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Опис курсу 

 

Назва курсу: Бізнес – планування старт – ап. проектів 

Код Курсової одиниці IDP-V 

Університети, в яких 

викладається курс: 

ХНЕУ, ХНАМГ, СДУ, TНТУ, ЕАМ, KДУ, БДУ 

Тип курсової одиниці На вибір 

Рівень курсової 

одиниці 

Магістр 

Кількість кредитів 

ECTS  

3 кредити (75-90 годин студентської роботи) 

Спосіб викладання 

матеріалу 

лекції, семінари, тренінги, ділові ігри, 

дистанційне навчання та інше 

Обов’язкові вимоги  немає 

 

Результати навчання 

 
Економічна мета навчання:  

1. Придбання студентами навичок критичного мислення та навичок прийняття рішень, 

при належному використанні аналітичного і кількісного методів.  

2. Застосування студентами відповідним чином функціонального поняття регіон і 

теорій.  

3. Студенти, як ефективні комунікатори, які можуть підготувати і надати усні і 

письмові роботи, використовуючи відповідні технології.  

4. Рішення студентами стратегічних і організаційних задач інноваційними методами. 

 

Після успішного закінчення модулю, студенти зможуть:  

 

1. Дослідити передовий досвіду в області старт – ап  руху та підприємництва  

2. Визначати цілі розробки та структуру бізнес-проекту.  

3. Застосовувати стратегічне планування при виборі альтернативи для розвитку 

бізнесу  

4. Визначати структуру і послідовність розробки бізнес-проекту в певній сфері бізнесу  

5. Дослідити фактори зовнішнього середовища і розробляти маркетинговий план  

6. Дослідити фактори внутрішнього середовища і розробляти план забезпечення 

ресурсами  

7. Визначати організаційні аспекти бізнесу, розподіляти обов'язки і відповідальність за 

реалізацію бізнес-проекту  

8. Розробляти стратегію фінансування, оцінювати ризики і поріг рентабельності 

бізнес-проекту  

9. Проводити експертизу (краш-тест) бізнес-проекту 

 

 

 

 

 

 



SUCSID навчальний курс: "Бізнес планування старт-ап проектів" 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

 

3 

 

Зміст курсу 

 
Перелік основних завдань ( розділів) курсу. 

1. Бізнес – план в ринковій системі 

- Лекція, семінар 

- Ділова гра «Розгадай загадку бізнесу», командна робота 

 

2. Підготовчий етап розробки бізнес плану 

- Лекція, семінар 

- Ділова гра «Бізнес модель CANVAS», командна робота 

 

3. Послідовність процесу бізнес планування 

-  Лекція, семінар 

-  Модерація «Концепція бізнесу» 

-  Основний тренінг «ПЕРШИЙ КАПІТАЛ – ПЕРШІ КРОКИ» 

 

4. Фактори дослідження зовнішньої середи і розробка маркетингову плану 

-  Лекція, семінар 

-  Тренінг «ПЕРШИЙ КАПІТАЛ – ГЛОБАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ» (Розробка маркетингового 

плану), командна робота 

 

5. Фактори дослідження внутрішньої середи та розробка виробничого плану 

-  Лекція, семінар 

-  Тренінг «ПЕРШИЙ КАПІТАЛ – ГЛОБАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ» (розробка виробничого 

плану), командна робота 

 

6.  Розробка організаційного плану 

-  Лекція, семінар 

-  Тренінг «ПЕРШИЙ КАПІТАЛ – ГЛОБАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ» (розробка організаційного 

плану), командна робота 

 

7.  Розробка стратегії фінансування і фінансового плану 

-  Лекція, семінар 

-  Тренінг «ПЕРШИЙ КАПІТАЛ – ГЛОБАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ» (розробка фінансового 

плану), командна робота 

 

8. Експертна оцінка бізнес – проекту 

- Лекція, семінар 

- Ділова гра «Суворий суддя» 

- Презентація проекту, розробленого групою 

 

На підставі тематичних досліджень і конференцій (дискусій) курс Бізнес-планування старт-ап 

проектів досліджує такі проблеми функціонального планування в компаніях початківців, як: 

Послідовність процесу бізнес-планування  

Розробка маркетингового плану  

Розробка виробничого плану  

Розробка організаційного плану  

Розробка стратегії фінансування і фінансового плану 
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Дополнительная литература: 
 

1. Writing a Successful Business Plan. [Electronic recourse]/ 

http://www.grantnet.com/HelpfulReports/businessplan.pdf 

2. Research the causes of unsuccessful start a business [Electronic resource]/ Management 

Consulting Group PLC. – Access mode: http://www.mcgplc.com. 

3. How To Prepare A Business Plan That Gets Results [Electronic resource]/ 

http://www.nebs.ca/pdf/business/Business_plan.pdf 

4. The Elements of a Business Plan: First Steps for New Entrepreneurs [Electronic 

resource]/ 

https://www.extension.purdue.edu/extmedia/EC/EC-735.pdf 

 
Recommended Website Readings: 

 

http://planmagic.com/ 

http://www.business.gov.au/Howtoguides/Thinkingofstartingabusiness/Pages/HowdoIwriteabus

inessplan.aspx 

http://www.bdc.ca/en/advice_centre/tools/business_plan/Pages/default.aspx 

http://www.business.vic.gov.au/operating-a-business/how-to-start/business-planning 

http://www.businessmodelgeneration.com/ 

 
 

 

Плановані навчальні заходи і методи навчання 

- Лекції, семінари, ділові ігри.  

- Підготовка групових проектів - Бізнес-план для малого бізнесу, що поєднує в собі 

консультації, роботу студентів під керівництвом модератора, презентацію результатів.  

- Самостійна робота, зокрема, пов'язана з вивченням інформаційних веб-ресурсів, 

збором даних, аналізом і розробкою маркетингової стратегії для початківців підприємств 

та сфери послуг, і т.д.  

Для дистанційного навчання  

Викладач (тьютор), який веде веб-сесії, надає велику методологічну і концептуальну 

структуру для навчання студентів при кожному введенні основної частини.  

Веб-семінари використовуються для вивчення цих методів і концепцій, а також для 

вивчення застосування принципу до фактичних сценаріями зростаючій складності.  

Програма керованого навчання використовується для підтримки як лекційних 

програм, так і для програм семінарів. Передбачається участь студентів у веб-конференції 

на тему, запропоновану викладачем.  

Акцент робиться на самостійне навчання. 

 

http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/Osterwalder_PhD_BM_Ontology.pdf
http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/Osterwalder_PhD_BM_Ontology.pdf
http://www.grantnet.com/HelpfulReports/businessplan.pdf
http://www.mcgplc.com/
http://www.nebs.ca/pdf/business/Business_plan.pdf
https://www.extension.purdue.edu/extmedia/EC/EC-735.pdf
http://planmagic.com/
http://www.business.gov.au/Howtoguides/Thinkingofstartingabusiness/Pages/HowdoIwriteabusinessplan.aspx
http://www.business.gov.au/Howtoguides/Thinkingofstartingabusiness/Pages/HowdoIwriteabusinessplan.aspx
http://www.bdc.ca/en/advice_centre/tools/business_plan/Pages/default.aspx
http://www.business.vic.gov.au/operating-a-business/how-to-start/business-planning
http://www.businessmodelgeneration.com/
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Методи оцінювання, критерії оцінки та порядок оцінювання 

 
Порядок оцінювання дозволяє студентам розвинути навички і знання, і застосувати їх за 

допомогою формуючого / підсумкового оцінювання курсової роботи.  

 

Призначення Коротко (розробка та оцінювання бізнес-ідеї) - рейтинг 100% 

 

 

Навички та план особистого розвитку 

 
Цей курс (модуль) надає студентам можливість:  

1. Розрізняти бізнес-плани, статут проекту та плани проектів  

2. Розуміти, що таке бізнес-ідея і що є причинами її розвитку.  

3. Дізнатися мета розвитку програми діяльності фірми та вимоги до майбутніх цілей.  

4. Навчитися класифікувати фактори як прямого, так і непрямого впливу та показувати 

за їх допомогою специфічні фактори бізнес-плану.  

5. Порівняти сильні і слабкі сторони майбутнього бізнес-проекту з можливостями і 

погрозами зовнішнього середовища при використанні методології SWOT-аналізу. 

6. Використовувати процес стратегічного планування при виборі альтернативи для 

розвитку фірми.  

7. Визначити структуру і логіку розвитку бізнес-проекту у специфічній галузі бізнесу.  

8. Визначити важливість і необхідність гарного маркетингового плану.  

9. Визначити ключові компоненти маркетингового плану і його деталі.  

10. Визначити внутрішні ресурси, необхідні для діяльності.  

11. Дізнатися, як підготувати виробничий план.  

12. Визначити організаційні аспекти бізнесу.  

13. Розподілити обов'язки та зони відповідальності для реалізації бізнес-проекту.  

14. Зрозуміти ключові елементи фінансового плану.  

15. Визначити і оцінити ризики, порахувати і оцінити поріг рентабельності бізнес-

проекту.  

16. Зрозуміти концепцію і термінологію аналізу бізнес-плану.  

17. Зрозуміти діапазон ризиків, пов'язаних з проведенням ретельної оцінки та аналізу.  

18. Зрозуміти важливість аналізу і оцінювання в рамках проекту. 
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1.  БІЗНЕС ПЛАН У РИНКОВІЙ СИСТЕМІ  

 

ЗМІСТ 

 

 

1. БІЗНЕС-ПЛАН У РИНКОВІЙ СИСТЕМІ 

(Розробники О.Теліженко, О. Древан, С.Колосок (СДУ)) 

2. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ   

(Розробники О.Сороківська, І. Струтинська (ТНТУ)) 

3. ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОЦЕСУ БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ 

(Розробник С.Генова (КДУ)) 

4. ФАКТОРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І РОЗРОБКА 

МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУ   

(Розробник О.Плоха (ХНЕУ)) 

5. ФАКТОРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І РОЗРОБКА 

ПЛАНУ ВИРОБНИЦТВА 

 (Розробник Л.Стіхі (ЕАМ)) 

6. РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПЛАНУ   

(Розробник Г.Плеханова (ХНЕУ)) 

7.   РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ФІНАНСУВАННЯ І ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  

(Розробник О. Малашенкова (БДУ)) 

8.   ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА БІЗНЕС-ПРОЕКТУ   

(Розробник O. Чернікова, Н. Телюра (ХНАМГ)) 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ   

(Розробники O. Теліженко, O. Древаль, С. Колосок, O. Сороківська, І. Струтинська,  

С. Генова, O. Плоха, Л. Стіхі, Г. Плеханова, О. Малашенкова, Л. Мельник,                        

Ю. Коваленко, O. Чернікова, Н. Телюра) 

ПРИЗНАЧЕННЯ КОРОТКО 

(Розробник O. Плоха (ХНЕУ)) 
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Цілі вивчення:  

 

     Після вивчення даної глави ви повинні вміти:  

1. Визначати роль бізнес планування в ринковій системі.  

