італії 

 
Ministry of Foreign Affairs (Italy) 
https://www.esteri.it/mae/en 
 
Chamber of Commerce 
http://www.registroimprese.it/ 
 
Public administration for businesses 
http://www.impresainungiorno.gov.it/ 
 
National Agency for Investment and Business Development 
http://www.autoimpiego.invitalia.it/ 
 
Directory of companies in Italy 
http://www.infoimprese.it/ 
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Нідерланди 



 
Державні ресурси підтримки у 

Нідерландах 
 

The Chamber of Commerce 
https://www.kvk.nl/english/starting-a-business-in-the-netherlands/ 
 
Coming to the Netherlands 
https://business.gov.nl/coming-to-the-netherlands/ 
 
Starting your business 
https://business.gov.nl/starting-your-business/ 
 
Dutch life and personal matters 
https://business.gov.nl/coming-to-the-netherlands/living-in-the-
netherlands/dutch-life-and-personal-matters/ 
 
Tax and Customs Administration 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home 
 
 



No 2020-1-NL01-KA204-064642 

 
 
 
 
 
 

Швеція 



Державна податкова служба 

https://www.skatteverket.se/ 

 
Бюро працевлаштування 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/
starta-eget-stod-till-start-av-naringsverksamhet 

 
Мережа радників та консультантів 

https://www.verksamt.se/web/international/find-advisors 

 
Национальна Агенція Економiчного та Регіонального розвитку 

http://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/
publikationer-2016/2016-10-03-starting-a-business-without-money.html 

 

 

 
Державні ресурси підтримки у Швеції 



 
Enskild firma/ 

фізична особа-підприємець 
 

-  Реєстрація фірми, реєстрація податкового 
номеру 

-  Бізнес-план 
-  Реєстрація платника ПДВ 
-  Реєстрація роботодавця 
-  Ведення бухгалт. обліку 
 
https://www.verksamt.se/starta/starta-och-registrera-ditt-
foretag/enskild-naringsverksamhet 
 

Реєстрація електронна 



 
Skatteverket/Податкова 

Курси та вебінари щодо реєстрації, розробка бизнес-
плану 
 
Skatteverket, вебінари 
https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag.
4.76a43be412206334b89800048009.html 
 
Verksamt, вебінари 
https://www.verksamt.se/fundera/live/startaeget 
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Основи створення некомерційної 
організації 

 
 



 
 

Некомерційна організація – організація, яка не 
ставить за мету своєї діяльності отримання 
прибутку. Некомерційні організації можуть 
створюватися задля досягнення соціальних, 
благодійних, культурних, освітніх, політичних 
цілей, а також у сфері охорони здоров'я та спорту. 



 
4 елементи: 

 
•  Статут 
•  Установчі збори. Ролі у створенні 
•  Протокол зібрання. 
•  Заявка/форма у Державну податкову службу 



 
Суспільно-корисна організація. 

4 обов'язкові умови: 
  

1. Метою організації є некомерційна діяльність. 
2. Не менше 90 відсотків діяльності організації 
повинні сприяти досягненню некомерційних цілей 
асоціації. 
3. Щонайменше 80 відсотків доходу організації має 
використовуватися для виконання некомерційних 
цілей організації. 
4. Організація має бути відкритою для всіх, хто хоче 
стати її членом (принцип демократії). 



No 2020-1-NL01-KA204-064642 

 
 
 
 

Презентація онлайн курсу 
«Інтеграція в ринок праці та 

можливість створення свого бізнесу» 
 
 



 
 
 

https://womenbusiness.eu/ 
 



Шість модулей курсу на 
англійській мові 



 
Контакт: 

 
 

 

Швеція 
More Mosaic 
www.moremosaic.eu 
actukreu@gmail.com 

 

Італія 
Prometeo 
about.me/carlo.smaldone 
carlo.smaldone@gmail.com 
  
 
 

Нідерланди 
S.A.F.E.Projects 
https://www.projectsforyou.eu/ 
safeprojectsforyou@gmail.com 
 


