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Планування робочого часу



Ми повинні чітко окреслити 
час, який хочемо витрачати на 
роботу.

Звідси ми розуміємо скільки ми 

можемо вести клієнтів самостійно чи 

нам потрібно команда. Можливо не 

вже, але йти до тієї мети.



Складаємо список мрій своїх, 
сім'ї та бажаний рівень 
спеціаліста, вашої компанії 
майбутньої 

Підходимо до витрачання 
свого часу, як до самого 
важливого ресурсу, адже 
від цього буде залежати 
втілення ваших мрій та 
ефективність роботи



Виписуємо список завдань на 
місяць, тиждень, день. 

Розділяємо на задачі головні та 

стратегічні, на важливі але не срочні, 

на не срочні та не горящі



Проставляємо ті букви, якими ми 

будемо завжди їх відзначати. 

Приклад буде у вас в практичній 

роботі.



коли складаємо план на 
місяць та тиждень:

Завжди !!! 

Спочатку беремо стратегічні 

завдання і тільки після розписуємо 

поточну роботу. Якщо не плануємо 

своє майбутнє, воно і не здійсниться… 



Користуємось електроним 
варіантом тайм-менеджменту 
гугл-календар чи в нотатнику.

Добре, якщо ви додатково пройдете 

курси у спеціалістів в цій вузькій 

сфері. я рекомендую Богуш-тайм.

Але основу розказую.



Одже, спочатку мрії та 
реальність бажань для вас по 
роботі/відпочинку/сім'ї

Далі річний календар розписуємо по важливим 

подіям своїх та по роботі. Вносимо звітність, 

реєстрацію ПДВ та всього іншого, чим ми 

займаємось. 

Якщо у вас хобі та, наприклад, танці - вносимо 

час і на це. Кажуть, що необхідно планувати 

сніданок, обід та вечерю, а також час на сон… я 

підтримаю, але на початку не всі до цього готові.



Далі переходимо в розділ 
місяця.

Коригуємо більш детально важливі моменти 
тут по нашій роботі. Зустрічі, співбесіди, 
пошук нових клієнтів та співробітників. 
Покупки гаджетів та комп'ютерів, підписки, 
семінари. На все це потрібен час та гроші. 
Якщо відноситись хаотично, то і результат 
вам не сподобається. Крім того, отримуєте 
вигорання та постійну втому.



Переходимо до планування 
тижня та дня. 

Важливо проставляти таймінг по кожній 
позиції.

Я, наприклад, розділяю на 4 основні 

зони життя в планувальнику:

робота

особисте

навчання

сімя 



Так формую список завдань 
на день. 

Поряд проставляю час на виконання і можливо 

таймінг на коли (якщо це зустріч і її змістити я не 

можу)

Далі пишу відзначеною буквою я чи делегую комусь. 

Якщо делегую, то складаю окремий список та 

передаю відповідно, тому хто має виконувати. 

Проставляю та узгоджую з ним план, графік, проміжні 

результати та дедлайн виконання. Час як і коли я буду 

приймати виконання завдань. 



Що залишається мені - розподіляю по 

моєму дню, не забуваючи про їжу, час 

на транспорт та обов'язкові 10% форс-

мажорів.

На початку у вас буде більший цей 

показник. Важливо прописувати, які 

форс-мажори у вас були. Далі це будуть 

планувальні дії. 

Наші форс-мажори це те, що ми не 

запланували. Чим більше ви працюєте з 

своїм графіком, тим меньше залишиться 

таких “сюрпризів”



Коли ввечері плануємо наступний день 

(а його потрібно планувати звечора, 

виписуючи всі задачі і з пустою головою 

йти спати та відпочивати)

 Розуміємо встигнемо ми все зробити чи 

ні. 

Необхідно підрахувати по часу, що 

виходить за день. 



Нагадую, що в дні в нас всього 24 години. 

Якщо ви не встигаєте, то будете 

використовувати час для себе чи сім'ї. 

Тому краще чесно в цьому випадку 

відповісти, подивитись і вирішити. Можливо 

якусь задачу перенесете, оскільки вона не 

важлива і не горяща.



Взагалі рекомендую виконувати ЗАВЖДИ 
задачі стратегічні: 

-  по пошуку клієнтів, 
- брендуванню, 
- просуванню поміж операційних 

завдань, на які ви можете взяти 
помічника. 