2. Розрізняти бізнес плани, статут проекту та плани проектів  
 

Ключові слова: бізнес ідея, бізнес план, ризиковий капітал, старт-ап проект, старт-

ап компанія, підприємницька діяльність, підприємництво.  
 

Економічний розвиток системи управління ринком значною мірою пов'язан з рівнем 

розвитку технологій, новинок та діяльності економічних агентів. Успіх провідних країн світу 

став можливим завдяки ініціативній роботі економічних агентів, які використовують нові ідеї 

комерціалізації. Зазвичай фінансування бізнес-ідей здійснюється за допомогою ризикового 

капіталу. У той же час відбираються кращі і найбільш перспективні ідеї старт-ап компаній.  
 

Вперше термін «старт-ап», як щойно створеної компанії (проекту), був використаний 

в 1939 році Девідом Паккардом і Вільямом Хьюлеттом, студентами Стенфордського 

університету. Силіконова долина вже була центром підприємництва і була зосереджена на 

розвитку високих технологій. У сучасному світі електронні, Інтернет та біо-технологічні 

компанії є одними з найпоширеніших старт-апів1. 
  
Старт-ап проекти розробляються та реалізовуються відповідно до стандартних 

шаблонами бізнес-планів, які показують саме ті аспекти, які цікаві для інвесторів. Бізнес-план 

являє собою документ, що встановлює заходи реалізації бізнес-ідей з метою отримання 

прибутку протягом зазначеного періоду часу. Зазвичай бізнес-план має період планування три, 

п'ять або десять років. Бізнес-план нових компаній складається багатьма підприємствами з 

метою залучення капіталу або прогнозування обсягів діяльності та грошових потоків, що 

відносяться до конкретного проекту в рамках організації (Рис. 1.1).  

 

Рис.1.1. Мета бізнес - планів 

 

                                                           
1 Что такое старт - ап? [Electronic recourse]/ http://constructorus.ru/finansy/chto-takoe-startap.html 
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План повинен визначати кількість максимально можливих цілей, що забезпечують 

щомісячні грошові потоки і виробничі показники, принаймні, перші два роки, з показниками, 

зменшуваними в наступні роки; він також повинен планувати стратегію і тактику, які будуть 

використані для досягнення цих цілей. Розрахунки очікуваних прибутків і збитків повинні 

складати частину щоквартального бізнес-плану як мінімум на два роки, і щорічно після 

цього. Для груп компаній бізнес-план часто називається корпоративний план.  

 

Важливість бізнес-плану визначається наступним:  

можливістю виміру життєздатності проекту в умовах ринкової конкуренції;  

наявністю керівництва, які демонструє, яким чином проект (старт-ап компанія) 

повинен бути розроблений;  

можливістю фінансової підтримки зовнішніх інвесторів;  

розумінням положення старт-ап компанії на ринку;  

допомогою в аналізі перспектив розвитку галузі, ринку, продукту (послуги) і 

отриманні нової точки зору на старт-ап компанії, їх проблеми та перспективи розвитку;  

визначенням рівнів життєздатності компаній початківців і майбутнього потенціалу;  

зниженням ризику підприємницької діяльності;  

конкретизацією перспектив бізнесу у вигляді кількісних і якісних показників розвитку 

(зростання) системи;  

набуттям досвіду планування;  

розробкою перспективного виду старт-ап компанії та її оточення, можливістю 

розвитку стратегічних планів.  

Бізнес-план старт-ап проектів оцінюється потенційними інвесторами у відповідності з 

наступними ключовими аспектами (саме тому ці речі повинні бути присутніми в бізнес-

плані, див. Рис.1.2): ідея; команда; технології; ризики і прибуток; характеристики ринку. 

 

 

 
 

Рис.1.2. Ключові елементи бізнес-плану 
 

 

Ідея
Маркетинговий 

план
Виробничий план

Команда
Організаційний 

план

Технологія Виробничий план

Фінансовийплан

Фінансовий план

Ризик та 
прибуток

Маркетинговий 
план

Фінансовий план

Характеристика 
ринку

Маркетинговий 
план

Фінансовий план
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Процес бізнес-планування повинен починатися з визначення потреб бізнесу (рис. 1.3). 

Після цього необхідно визначити цілі і уточнити очікуваний результат. Це допоможе 

розподілити ресурси, ролі і обов’язки2. 

 

 

 
 

Рис.1.3 Діаграма вихідних даних / результатів бізнес планування 

 

Цілі мають бути перевірені, щоб упевнитися, що є всі активи і можливості для їх 

впровадження. SMART(РОЗУМНА)-техніка - найбільш поширена техніка, яка 

використовується для оцінки цілей.  

Наступне, що слід відзначити, це зацікавлені особи з старт-ап компанії. Більшість 

компаній мають багато зацікавлених сторін, які впливають на результат підприємницької 

діяльності підприємств3. Саме тому, дуже важливо скласти список зацікавлених сторін під 

час бізнес планування.  

Бізнес-планування має здійснюватися у відповідності з конкретними принципами:  

1. Принцип створення цілей і задач старт-ап компанії. Чітко визначені цілі є 

початковою точкою планування.  

2. Принцип послідовності. У відповідність з ним планування є невід'ємною 

системою планів, яка охоплює всі сфери підприємницької діяльності;  

3. Принцип наукового підходу. Він вимагає розгляду перспектив науково-

технічного прогресу і застосування науково обґрунтованих стандартів для прогресивного 

використання всіх ресурсів;  

4. Принцип безперервності. Він розглядається як паралельна комбінація поточного 

і перспективного планування;  

5. Принцип збалансованого плану. Він показує кількісне відповідність між 

відповідними розділами і виконанням плану, між необхідними і наявними ресурсами.  

Існує багато стандартів, які використовуються для успішного бізнес планування. 

Деякі з них представлені на рисунку. 1.4. 

 

                                                           
2  Руководство по бизнес-анализу. Свод знаний. / IIBA. –Version 2.0, 2009 
3  Руководство по управлению проектом. Свод знаний. / Project Management Institute. – Fifth edition. 2013 

Початкові дані

Потреби бізнесу Аналіз бізнесу

Показники продуктивності   Експертна оцінка

Архітектура підприємства    Активи організаційного процесу

Завдання

Бізнес-планування

Результати

Бізнес - план Устав проекту

Матриця акціонерів           Плани по мовчанню проектом

Матриця розподілу відповідальності
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Рис.1.4. Старт-ап проекти «Сукупність знань» 

 

Як відомо, бізнес-планування включає в себе створення бізнес-планів. Але також 

важливо створити статут проекту та плани управління проектами (рис. 1.5). 

 
Рис.1.5. Процес бізнес планування 

 

Ці інструменти планування задовольняють не тільки потреби в отриманні інвестицій, 

але й подальші потреби в плануванні діяльності старт-апов (рис. 1.6). 

 

 
 

Рис.1.6. Концентрична схема планування 

СТАРТ-АП 
ПРОЕКТИ

"Сукупність 
знань з 

управління 
проектами" 
Керівництво

Сукупність 

знань з бізнес 

аналізу

Асоціація для 
управління 
проектами

Сукупність 

знань з 

програмної 

інженірії

Бізнес план
Статут 

підприємства
Управління планами

План управління проектом

Статут проекту

Бізнес план

•Документ, який описує усі головні 
аспекти реалізації проекту, 
моніторингу та контролю.

•Документ, виданий засновником проекту 
або спонсором, який формально ініціює 
створення проекту та дає можливість 
використовувати організаційні ресурси до 
проектної діяльності.

•Документ, який використовується для 
встановлення обгрунтованості переваг  
вибраного компоненту підприємницької 
діяльності.
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Після того як ви визначили план проекту і розподілили необхідні ресурси плану, 

можна запланувати роботу в залежності від наявності ресурсів. Плани також допомагають 

виміряти обсяг запланованої роботи в порівнянні з обсягом виконаної роботи, а також 

керувати існуючими відхиленнями.  

 

           Висновок. Бізнес-планування є специфічною областю діяльності фірми. Бізнес-

планування є невід'ємною частиною будь-якого бізнес-проекту. Бізнес-планування необхідно 

для залучення внутрішніх інвестицій і підвищення ефективності бізнесу. Бізнес-план являє 

собою комплексний документ, в якому викладаються заходи реалізації бізнес-ідей з метою 

отримання прибутку протягом зазначеного періоду.  

Ефективність бізнес-планування відбувається тільки після реалізації проекту в 

реальних (виробничих або) ринкових умовах. В ході реалізації бізнес-проекту розробляється 

графік основних етапів роботи і формується кошторис витрат.  

 

Питання для обговорення.  

 

1. Яка необхідність бізнес-планування.  

2. Чим відрізняється бізнес-план від статуту проекту?  

3. Які переваги і недоліки використання бізнес-плану?  

4. Знаєте ви характеристики бізнес-планування старт-ап проектів?  

5. Можете ви назвати щось, що відноситься до бізнес-планування? Наведіть приклад. 

2. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ 

 

Цілі вивчення 

 

Після вивчення даного розділу ви повинні вміти:  

1. Розуміти, що таке бізнес-ідея і що призводить до її розробки.  

2. Дізнаватися мету розвитку програми діяльності фірми та вимоги до майбутніх 

цілей.  

3. Класифікувати фактори як прямого, так і непрямого впливу та показувати як за їх 

допомогою  визначити специфічні фактори бізнес-плану.  