То скільки ви зможете платити такому помічнику 

дуже індивідуально, але є і ті студентки, яким 

необхідний досвід, які будуть готові працювати 

без оплати. Я, правда, таких не брала, але знаю 

точно, що такі дівчата є. 

Єдине, ви повинні розуміти, що така помічниця у 

вас буде не довго. Отримує досвід в місяць-три і 

піде, але як варіант на початку можливий.



ось мій приклад по якому я працюю



Надання послуг на фрілансі та 
аутсорсі

Що небхідно?



По-перше ви маєте бути ФОП!

Одже, першим що ми робимо - відкриваємо 
приватного підприємця з відповідними 
КВЕДами та видом оподаткуванням.

Нагадаю:

якщо ми працюємо з єдинщиками тільки, 
то можемо бути на 2 групі, 

якщо і з загальною системою, то 3 група 
єдиного чи загальна система



Договір

Перед тим як починати роботу, ми обов'язково маємо 

підписати "Договір надання послуг" 

Рекомендовано: До цього ще потрібно підписати договір 

"Комерційної таємниці" та "матеріальної відповідальності" 

якщо ви оплачуватимете якісь суми з розрахункових 

рахунків або на пряму з каси.

Разом із практикою отримаєте наш пакет Договорів 

основних для ваших клієнтів. Прошу не пересилати їх 

далі, пам'ятати про інтелектуальну власність. Цією 

інформацією ділюсь з вами тільки.



Чек-лист

Чудовим рішенням буде, одноразово 

написати чек-лист (Інструкцію), для клієнта, 

як ви будете тримати з ним зв'язок, щоб він 

все правильно розумів, не вимагав чогось 

лишнього та не очікував того, про що ви не 

домовлялись. Тому бажано це все прописати 

в договорі або в додатку до нього.



Якщо крім "Управлінського обліку" ви займаєтесь 

ще "Податковим обліком" то вам потрібно 

продумати найефективнішу систему, як ви будете 

тримати зв'язок, передавати зарплатні проекти, 

передавати табеля та вирішувати інші питання 

(Щомісячно). 

Цей зв'язок можна налаштувати наступним 

чином



Віддалений доступ

Роботу з клієнтами по внутрішньому 
управлінському обліку обліку ми можемо 
робити декількома кроками

Якщо, ми працюємо і розносимо в 1с, 
інформацію по їх документації тоді нам 
буде потрібен обов'язково "Віддалений 
доступ". 



Для цього ми можемо 
використовувати декілька 
програм, такі як:

Тим вівер

Ені деск

Емі адмін та інші

Мінус в цих - працює тільки один користувач за 
компьютером

Але якщо це все таки 1с то ідеальний варіант - 
віддалене підключення. Є нюанс в тому, що не всі 
прошивки Windovs підтримують віддалений доступ. 

Тому спочатку уточнюєте ці питання.



Як технічно це робиться

На комп'ютер, куди ми маємо підключатись (на 

комп'ютер нашого клієнта) потрібно буде зробити 

права доступу віддаленого підключення (Windovs 

ХР та нижче, не підтримує віддалений доступ) все 

що від Windovs 7 до 10 добре підтримує дану 

функцію.

Це налаштує програміст, буквально за 10-20 хв.



Якщо на вашому ПК використовується 
Windows 7, 8, 8.1, 10

Для підключення до віртуального 

Windows сервера використовується 

програма mstsc, яка запускається 

наступними способами:

1) Пуск -> Виконати -> mstsc -> OK

2) Поєднання клавіш Windows + R -> mstsc 

-> OK



У вікні необхідно ввести IP адресу 

Вашого ВПС сервера (комп'ютера до 

якого здійснюється підключення) і 

натиснути кнопку Connect.



Дочекавшись відкриття діалогового 

вікна авторизації користувача, 

вибираємо пункт Використовувати 

інший обліковий запис (Use another 

account), вводимо логін і пароль з листа, 

який було відправлено на ваш email-

адресу після активації замовлення, після 

чого натискаємо ОК. 

У разі успішного введення логін-деталей 

буде відкрито вікно з віддаленим 

робочим столом сервера.



Це перший найкращий спосіб

В подальшому у вас з цим не буде ніяких 

ньюансів, цього цілком достатньо, він не 

буде працювати тільки у випадку відсутності 

світла або інтернету з обох сторін



Альтернативні способи 
підключення

AnyDesk                                                                                                                                     

Ammyy Admin



Окрім віддаленого доступу, вам 

потрібне віртуальне зберігання всіх 

документів, яки ви будете отримувати 

від клієнта. 