4. Порівнювати сильні і слабкі сторони майбутнього бізнес-проекту з можливостями і 

погрозами зовнішнього середовища при використанні методології SWOT -аналізу.  

 

Ключові слова: бізнес-ідея, місія та цілі бізнес-проекту, стратегія, зовнішні чинники, 

внутрішні можливості, SWOT -аналіз, ключові фактори успіху.  

 

Важелем і наріжним каменем будь-якого бізнесу є ідея, яка може бути визначена як 

нематеріальна річ, яка за своєю природою дуже схожа на людське мислення. Тим не менш, 

це не просто думка. Це творчий пошук, який окупається і в майбутньому трансформується у 

вельми реальну форму, а саме в бізнес-план конкретного інвестиційного проекту.  

 

Бізнес-ідея та бізнес-навички - два компонента, що дають синергетичний ефект. Вони 

грають важливу роль в генерації нових ідей, доведення їх до стадії реалізації і, як наслідок, 

отримання прибутку.  

 

Ряд причин можуть передувати бізнес-ідеї:  

1) прагнення до особистого розвитку і виходження за межі звичайного способу життя;  

2) необхідність бути корисним для суспільства і реалізація особистого людського 

потенціалу;  
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3) бажання інвестувати вільні кошти в інноваційні галузі бізнесу;  

4) виявлення можливостей удосконалення існуючих галузей бізнесу;  

5) можливість встановлення комунікації між потенційними партнерами;  

 

Слід зазначити, що не кожна бізнес-ідея може бути обрана в процесі формування 

попереднього етапу розробки бізнес-плану.  

 

Ідеї повинні пройти "тест" на ефективність, можливості їх реалізації, їх реальної 

та потенційної цінності, рівня ризику та економічної ефективності їх реалізації. Тільки 

якщо результати такого "тесту" опиняться позитивним, можна буде приступити до розробки 

місії проекту, цілей і завдань проекту, визначенню загальної структури бізнес-плану, відбору 

і обробці необхідних інформаційних ресурсів, а також розробці бізнес-плану конкретного 

проекту.  

 

Принцип «від загального до конкретного» застосовується на початковому етапі 

бізнес-планування (Рис.2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1. Рівні детальної розробки бізнес-плану. 

 

Основна загальна мета (місія) компанії - це чітко визначена причина діяльності 

компанії (основний вид діяльності компанії). Всі подальші цілі розробляються для виконання 

цієї місії.  

 

ПРИКЛАД  

Місією компанії з виробництва двигунів, яку заснував Генрі Форд є забезпечення 

людей дешевим транспортом. У колишньому Радянському Союзі такою була місія ВАТ 

«АвтоВАЗ». Місією ВАТ «Тернопільвтормет" є зберігання, обробка та транспортування 

металу (отриманого з відходів, стружки або металобрухту) споживачам, а також доставка 

сировини на металургійні заводи.  

               

Деякі можуть сказати, що місією новоствореної компанії є отримання прибутку. 

Отримання прибутку є важливим завданням компанії, а не її місією. Прибуток є повністю 

внутрішньою проблемою компанії. Так як компанія є відкритою системою, в кінці кінців 

вона може вижити, тільки якщо вона задовольняє попит за своїми межами. Щоб отримати 

Місія  

бізнес-проекту 

Цілі 

 бізнес-проекту 

Завдання  

бізнес-проекту 
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прибуток, необхідний для виживання, будь-яка фірма повинна вивчити середовище свого 

функціонування. Саме тому середовище є тим місцем, де керівництво компанії має шукати 

цілі компанії.  

 

Цілі компанії роблять її подальшу діяльність конкретнішою і повинні відповідати 

певним вимогам:  

бути конкретними, чітко визначеними і вимірними;  

мати різний термін дії: терміновий, поточний період - десять днів, місяць, квартал, 

середньостроковий період - до одного року, довгостроковий - від 1 до 5 років, 

передбачуваний - невизначений термін, спрямований у майбутнє, і необмежене в часі. Перш 

за все, компанія розробляє довгострокові цілі. Тоді вона розвиває середні і короткострокові 

цілі для того, щоб забезпечити досягнення довгострокових цілей;  

бути реальними;  

бути розробленими для кожного виду діяльності, яка є важливою для компанії;  

доповнювати один одного, а не суперечити.  

 

ПРИКЛАД  

Довгострокова мета - збільшити загальну ефективність на 25% протягом 5 років, 

середньострокова мета - збільшити продуктивність праці на 10% протягом двох років, 

короткострокові цілі розробляються в конкретних областях, таких як інвентаризація 

відправною ціни, підвищення кваліфікації працівників, модернізація новоствореного 

підприємства, більш ефективного використання наявних виробничих потужностей, 

вдосконалення управління, укладення річного угоди з профспілкою, яке дозволяє отримати 

премію в разі збільшення загальної продуктивності праці робітника на 10% на рік. 

 

Найбільш типові цілі новоствореної компанії описані в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Приклади перспективних цілей бізнес-проекту. 

 

Назва цілі Фактори, які змінюють цілі 

Дохідність 

Сума прибутку, рентабельність інвестицій, виплата дивідендів, 

співвідношення прибутку-продажу, частка, яка залишається в 

розпорядженні компанії після того, як податки були виплачені, і 

платежі були врегульовані з партнерами 

Ринок 

Сегмент ринку (частка компанії в відповідній області або 

діяльності), об’єм продажів у грошовій формі або натуральній, 

галузева ніша 

Рентабельність 
Економічний ефект, фінансові результати або співвідношення між 

отриманими результатами та загальними витратами 

Виробництво Об’єм виробництва і продажу з точки зору окремих видів продукції  

Фінансовий 

потенціал 

Структура капіталу, його розподіл на власний капітал та капітал, що 

використовується (постійний), характеристика використання 

грошей, аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості 

Промисловий 

потенціал 

Сума основних фондів, фондовіддача та коефіцієнта капіталу 

(відношення), амортизація, постійні витрати на одиницю продукції. 

Науково – технічна 

продукція 

Співвідношення витрат на дослідження, розробку та інновації 

корисної дії від їх реалізації, технічного рівня і рівня морального 

зношення продукту 
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Зміни в структурі 

або організації 

Створення, вибір або ліквідація спеціалізованих структурних 

підрозділів, злиття, продаж або покупка, розвиток нових видів 

діяльності та введення дочірніх виробничих відділів 

Перерозподіл 

персоналу 

Продуктивність праці, кількість та якість робітників головних та 

допоміжних виробничих підрозділів, а також адміністративний 

персонал 

Соціальна 

відповідальність 

Екологічна безпека, ефективне використання ресурсів, безвідходне 

виробництво або використання відходів, соціальні служби, переваги 

до робітників, пенсійні та медичні посібники, благодійність, 

розвиток сфери послуг та побутове обслуговування 

 

Проте слід мати на увазі, що ідея буде ефективною тільки в процесі її реалізації в разі, 

якщо фактори зовнішнього середовища враховуються поряд з майбутнім внутрішнім 

потенціалом фірми.  

 

Цікаві факти. Чому часто відбуваються так, що навіть ефективний бізнес-план не 

приносить бажаних результатів? Діапазон причин, що призводять до втрат старт-апів 

компанією були визначені шляхом аналітичного дослідження, проведеного в рамках бізнес-

проектів деяких відомих інвестиційних компаній (рис. 2.2). 

 

 

 

 
 

Рис.2.2. Перелік типових причин, що ведуть до збоїв бізнес-проекту 

 

Причини, які ведуть до збоїв, були визначені для 175 старт-ап компаній, чий дебют 

виявився невдалим. Більшість з цих причин виявилися, пов'язаними з зовнішнім 

середовищем діяльності нової компанії4.  

Оцінка зовнішнього середовища зроблена і аналіз був виконаний шляхом вивчення 

впливу факторів, наведених на малюнку 2.3 

 

 

                                                           
4 Исследование причин неудачного начала бизнеса. [Electronic resource]/ Management Consulting Group  

PLC. – Access mode: http://www.mcgplc.com. 
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Рис. 2.3. Схема факторів прямого і непрямого впливу на реалізацію бізнес-проектів 
Фактори прямого впливу включають постачальників, споживачів, конкурентів, 

профспілки, органи державної влади, партії і неурядові організації, а чинники непрямого 

впливу включають рівень технологій, економічний клімат, соціально-культурні умови, 

політичні чинники і міжнародну обстановку.  
 

При виконанні аналізу, ми повинні визначити рівень впливу ряду факторів і 

потенційної пристосовності новоствореної компанії до цих чинників. Тут адаптацію слід 

розглядати в розширеному плані цього слова. Вона охоплює всі дії стратегічного характеру, 

що сприяють формуванню майбутніх відносин компанії з її оточенням. 

 

Компанія повинна пристосуватися і до сприятливих зовнішніх можливостей і до 

небезпек, забезпечити стратегію ефективної адаптації до навколишнього середовища за 

рахунок розвитку більш досконалих виробничих систем та співпраці з владою і суспільством.  

              

Компанія «Royal Kriun", яка провела багато часу, вивчаючи зовнішні можливості і 

небезпеки до того, як почала випускати для споживачів, що піклуються про «більш здоровий 

спосіб життя» безалкогольні напої, "RC 100" колу без кофеїну, може служити хорошим 

прикладом адаптації до навколишніх умов . Давайте спробуємо проаналізувати, як зовнішні 

фактори навколишнього середовища можуть бути відображені в конкретному бізнес-плані. 

(Рис. 2.4). 

Правовий фактор 

Органи 

державної   

влади 

Конкуренти 

Компанія 

Фактор   

зовнішнього середовища 

Економічний Соціокультурний 

Політичний 

Недержавні 

організації 
Постачаль-

ники 

Споживачі 

Профспілки 

Технологічний 

фактор 
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Рис.2.4. Зображення впливу зовнішніх чинників у процесі розробки бізнес-плану 

 

Наступним кроком є визначення того, чи має майбутня компанія внутрішній 

потенціал, щоб використовувати зовнішні можливості, і виявлення внутрішніх вад, які 

можуть зробити умови компанії гірше.  

Адміністративний дослідження обох сильних і слабких сторін виконується в рамках 

вивчення:  

1. Маркетингу (частка ринку і конкурентоспроможність, різноманітність вибору 

продукту і якість, аналіз ринку та проектів, перед-і після продажний маркетинг, функція 

продажу, реклама і т.д.).  

2. Статусу фінансів, бухгалтерського обліку, встановлення норм та оплати праці.  

3. Стану виробництва (стану обладнання і ступінь його оновлення, плану виробничого 

процесу, система управління якістю продукції).  

4. Використання робочої сили (кваліфікації і навичок робітників і менеджерів, найму 

робітників, плинності кадрів).  

5. Культури та іміджу майбутньої компанії (команди, думки про компанію)  

Результати аналізу зовнішніх чинників впливу і внутрішніх можливостей проектів 

малого бізнесу можуть бути зображені як SWOT матриця. 

  

SWOT - це абревіатура Сильні сторони, Слабкі сторони, Можливості та Загрози. 

Його природа лежить в порівнянні внутрішнього потенціалу майбутньої компанії (як сильні, 

так і слабкі сторони) із зовнішніми факторами впливу (можливості і загрози). Таке 

Політичні фактори 

Аналіз політичних ризиків, 

шляхом встановлення системи 

партнерських відносин 

Правові фактори 

Технологічні фактори 

Економічні фактори 

Соціально-культурні 

фактори 

Вибір форми організації бізнесу, 

шляхом вивчення правової основи 

окремого виду діяльності 
 

Вибір та обґрунтування 

ефективності використання 

технічних засобів та окремих 

ключових технологічних процесів 

Аналіз економічного розвитку 

галузі, дослідження 

перспективних ресурсів компанії 

Вибір ринку збуту, цільової 

аудиторії та цінової політики 

Група факторів зовнішньої 

середи 

Вивчення факторів, що впливають 

на зовнішнє середовище 
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порівняння дозволяє визначити стратегічні альтернативи розвитку, діапазон сильних і 

слабких сторін, можливості та загрози за рівнем впливу бізнес-проектів.  

 

Результати аналізу можуть бути представлені у вигляді таблиці (таблиці 2.2, 2.3)5. 

Таблиця 2.2 демонструє чотири основних поля SWOT, а таблиця 2.3 демонструє матрицю 

стратегій використання результатів SWOT -аналізу. 

Таблиця 2.2 

Зображення результатів SWOT - аналізу 

Слабкі сторони 

Внутрішні недоліки майбутнього бізнес-

проекту 

Сильні сторони 

Внутрішні переваги бізнес-проекту  в 

різноманітних функціональних областях: 

маркетинг, фінанси, виробництво, персонал 

Загрози 

Несприятливі зовнішні чинники, вплив яких 

може привести до збоїв в процесі реалізації 

бізнес-проектів 

Можливості 

Перспективні напрямки розвитку бізнес - 

проектів, які можуть принести успіх у 

майбутньому 

 

Таблиця 2.3 

Матриця стратегій використання результатів SWOT - аналізу 

СМ 
Міри, які необхідно прийняти, щоб використовувати сильні сторони бізнес-

проекту для розширення можливостей. 

СЗ 
Міри, які необхідно прийняти, щоб використовувати сильні сторони бізнес - 

проекту для попередження та зниження імовірності загроз. 

СлМ 
Міри, які необхідно прийняти, щоб подолати слабкі сторони бізнес-проекту для 

розширення можливостей. 

СлЗ 
Міри, які необхідно прийняти, щоб подолати слабкі сторони бізнес - 

проекту для попередження та зниження імовірності загроз. 

 

Слово «стратегія» походить від грецького «strategos» - «мистецтво командира 

війська». У свою чергу, стратегія є всебічним комплексним планом, призначеним для 

забезпечення виконання майбутньої місії компанії та досягнення її цілей.  

 

Насамперед, стратегія визначається і розробляється засновниками, але її реалізація 

потребує участі керівництва всіх рівнів і діапазон його діяльності може бути досить великим 

(кілька років, кілька десятиліть) і т.д.  

 

Область СМ (сила і можливості) пропонує стратегії, які роблять використання 

сильних сторін майбутнього бізнес-проекту для реалізації можливості зовнішнього 

середовища.  

Область СЗ (сила і загрози) пропонує стратегії, які роблять використання сильних 

сторін майбутнього бізнес-проекту для усунення зовнішніх загроз навколишнього 

середовища.  

Область СлМ (слабкість і можливості) пропонує стратегії, які мінімізують слабкі 

сторони майбутнього бізнес-проекту шляхом використання можливостей стану ринку.  

Область СлЗ (слабкі сторони і загрози) пропонує стратегії, які мінімізують як слабкі 

сторони майбутнього бізнес-проекту, так і загрози зовнішнього середовища. Найбільш 

                                                           
5 ССлВУ анализ: Открытие новых возможностей. Управление и устранение угроз. [Electronic resource] / Access 

mode: http://www.mindtools.com 

http://www.mindtools.com/
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сприятлива ситуація для реалізації бізнес-проектів відбувається при максимальному перетині 

його сильних сторін і зовнішніх можливостей навколишнього середовища. І навпаки, 

зовнішні загрози оточення, які надають безпосередній вплив на слабкі сторони майбутнього 

бізнес-проекту, можуть привести до його невдалої реалізації.  

 

Висновок. Бізнес-ідея є початковою стадією і головний відправним умовою розробки 

бізнес-плану. Тим не менш, цілому ряду етапів, що носять назву попереднього етапу бізнес-

планування, передує ідея асиміляції і створення реального бізнес-плану. Вибір бізнес-ідей за 

критеріями їх потенційної та реальної вартості, рівню ризику та ефективності повинен бути 

зроблений на цьому етапі. Крім того, повинні бути визначені майбутня бізнес-місія та цілі, як 

сильні, так і слабкі сторони, а також можливості та загрози, утворені зовнішнім 

середовищем, повинні бути проаналізовані. Позитивні результати дослідження на 

попередньому етапі бізнес-планування є основою для створення основних розділів 

ефективного бізнес-плану для майбутнього проекту.  

 

Питання для обговорення 

 

1. Назвіть особливості розробки та вибору бізнес-ідеї.  

2. Охарактеризуйте особливості розробки місії компанії і цілей.  

3. Назвіть головні вимоги, пропоновані до цілям компанії та критеріями їх виміру.  

4. Охарактеризуйте прямі і непрямі чинники впливу на діяльність майбутньої компанії.  

5. Назвіть можливості відображення зовнішніх чинників у процесі розробки бізнес-плану.  

6. Дайте характеристику методології SWOT - аналізу і спробуйте проаналізувати 

сильні і слабкі сторони, можливості та загрози майбутньої компанії. 

 

 

 

3. ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОЦЕСУ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ. 

 

Цілі вивчення: 

 

Після вивчення даного розділу ви повинні вміти:  

1. Використовувати процес стратегічного планування при виборі альтернатив для 

розвитку компанії.  

2. Визначати структуру і логіку розвитку бізнес-проекту в окремій галузі бізнесу.  

 

Ключові слова: бізнес ідея, ринок, потреби клієнта, платоспроможність, окупність 

інвестицій, опис продукції (послуг), позиціонування, опис компанії, опис ринку, план 

виробництва, фінансовий план, організаційний план, бізнес-ризики і гарантії, позитивний 

ефект бізнес-проекту  

 

Бізнес-план допомагає вам оцінити здійсненність нової бізнес-ідеї об'єктивно, 

критично і неупереджено. Потенційні інвестори і партнери можуть судити про надійність і 

ефективність інвестицій на основі бізнес-плану. Обов'язково, послідовно, крок за кроком, 

чітко обґрунтовуйте всі розділи бізнес-плану: майбутню діяльність компанії, аналіз проблем, 

які можуть виникнути, визначення шляхів вирішення цих проблем. 

 

При розробці бізнес-плану повинні бути виділені два рівні (Рис. 3.1) 
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Рис.3.1. Розробка бізнес-плану 

 

Підготовчий рівень розробки бізнес-плану. Цей рівень складається з двох послідовно 

з'єднаних рівнів: опис бізнес-ідей та експрес-розрахунку прибутку від реалізації бізнес-ідей. 

Для початку необхідно сформулювати (бажано в письмовій формі) бізнес-ідею.  

 

Бізнес-ідея - це бачення можливостей, для того щоб заробити гроші на ринку в 

обраній ними галузі (в конкретній галузі бізнесу)  

 

Якщо сприйняття навколишнього середовища і власні можливості відповідають 

фактичному стану справ, бізнес-ідея буде працювати на ринку.  

  

Ринок - це не більше, ніж люди (і організації), які є потенційними покупцями товарів і 

послуг, які задовольняють свої бажання і потреби  

 

Таким чином, загальна схема бізнесу описується наступною послідовністю дій: знайти 

незадоволені потреби людей (та організацій), які можуть платити; задовольнити цю потребу, 

продаючи товари або послуги. 

 

Таким чином, бізнес-ідея повинна описувати технології для задоволення потреб 

людей, які повинні платити. Для початку слід сформулювати (бажано в письмовій формі) 

бізнес-ідею, яка є ядром майбутнього бізнес-плану. Далі, слід зібрати всю наявну 

інформацію про витрати і про можливі доходи. Щоб зробити це, необхідно зібрати всю 

наявну інформацію про витрати та можливості отримання прибутку.  

Якщо розрахунок покаже, швидке повернення інвестицій, то можна переходити до 

розробки основного рівня бізнес-плану6,7,8. 

                                                           
6   Написание бизнес-плана [Electronic resource]/ http://www.va.gov/osdbu/docs/vepBusinessPlanOutline.pdf 
7   Как подготовить бизнес-план, который принесёт результаты.  [Electronic resource]/  

http://www.nebs.ca/pdf/business/Business_plan.pdf 
8   Элементы бизнес-плана: Первые шаги начинающего предпринимателя. [Electronic resource]/ 

https://www.extension.purdue.edu/extmedia/EC/EC-735.pdf 

Рівні рoзробки бізнес-плану 

ПОДГОТОВЧИЙ ОСНОВНИЙ 

http://www.va.gov/osdbu/docs/vepBusinessPlanOutline.pdf
http://www.nebs.ca/pdf/business/Business_plan.pdf
https://www.extension.purdue.edu/extmedia/EC/EC-735.pdf
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Рис 3.2. Основний рівень розробки бізнес-плану 

Розглянемо ці основні етапи розробки бізнес-плану.  