Якщо ж ви займаєтесь "Управлінським 

обліком" Вам потрібно буде отримувати 

документацію або фактичному 

паперовому варіанті або в електронному.

Якщо в паперовому, то вам потрібно буде з 

клієнтом визначитись на скільки віддалено 

ви знаходитесь від нього, та з якою 

інтенсивністю забираєте їх, раз в день, 

тиждень чи місяць, або ж ще можлива 

доставка через пошту. 



Якщо ж це електронний вигляд то це 
сховище, куди і будуть надсилатись 
документи такі як "Google Drive". 

Також можна використовувати для цього 
Telegram, це на багато надійніший 
меседжер ніж Viber, він має краще 
кодування та функціонал.



Але можемо використовувати 
будь-який що зручно вам і 
клієнту.

Вайбер, Телеграм, гугл-диск, пошту 

єлектронну, Ватцап,можливо і 

месенджер, але щодо останнього я 

би взагалі не розглядала його



Звітування

Ідеальний варіант, коли ви формуєте звітність, того що ви 
зробили протягом тижня чи місяця. А також як ви 
зекономили клієнту, на податках чи ще чомусь, завжди 
вказуйте на свої сильні сторони. (Пояснити, що могло 
бути по іншому, а ви зробили краще).  Це не значить 
хизуватись, це продемонструє вашу цінність клієнту. Коли 
ви аутсорс компанія, то повинні дбати не тільки про 
експертність та коректність виконаної роботи, а і те, щоб 
бачили вашу роботу, цінували та рекомендували вас

Працюйте з задоволення та рухайтесь впевнено до 
фінансової незалежності. Будьте справжнім експертом у 
власній справі та розвивайтесь кожного дня, не даючи 
жодного шансу апатії та податковій системі України.



Хочу показати вам свій чек-лист запуску 

клієнтів:



Чек-лист запуску клієнта:

1. ПІБ
2. Сфера бізнесу
3. Власність бізнесу (склади, магазини 

тощо)
4. Новий чи існуючий (ФОП, юрик, 

тіньовий)
5. Об'єми реалізації за минулі періоди (по 

роках)
6. Кількість найманих зараз
7. Готівка/безготівка/еквайрінг та будь-які 

інші моменти (інкасація, жетони тощо)



8. ПДВ. Об'єми в кількості операцій в 
місяць/тиждень/день

9. Хто контрагенти

10. Як зараз оформлені співробітники (% відношення 
оформлених/неоформлених) потрібно скласти 
прорахунок

11. Чи потрібен інструктаж компанії чи власника по 
перевірках

12. Коли були перевірки та які

13. Куток споживача по місцю здійснення діяльності 
є? Чек-лист, що там має бути



14. Інструктаж пожежної безпеки та охорони праці 

здійснюється?

15. Представлення в момент перевірок необхідний?

16. Супровід при перевірках потрібен? Чи ми просто 

готуємо та віддаємо документи?

17. Типові Договори потрібні?

18. Плани на масштабування

19. Віддаємо чек-лист ознайомлення про надання 

необхідної інформації



20. Чек-лист по РРО потрібний?

21. Чек-лист при готівкових розрахунках та через 
еквайрінг потрібен?

22. Правила роботи на віддаленому доступі. 
Ознайомлення з варіантами та вибір ідеального 
варіанту для клієнта

23. Медок використовуємо? Чи будь-яке інше 
програмне забезпечення

24. Електронні ключі є?



25. Проговорюємо строки оплати послуг та нюанси 
самої роботи (наприклад: клієнт-банк, зарплатний 
проект тощо)

26. Проговорюємо язик спілкування через загальний 
чат

27. Говоримо чи консультуємо і скільки часу 
безкоштовно (в місяць/рік/день)

28. Буде нотаріальна довіреність на вас чи ні?

29. Інші питання, які з'явилися у клієнта чи у вас

30. Чек-лист алгоритма закриття відносин, закриття 
ФОП



- Які програми для управлінського 

обліку використовуємо?

- Які для бухгалтерського обліку?



Які програмні дистрибутиви 

використовуємо для подачі звітності?



Де ведемо облік по клієнтам та всі 

нюанси їх ведення?