Характеристика запропонованих  продуктів. Вона повинна включати деталі 

властивостей продукту і огляд унікальної технології або процесів. Але не зупиняйтеся на 

досягнутому і не приділяти занадто багато уваги технології. Слід також описати переваги 

продукту і той факт, чому клієнти повинні захотіти його купити. Для більшості підприємств, 

товари / послуги не є абсолютно унікальними. Якщо ваш продукт є таким, скористайтеся цим 

і розробіть план для конкурентної боротьби, яка неодмінно виникне. Якщо товари / послуги 

не є унікальними, повинен бути знайдений спосіб орієнтувати свідомість клієнта на ці товари 

/ послуги та диференціювати їх від конкурентів.  

 

Орієнтація - це процес створення зображення за допомогою перспектив або клієнтів. 

(Приклади: висока якість, низькі ціни, широкий вибір, найкраще обслуговування клієнтів, 

швидке постачання і т.д.)  

Характеристика запропонованого продукту 

Характеристика підприємства  

Аналіз ринку 

Маркетинговий план 

Місцезнаходження 

Конкуренція 

Виробничий план 

Організаційний план 

Фінансовий план 

Бізнес-ризики та гарантії 

Соціально- економічне значення проекту 
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Характеристика підприємства. Воно повинно продемонструвати і довести 

реальність бізнес-починання, описуючи форму практичних дій, з урахуванням реальної 

ситуації в обраній сфері бізнесу. Цей розділ повинен чітко і лаконічно пояснити два 

основних моменти:  

Що таке підприємство як засіб отримання прибутку?  

На чому ґрунтуватиметься його успішне функціонування?  

Підприємство може бути як юридичною особою так і приватним підприємцем.  

 

Аналіз ринку. Для старт-апів або існуючих підприємств, аналіз ринку важливий у 

якості основи для розробки маркетингового плану і допомагає обґрунтувати прогноз 

продажів. Існуючі підприємства будуть багато в чому залежати від діяльності в минулому як 

індикатор в майбутньому. Старт-апи мають більш важливу проблему - вони повинні в 

основному спиратися на дослідження ринку за допомогою архівів, торгових асоціацій, 

державної статистики, оглядів, спостереження конкурентів і т.д. У всіх випадках, 

переконайтеся, що аналіз ринку супроводжує створенню життєздатності бізнесу та 

обґрунтованості прогнозу продаж6.  

 

Маркетинговий план. В цей розділ включені основні моменти або детальний план 

маркетингу. Основними компонентами маркетингового плану є:  

Що ви продаєте? (які переваги ви надаєте і яке ваше становище або репутація?)  

Кому потрібні товари, які ви продаєте? (визначити цільові ринки)  

Як вам знайти доступ до цільових ринків і мотивувати їх купити товар? (розробити 

продукт, ціну, стратегії розподілу і просування товарів)7. 

 

 

 
 

 

Рис 3.3. Компоненти маркетингового плану. 

Місця (розташування підприємства) з великим потоком клієнтів зазвичай коштують 

дорожче, щоб купити або взяти в оренду, але вони вимагають менше витрат на рекламу для 

залучення клієнтів. Це особливо вірно щодо роздрібної торгівлі, де підрахунок 

клієнтопотоку і доступності стратегічно важливий6.  

 

Для підприємств, які виконують замовлення з доставкою поштою, телемаркетингових, 

виробничих, консалтингових або інших підприємств, де клієнт не робить покупку за 

юридичною адресою, деталі про розташування компанії не потрібні. Змініть розділ місце 

розташування, щоб відповідати вашій ситуації. В деяких випадках, хорошим розташуванням 

може бути близьке розташування до постачальників, транспортних вузлів або додаткового 

бізнесу, який також приверне ваш цільовий ринок.  

 

Товарні  стратегії Цінові стратегії 

Стратегії просування товару 

Маркетинговий план 

Стратегії розподілу 
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Конкуренція. Цей розділ повинен розширити поняття конкуренції. Якщо ви плануєте 

відкрити перший каток у місті, вашими конкурентами будуть кінотеатри, торгові центри, 

боулінг і т.д.  

 

Бізнес за своєю природою є конкурентоспроможним, і небагато підприємств є 

абсолютно новими. Якщо немає конкурентів, будьте обережні; може бути так, що ринку для 

вашої продукції не існує.  

 

Виробничий план. В цьому розділі, важливо визначити потреби організації та 

функціонування компанії, яка вироблятиме раніше описаний продукт (послуги).  

 

Організаційний план. У цій частині бізнес-плану описується, як підприємство буде 

структуровано, яка юридична форма власності буде використовуватися, роз'яснюється 

логістика організації, а саме: різні обов'язки управлінської команди, завдання, покладені на 

кожний підрозділ всередині компанії та навички персоналу; особлива увага приділяється 

філософії управління компанії та бізнес-культурі, і пояснюється, як це сприяє успіху бізнесу.  

 

Проблеми управління є основними причинами збоїв в роботі компанії, важливо 

обговорити якість і структуру менеджменту.  

 

Фінансовий план. В цієї частини бізнес-плану, важливо визначити фінансові потреби, 

необхідні для створення підприємства, і розрахувати фінансову підтримку підприємницького 

проекту8. 

 

 
 

Рис. 3.4. Елементи фінансових прогнозів 

Бізнес-ризики і гарантії. Метою цього розділу бізнес-плану є опис внутрішніх і 

зовнішніх факторів, які підвищують або знижують певний тип ризику, і заходів, що 

передбачаються для захисту від можливих фінансових втрат підприємством і кредитором. 

Інвестори (кредитори) хочуть знати: які проблеми можуть виникнути при реалізації проекту і як 

підприємець пропонує їх подолати. Глибина аналізу та ризикованості в даному випадку 

залежить від конкретного виду діяльності та масштабу проекту. Підприємницький ризик 

залежить від багатьох факторів, у тому числі від обсягу продажів, ціни за одиницю продукції, 

витрат на матеріали, конкуренції, загального економічного клімату та державного регулювання.  

   

Бізнес-ризики - це можливість того, що компанія буде мати більш низькі, ніж 

очікувалося, прибутку, або що вона буде відчувати втрати, а не прибутки.  

 

Основні цілі фінансових прогнозів 

Визначити потенціал прибутку 

підприємства, враховуючи корисні 

пропозиції 

Визначити, який капітал потрібен 

компанії і як він буде 

використовуватися 

Продемонструвати вміння компанії 

генерувати грошові кошти на 

експлуатацію та повернення кредитів 
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Соціально-економічне значення проекту. В розділі має описуватися вплив 

результатів проекту на соціально-економічну ситуацію в регіоні (місті), а також бажані 

форми підтримки проекту місцевою адміністрацією.  

Соціально-економічне значення проекту, зокрема, включає в себе:  

створення нових робочих місць;  

забезпечення населення новими продуктами і послугами;  

розширення податкової бази місцевого бюджету;  

вирішення екологічних проблем;  

розвиток конкурентного середовища.  

 

Висновок. Виграшний бізнес-план вимагає часу: години, щоб написати ефективний 

бізнес-план, який включатиме дослідження, документацію, аналіз та огляд. Чи не чарівної 

формули успіху, але одне основне правило справедливо: «Власник бізнесу, який не планує, 

планує провалити бізнес»9.  

  

Питання для обговорення 

 

1. Які етапи розробки бізнес-плану ви знаєте?  

2. Яка послідовність кроків бізнес-плану?  

3. Опишіть кожен розділ структури бізнес-плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Написание бизнес-плана для новых аптечных компаний. [Electronic recourse]/ 

http://www.pharmacist.com/sites/default/files/files/mtm_writing_business_plan.pdf 

http://www.pharmacist.com/sites/default/files/files/mtm_writing_business_plan.pdf
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4. ФАКТОРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І РОЗРОБКА 

МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУ 

 

Цілі вивчення 

 

Після вивчення даного розділу ви повинні вміти:  

1. Визначати значення і необхідність гарного маркетингового плану.  

2. Визначати ключові компоненти маркетингового плану і його деталі.  

 

Ключові слова: маркетинговий план, аналіз зовнішнього середовища, виявлення 

клієнтів, аналіз конкурентів / створення вартості, складові маркетингу, маркетинговий 

бюджет, сегментація, стратегія продукту, стратегія ціноутворення, стратегія 

просування, стратегія розподілу  

 

Маркетинговий план є ключовим розділом бізнес-плану старт-ап проекту, на основі 

якого розробляються виробничі, організаційні та фінансові аспекти бізнесу.  

Метою вашого маркетингового плану має бути визначення свого ринку і конкурентів 

в найдрібніших подробицях. Перед заповненням цього розділу, переконайтеся, що ви 

провели ретельне дослідження ринку з тим, щоб ви могли надати аргументоване економічне 

обґрунтування. Цей розділ буде становити особливий інтерес для інвесторів, так як він 

дозволить їм визначити, чи повністю вони розуміють свій ринок і пов'язані з ним тенденції. 

Ви повинні знати розмір і структуру вашого ринку, його територіальний розподіл і його 

потенціал росту10.  
 

Маркетинг прогнозує потреби і бажання цільових клієнтів і управляє процесом за 

допомогою яких ці потреби і бажання задовольняються.  

Маркетинговий план лежить в основі керівництва і координації всіх зусиль 

маркетингу усередині фірми. Якщо він ретельно досліджений, ретельно продуманий і 

оцінений, це допоможе вашій фірмі досягти свої мети.  
 

Процес створення маркетингового плану для компанії може бути розбитий на п'ять кроків:  

1. Аналіз зовнішнього середовища (дослідження ринку).  

2. Бізнес-модель.  

3. Виявлення клієнтів.  

4. Аналіз конкурентів / створення вартості.  

5. Складові маркетингу.  

6. Маркетинговий бюджет.  
 

Ваш Аналіз зовнішнього середовища (дослідження ринку) повинен описувати 

цільовий ринок і характеристики конкретних секторів ринку. Це може бути 

продемонстровано шляхом виявлення ринкових тенденцій, вивчення того, наскільки добре 

представлені аналогічні продукти або послуги, і аналізу як поточних, так і майбутніх 

конкурентів з точки зору переваг і недоліків, і їх частки на ринку. Загалом, ви повинні 

намітити в загальних рисах позиції вашого бізнесу по відношенню до конкуренції, у той же 

час демонструючи необхідність вашого продукту, конкурентні переваги і, як би справлялися 

із змінами на ринку. 

Маркетингова концепція заснована на необхідності розуміння потреб і потреб 

споживачів, які можуть бути ініціалізовані за допомогою маркетингових досліджень. 

Задоволення потреб є найважливішою частиною кожної маркетингової програми. 

                                                           
10  Написание успешного бизнес-плана. [Electronic recourse]/ 

http://www.grantnet.com/HelpfulReports/businessplan.pdf 

http://www.grantnet.com/HelpfulReports/businessplan.pdf
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Корисним інструментом в оцінці ринку є SWOT (сильні і слабкі сторони, можливості і 

загрози). Оцінювання можливостей і загроз, і як бізнес може отримати вигоду з них або 

уникнути їх за допомогою сильних сторони і слабких сторін фірми (таблиці 2.2, 2.3).  

 

SWOT аналіз допоможе вам:  

Дізнатися кому ви продаєте (аналіз ринку, сегментація, цільові пріоритети)  

Дізнатися, що має значення для цільових клієнтів (аналіз клієнтів)  

Переконатися, що ви абсолютно відрізняєтеся від конкурентів в тих областях, які 

мають важливе значення для цільових сегментів (конкурентний аналіз, перерозподіл ресурсів 

у разі необхідності, позиціонування, ринкова кон'юнктура).  

 

Важливим кроком у створенні бізнес-плану є розробка бізнес-моделі. Бізнес-модель 

описує обґрунтування того, як організація створює, приносить, і розраховує прибуток [1] 

(економічна, соціальна, культурна, або інші форми вартості). Процес створення бізнес-

моделі є частиною бізнес-стратегії11. Бізнес-модель є гарним помічником в процесі розробки 

бізнес-плану. Якщо ви можете описати кожен елемент моделі, розробити бізнес-план для вас 

більше не є проблемою.  

Опис основних елементів бізнес-моделі Canvas представлена в таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 

Основні елементи бізнес-моделі Canvas 

8. ОСНОВНЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

 

 

 

 

З ким із 

учасників ринку 

ви будете 

співпрацювати? 

 

7. ОСНОВНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Що повинно 

бути зроблено 

для виробництва 

ваших нових 

товарів/послуг?  

 

2. ЦІННІСНІ 

ПРОПОЗИЦІЇ 

 

 

 

Які товари і 

послуги повинні 

бути 

запропоновані 

клієнтам? 

 

4. ВІДНОСИНИ З 

КЛІЄНТАМИ 

Як раптові клієнти 

можуть стати 

прихильниками 

ваших товарів 

/послуг? 

 

1. КЛІЄНТСЬКИЙ 

СЕГМЕНТ 

 

 

 

Хто ваш клієнт? 

 

6. ОСНОВНІ 

РЕСУРСИ 

Які  основні 

ресурси 

необхідні для 

виробництва 

ваших нових 

товарів/послуг? 

3. КАНАЛИ 

Як ваші 

товари/послуги 

будуть шукати 

своїх клієнтів? 

 

9. СКЛАД ВИТРАТ 

Які витрати необхідні для того, щоб почати 

бізнес? 

5. ПРИБУТОК 

Скільки клієнтів забажають заплатити за 

запропоновані товари/послуги? 

 

Сфокусуйте увагу всіх на досягнення того, що клієнт хоче (управління людьми, 

моніторинг і контроль).  

 

Виявлення клієнтів не повинно бути важким процесом. Вам не потрібна величезна 

ринкова база, але ви повинні бути реалістичні і ваш ринок повинен бути чітко визначений.  

Ваш план повинен продемонструвати знання потреб і бажань клієнтів і довести, що у 

вас є доступний і значимий ринок.  

                                                           
11  Разработка бизнес-модели, A. Osterwalder, Yves Pigneur, Alan Smith, и 470 специалистов из 45 стран, самиздат, 2010 
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Виявлення клієнтів допоможе вам дізнатися:  

Хто ваш ідеальний клієнт і яка ваша клієнтська база  

Яка ваша поточна клієнтська база (вік, стать, дохід, географічне місцезнаходження) 

Які особливості ваших клієнтів і частка потенційних клієнтів  

Які майбутні клієнти на даний момент не доступні.  

Які якості ваші клієнти цінують найбільше в ваших продуктах / послугах.  

Як вони можуть бути використані, щоб обслуговувати краще ваших клієнтів.  

 

Виявлення клієнтів ґрунтується на сегментації ринку.  

 

Сегментація ринку - виявлення та профілювання різних груп покупців, які 

відрізняються в своїх потребах і перевагах  

 

Підставою для сегментації є фактор, який варіюється залежно від груп певного ринку, 

але узгоджується в межах кожної групи. Всі ринки можна розбити по-різному, і, хоча багато 

з основ, використовуваних для сегмента споживчого ринку також можуть бути застосовані 

для підприємств і організацій, сам їх характер в кінцевому підсумку призводить до інших 

конкретних підстав сегментації (табл. 4.2)12. 

Таблиця 4.2 

Фактори сегментації 

Споживчий ринок Діловий ринок 

Тип сегментації Змінні Тип сегментації Змінні 

Географічний 
Регіон, клімат, густота 

населення и темпи росту 

населення 
Географічний 

Місцезнаходження, 

концентрація клієнтів, 

регіональний ріст промислового 

виробництва і міжнародні 

макроекономічні фактори 

Демографічні 

Вік, стать, етнічні погляди, 

національність, освіта, 

професія, релігія, дохід и 

сімейний стан 

Тип клієнту 

Розмір організації, її 

промисловість та 

місцезнаходження в ланцюгу 

створення вартості 

Психографічні 
Цінності, відносини, думки, 

інтереси дії  та спосіб життя 

Поведінка 

споживача 

Добре ставлення до 

постачальників, моделі 

використання та розмір 

замовлення 

Фактор 

поведінки 

Норми споживання та 

інтенсивність використання 

продукції, чутливість ціни, 

добре ставлення до бренду і 

прагнення винагороди 

  

 

Після того як ви визначили в чому унікальність вашого бізнесу, і хто ваші цільові 

покупці, зосередьтеся на аналізі ваших конкурентів / утворення вартості:  

Визначте ваших прямих конкурентів і дізнайтеся, чим вони займаються.  

Визначте ваші ціннісні пропозиції.  

 

Аналіз конкурентів - процес виявлення основних конкурентів; оцінка їх цілей, 

стратегій, сильних і слабких боку, закономірностей реагування; і вибору конкурентів, на 

яких слід впливати або уникати 

 

                                                           
12  Сегментация рынка: основные стратегии для определения сегментов и выбора целевого рынка.  [Electronic 

recourse]/ http://tisconsulting.org/news/market-segmentation-basic-strategies/ 

http://tisconsulting.org/news/market-segmentation-basic-strategies/
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Рис.4.1. Кроки аналізу конкурентів 

 

Аналіз конкурентів дозволяє виявити конкурентну перевагу і ініціювати створення 

вартості. Фірма має конкурентну перевагу на ринку, якщо вона заробляє більш високий 

рівень економічного прибутку порівняно з середньостатистичною фірмою в галузі. 

Економічна прибуток, отриманий фірмою залежить від економічної привабливості її ринку, а 

також економічної вартості, створеної фірмою. Фірма має конкурентну перевагу, тільки 

якщо вона може створити більше економічної вартості, ніж її конкуренти. Здатність фірми 

створювати вартість залежить від величини її витрат, а також величини її прибутку щодо її 

конкурентів13.  

Перед аналізом конкурентів / створення вартості ви робите прогнозування продажів.  

Прогнозування продажів є основою для порівняння протягом певного періоду часу. 

Ви повинні:  

 

Правильно визначити і оцінити поточний попит, розглядаючи загальний потенціал 

ринку, частки ринку і очікувані продажу. Оцінити майбутній попит, розглядаючи минулі 

моделі продажів, споживчі тенденцій і в цілому прогноз ситуації на ринку  

 

Ринковий попит - це загальний обсяг, який може бути куплений певною групою клієнтів 

в певній географічній області в певний період часу і при певній маркетинговій програмі.  

 

Складові маркетингу можуть бути визначені як сукупність контрольованих 

маркетингових змінних, які фірма використовує, щоб переконати клієнтів у цільовому ринку 

для того, щоб забезпечити збут14.  

 

Складовими маркетингу є:  

Продукт, Місце, Просування і Ціна.  

 

По-перше, фірма вибирає продукт для задоволення виявлених потреб цільового 

сегмента. По-друге, використовується необхідний канал розподілу, щоб зробити продукт 

доступним. По-третє, фірма забезпечує ефективне просування. По-четверте, цінова 

платформ є прийнятною для замовника і фірми (таблиця 4.3). 

Таблиця 4.3 

Характеристика змінних складових маркетингу 

 

4 змінні Зміст складових маркетингу 
Елементи змінних складових 

маркетингу 

Продукт 

Визначення продуктів, 

індивідуальних товарів, 

виробничих ліній чи послуг 

Особливості продукту, аксесуари, 

установка, інструкція, сервіс, гарантія, 

упаковка та торгівельні марки 

                                                           
13  Маркетинг.  17 April 2012. [Electronic recourse]/ <http://www.sba.gov/category/navigation-structure/starting-

managing-business/managing-business/running-business/marketing> 
14  Kotler, P. and Armstrong, G. (2006) Принципы маркетинга. (11th ed.). Prentice Hall. NJ. 

Виявлення 
конкурентів 

компанії

Оцінювання цілей, 
стратегій, слабких сторін 
конкурентів, тенденцій.

Вибір конкурентів, на 
яких варто впливати 

або ігнорувати.

http://www.sba.gov/category/navigation-structure/starting-managing-business/managing-business/running-business/marketing
http://www.sba.gov/category/navigation-structure/starting-managing-business/managing-business/running-business/marketing
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Місце Доставка продукту клієнту 

Канали, розподільчі системи, посередники, 

складування, транспортування, реалізація та 

доставка 

Просування 
 

Комунікація з клієнтом 

Персональні продажі, масові продажі, 

стимулювання збуту, торгівельний 

персонал, реклама, вибір СМІ, копірайтинг 

Ціна 

Встановлення ціни, яка підходить 

клієнтам і максимізує прибуток 

компанії 

Гнучкі ціни, рівень ціноутворення, вхідна 

ціна, знижки, надбавки, географічні 

умови 

            

Якщо ви думаєте про створення, запуску або розширенні вашого бізнесу, або продажу 

будь-якого товару чи послуги, ці чотири елементи повинні бути пріоритетними весь час:  

1. Продукт допомагає вам:  

Дізнатися який продукт або послугу ви будете продавати на цьому ринку.  

Визначити, що вони представляють для вашого клієнта.  

Дізнатися, як це допомагає вашому клієнтові досягти, уникнути або зберегти щось.  

2. Цінова стратегія допомагає вам дізнатися:  

Яку плату ви будете стягувати за ваш продукт або послугу і на якій підставі.  

Як ви будете його продавати в роздріб.  

Як ви будете продавати його оптом.  

Як ви будете стягувати плату за оптові знижки.  

3. Стратегія місця допомагає вам дізнатися:  

Де ви будете продавати цей продукт по цій ціні.  

Чи будете ви продавати прямо через свою компанію або через оптових, роздрібних 

торговців, поштою, використовуючи каталоги або інтернет.  

4. Стратегія просування допомагає вам дізнатися:  

Як ви будете просувати, рекламувати і продавати цей продукт за цією ціною в цьому місці.  

Яким буде цей процес, починаючи з першого контакту до закінчення продажів. 

Маркетинговий бюджет - це останній пункт маркетингового плану.  

Маркетинговий бюджет є документом, що визначає витрати, пов'язані з 

маркетингом. Маркетинговий бюджет оцінює витрати на персонал, дослідження ринку, 

маркетингові комунікації, канали і інші інструменти маркетингу.  

 

Маркетингові витрати можуть бути визначені швидко, і саме тому важливо планувати 

маркетингові кроки для максимального впливу і, щоб переконатися, що необхідно планувати 

точно для покриття витрат. 

ПРИКЛАД 

Зразок шаблону маркетингового бюджету 
 

Статті витрат січ лют берез квіт трав черв лип серп верес жовт лист груд всього 

Персонал              
Оклад, заробітна платня              
Допомоги              
Прибутковий податок              
Комісійні та премії              

Персонал всього              
Дослідження ринку              

Первинне дослідження              

Вторинне дослідження              
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Дослідження ринку всього              
Маркетингові 
комунікації 

             

Фірмова символіка              

Реклама              

Веб-сайти              

Інтернет маркетинг              
Відносини з 
суспільством 

             

Події              
Маркетингові 

комунікації всього 
             

Канали              
Канали комунікації і 
навчання 

             

Канали просування і 
стимулювання 

             

Канали всього              
Інше              
Телефон              
Поїздки              
Комп’ютерне та офісне 
обладнання 

             

Інше всього              
Маркетинговий 
бюджет всього 

             

 

Вкрай важливо, щоб ви розробляли маркетинговий бюджет як частину вашого 

загального маркетингового плану, і уважно обмірковували кожне число і як кожне число 

впливатиме на інші числа.  

 

План впровадження та контролю припускає концентрацію уваги всіх на досягненні 

того, що клієнт хоче: управління людьми, моніторинг і контроль.  

Висновок. Істинний маркетинговий план включає в себе початкове планування, 

витрати на комунікації, постійний моніторинг та відстеження ваших маркетингових зусиль. 

Навіть коли ви створюєте дуже хороші плани, можуть статися несподівані події – і ви маєте 

погані результати. Маркетинговий план ще допоможе вам уникнути деяких загальних 

маркетингових пасток, і з цієї причини він корисний. Чи не відмовитися від плану 

маркетингу через те, що ви упустили ринок дорогих товарів та послуг!  

Запам'ятайте, маркетинговий план розробляється, щоб бути нейтральним - щоб 

допомогти вам отримати середню роздрібну ціну. План допоможе вам уникнути «ударів» на 

ринку дорогих товарів і послуг, а також на ринку дешевих товарів і послуг.  

 

Питання для обговорення  

1. Опишіть, як складові маркетингу співвідносяться з впровадженням маркетингового плану.  

2. Поясніть, як сегментація може допомогти компанії збільшити свою частку на ринку.  

3. Які основні елементи розглядаються в маркетинговому плані? 
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5. ФАКТОРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, І РОЗРОБКА 

ПЛАНУ ВИРОБНИЦТВА 

 

Цілі вивчення 

 

Після вивчення даного розділу ви повинні вміти:  

1. Виявляти внутрішні ресурси для здійснення діяльності.  

2. Як підготувати план виробництва.  

 

Ключові слова: внутрішні чинники, виробничі ресурси, процеси, безпосередні 

результати, внутрішні ресурси, сировина, постачальники, технологічний процес, план 

виробництва, упаковка, доставка, канали розподілу  

 

Всі ці компанії можуть бути описані і проаналізовані з точки зору базової моделі 

системи. В основних термінах, будь-яка «система» складається з трьох частин: виробничі 

ресурси, процес і безпосередні результати. В організації компанії ця система повинна бути 

призначена для перетворення інвестованого капіталу, праці людей, сировини та інші ресурсів 

в готову продукцію або бажані послуги таким чином, щоб потреби клієнтів були задоволені. 

Структура системи показана на малюнку 5.1. 

 

 

 
 

Рис 5.1. Системна модель функціонування малого бізнесу 

 

Ця модель корисна для всіх типів підприємств і допомагає підприємцю знайти 

оптимальні рішення для їх діяльності. Якість і кількість ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ 

повинна бути вибрана з урахуванням якості та кількості шуканих БЕЗПОСЕРЕДНІХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ, а не навпаки.  

          

Функціонування кожного підприємства відрізняється один від одного. Як 

підприємства, що займаються однією і тією ж діяльністю можуть вести свій бізнес по-

різному і це відрізняє їх від їхніх конкурентів.  

 

Ця ситуація залежить від існуючих внутрішніх ресурсів та використання системи 

управління. 

  

 

 

ВИРОБНИЧІ  
РЕСУРСИ

•люди

•гроші

•сировина, 

•обладнання

•компектуючі

ПРОЦЕСИ

•виробництво

•збірка

•закупівля

•сортування

•пакетування

•відвантаження

•реклама

•продаж

РЕЗУЛЬТАТИ

•готовая 
продукція

•сервисне 
обслуговування

•задоволені покуці

•прибуток
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ПРИКЛАД  

Системна  модель салону краси15 

 
 

 

У цій главі бізнес-плану вам потрібно описати і проаналізувати існуючі внутрішні 

ресурси, їх якість і доступність.  

Основні значущі внутрішні ресурси проілюстровані на Рис.5.216. 

 
Рис 5.3. Внутрішні ресурси компанії 

 

В цьому розділі ви повинні зупинитися на основних функціональних блоках 

(виробничий блок, блок розробки, маркетингу і продажів, і т.д.), а також на відносинах і 

взаємодії кожного з них.  

                                                           
15  Kenneth R.Van Voorhis. Предпринимательская деятельность и управление малым бизнесом. Allyn and bacon 

Inc. USA. 1980. Pag. 328 
16  Larisa Bugaian, Mihai Roșcovan, Angela Solcan, Ștefan Todirașcu Cum sa-ti initiezi o afacere. Ghid practic pentru 

antreprenori. Chisinau. 2010. Electronic recourse]/ http://www.bci.md/media/files/Ghid%20paginat.pdf 

ВИРОБНИЧІ   
РЕСУРСИ

•перекурі

•манікюрщиці

•ножиці

•шампунь

•сушка

•клієнти

•салон

•засоби 
обслуговування

•декор

ПРОЦЕСИ

•миття

•кондиціонування

•стрижка

•укладка

•сушка

•фарбування

•взаєморозуміння і 
побудова довірчі 
відносини з 
клієнтами

РЕЗУЛЬТАТИ

•задоволені клієнти 
з модними 
зачісками та 
манікюром, інші 
послуги

КОМПАНІЯ

Ресурси та 
засоби 

обслуговування

Ресурси для 
використання 
та розробки

Постачальники

Маркетингові 
ресурси та 
політика 

маркетингових 
складових

Людскі 
ресурси та 
організація

Фінансові 
ресурси та 

система 
управління

http://www.bci.md/media/files/Ghid%20paginat.pdf
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Важливим компонентом бізнес-плану повинні бути уточнення, що таке підприємство, 

що воно буде створювати продукти або послуги.  

Важливими основними питаннями, які слід обміркувати і дати на них відповіді, є 

наступні питання15:  

Що і як ви будете виробляти?  

Які джерела отримання сировини, енергії?  

Які процеси і технології ви будете використовувати для виробництва?  

Де ви розмістите виробництво?  

Як ви будете вирішувати проблему, пов'язану із закупівлею обладнання?

  

Джерело постачання матеріалами. Всі бізнес-підприємства повинні мати джерело 

постачання матеріалів. Ступінь, в якій це може вплинути на бізнес, однак, дуже 

різноманітна. Деяким сферам послуг можуть знадобитися тільки канцтовари, професійні 

послуги і т.д. Основна діяльність компаній-постачальників пов'язана c виробами або 

виробничими лініями, які вони продають. Компаніям-виробникам необхідно заготовляти 

сировину для виробництва своєї продукції17.  

Таким чином, питання, які ви повинні задати собі, наступні:  

Яка сировина ваше підприємство використовує?  

Хто ваші постачальники?  

Хто ще може бути вашими постачальниками?  

Які переваги користування послугами поточного постачальника?  

Які товари ви купуєте і продаєте?  

Які альтернативні джерела постачання ви маєте?  

Які переваги поточного джерела постачання?  

Які інші продукти ви використовуєте або будете використовувати?  

Чи можете ви спростити процес постачання продуктів?  

Ми демонструємо цей спеціальний аналіз, заснований на діяльності пекарні. 

 

ПРИКЛАД 

Визначення об’ємів споживання сировини17 

 

Продукт Споживання 

борошна за зміну, кг 

Дріжджі Сіль 

% за зміну, кг % за зміну, кг 

Хліб 707 1,3 9,19 1,5 10,60 

Булки 238 1,3 4,32 1,5 4,98 

Пироги 160 1,3 2,89 1,5 3,33 

Загальне 

споживання за зміну 

 

1105  

 

16,4  

 

18,91 

Загальне 

споживання за рік 

 

397800  

 

5900  
 

6800 

 

Залежно від розташування вашого виробничого об'єкта, проблеми з поставками 

можуть виникнути через обмеження на імпорт або митних затримок, транспортні труднощів, 

ненадійної логістики і т.д.  

Щоб вибрати відповідного постачальника, необхідно визначити критерії відбору. Як 

приклад вибору критеріїв можна використовувати: якість, терміни поставки, обсяг поставки, 

якість обслуговування, транспортні витрати та інші. Підприємець вибирає найбільш 

важливий критерій для конкретного типу виробничого процесу. 

                                                           
17  Kenneth Germaine Как организовать свой собственный бизнес. Plan.2011. [Electronic recourse]/ 

http://startyourownbusinessblog.files.wordpress.com/2010/12/how-to-write-your-own-business-plan2.pdf 

http://startyourownbusinessblog.files.wordpress.com/2010/12/how-to-write-your-own-business-plan2.pdf
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ПРИКЛАД 

Визначення головного постачальника  сировини18 

 

 

Виробництво. У будь-якому виробничому процесі є процес виробництва. Для 

кожного продукту існує ланцюжок виробництва з кількома різними ланками. Важливо, щоб 

ви ідентифікували ці окремі ланки і проаналізували будь-які вдосконалення процесу в 

кожній ланці або у всіх ланках, зібраних разом, щоб вдосконалити загальну ланцюжок. 

Таким чином, питання, які ви повинні задати собі, наступні:  

Як ви виробляєте кожну одиницю, яку ви створюєте?  

Які кроки в процесі виробництві?  

Чи можна удосконалити ці кроки? 

Чи може бути вдосконалений спосіб взаємодії ланок?  

У цій частині вам необхідно описати ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС і визначити, яке 

ОБЛАДНАННЯ необхідно використовувати. 

 

ПРИКЛАД 

Етапи виробничого процесу випічки хліба19 

 

                                                           
18   Larisa Bugaian, Valentina Catanoi, Ala Cotelnic, Natalia Curagău, Cristina Dolghi, Igor Enicov, Maria Gheorghiţă, 

Vasile Golovco, Marian Jalencu, Ala Levitschi, Claudia Melinte, Angela Solcan, Petru Tomiţă. Antreprenoriat: 
InIţIerea afacerII. UTM. Chisinau 2010. [Electronic recourse]/http://www.ase.md/~cmg/files/antreprenoriat.pdf 

19   Схема технологического процесса производства хлебобулочных изделий.  [Electronic recourse]/ 
http://www.pip-ns.com/en/2-5/Scheme-of-technological-process-of-bread-production/ 

1.підготовка сировини 
(просіювання,  

зважування,  відправка 
до смісителя)

2.змішування 
(сзмішування матеіалів в 

однорідну масу)

3.бродіння в масі 
(готовність тіста після 
замішування, перше 

замішування)

4.розподіл та 
округлення               

(зготівка тіста базового 
розміру і фрмування в 

кулі)

5.проміжне бродіння 
(готовність частин 

тіста)

6.формівка 

(формівка тіста в батон 
або іншу бажану форму)

7.кінцеве бодіння  
(кінцеве бродіння 

заготівел тіста в камері 
бродння в контролюємих 

умовах)

9.охолодження 
(охлодження 

хлібобулочних виробів 
до кмнатної 

температури)

10.упаковка          
(укладка охолодженних 

продуктів у ящики)

Назва 

постачальника 

Назва наданої 

сировини 

Закупівля за рік Частка у наявному 

об’ємі, % Кількість, кг Вартість, євро 

X Пшеничне борошно X Y 88,7 

Y Пресовані дріжджі X Y 1,8 

Z Цукор, сіль, 

соняшникова олія 

X Y 9,5 

http://www.ase.md/~cmg/files/antreprenoriat.pdf
http://www.pip-ns.com/en/2-5/Scheme-of-technological-process-of-bread-production/
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Тепер ви визначаєте обладнання та інші ресурси, які вам потрібні для реалізації 

технологічного процесу. 

 

ПРИКЛАД 

Необхідне обладнання17 
 

 

 

Інші ресурси, які вам необхідні для виробничої діяльності наступні: офісні 

приміщення, виробничі приміщення, торгові приміщення, склади для сировини і готової 

продукції, гараж для транспортних засобів та інші.  

Особливе значення для роботи підприємства мають наступні ресурси:  

Електроенергія.  

Водопостачання та водовідведення.  

Паливо для заправки транспорту.  

Вам потрібно визначити ціну на електроенергію і постачальників цього ресурсу.  

Крім того, в цій частині необхідно визначити щомісячний і щорічний виробничий 

план, використовуючи таблицю Gant. 

 

ПРИКЛАД  

Місячний план виробництва, (кг, одиниці, тони, шт.) 
 

Тип 

продукції 

Період (місяць) Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

A     xx    xx    xxxx 

B      xx xx xx     xxx 

C xx  xx  xx  xx  xx  xx  xxxx 

 

Цю ж таблицю ви можете використовувати при складанні плану виробництва на рік.  

 

Упаковка і доставка. Це два дуже важливі елемента для вашого бізнес-процесу.  

Упаковка може мати великий вплив на кінцевого користувача.  

Перша роль упаковки полягає в тому, щоб продукт був доставлений кінцевому 

користувачеві в ідеальному стані. В деяких випадках упаковка також дуже важлива для збуту 

та маркетингу. Питання, які ви повинні вирішити:  

Назва основних 

засобів 

Тип, фірма, технічні 

характеристики 

Споживання 

енергії, кВт 

Початкова 

вартість, євро 

Технологічне 

обладнання 

Просіювач борошна FIMAK  x 

Спіральний змішувач зі змінною 

чашею FIMAK SPM 250 M (2 шт) 

 x 

Формування круглих заготівок (2 шт)  x 

Піч FIMAK  x 

Соли та обладнання  x 

FIMAK піч для випічки хлібу та 

булок (6 шт) 

 x 

Комп’ютери 2 шт  x 

Офісне 

обладнання 

Столи, стільці  x 

Транспорт  Car veco Dayly 50C  x 

Всього   xxxxxxx 
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Як упаковувати ми пакуємо або маємо намір упаковувати наші товари?  

Чи гарантує упаковка те, що продукт надходить до кінцевого користувача в 

відмінному стані?  

Чи повинна упаковка мати функцію маркетингу?  

Як вона може бути вдосконалена (див. Розділ маркетингу)?  

Чи є ваша поточна вартість упаковки ефективною?  

Перше, що бачить клієнт - це упаковка товару.  

При виборі найкращого способу транспортування має бути вирішено ряд питань.  

Як швидко ми повинні доставити товари до наших клієнтів, тобто термін доставки 

швидкопсувних товарів порівняно з не швидкопсувними?  

Що є найбільш економічно ефективним методом доставки?  

Чи є маркетинговий аспект у ваших послугах доставки?  

 

Висновок. Реалізація цієї частини бізнес-плану дозволяє підприємцям правильно 

визначити необхідні ресурси з точки зору кількості і якості. Також допомагає вибрати 

технологічні процеси та бізнес-партнерів.  

 

Питання для обговорення  

1. Що таке внутрішні ресурси, які підприємець повинен проаналізувати?  

2. Які критерії використовує підприємець, щоб вибрати постачальників?  

3. Для чого призначений технологічний процес? 
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6. РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПЛАНУ 

 

Цілі навчання 

 

Після вивчення даного розділу ви повинні вміти:  

1. Визначати організаційні аспекти бізнесу.  

2. Розподіляти обов'язки і відповідальність для реалізації бізнес проекту.  

 

Ключові слова: організаційний (управлінський) план, структура власності, команда 

внутрішнього управління, зовнішні ресурси управління, потреби людських ресурсів, 

організаційна структура  

 

Розділ бізнес-плану організаційний (управлінський) план описує, як бізнес буде 

структурований, яка юридична форма власності буде використовуватися, роз'яснює 

логістику організації, такі як різні обов'язки управлінської команди, завдання, покладені на 

кожний підрозділ всередині компанії та навички персоналу, висвітлює філософію управління 

компанією і бізнес-культуру, і пояснює, як це буде сприяти успіху компанії.  

Зручним способом організувати розділ Організаційний план є розбиття його на 

підрозділи, які детально зображені на малюнку 6.120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Підрозділи організаційного плану 

 

Підрозділ «Структура власності» описує правову структуру бізнесу. Найбільш 

поширені форми господарюючих суб'єктів:  

1. Приватне підприємство. Ця форма бізнесу означає, що бізнес належить і 

контролюється однією людиною.  

2. Товариство. Товариство являє собою об'єднання двох або більше осіб, для 

управління, як співвласників, компанією для отримання прибутку.  

3. Корпорації. Юридична особа або "обличчя" в собі.  

Залежно від організаційно-правової структури бізнесу, яка пояснюється в наступних 

підрозділах, буде зрозуміло, як будуть управляти компанією з дня на день. Наприклад, якщо 

компанія буде працювати в якості товариства, то має бути пояснено, хто партнери і як 

управлінські рішення будуть прийняті і як розбіжності будуть вирішені. Для компанії, 

                                                           
20  Написание бизнес-плана: Раздел 6. [Electronic recourse] / 

http://sbinfocanada.about.com/cs/businessplans/a/bizplanmanage.htm 
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організованої як корпорація, описуються склад і функції ради директорів, які будуть 

основними власниками, і як кожен з них буде приймати участь в прийнятті рішень21.  

Підрозділ Команда Внутрішнього Менеджменту описує основні категорії управління 

компанією, що мають відношення до бізнесу, визначає, хто відповідатиме за цю категорію, і 

вказує навички цієї людини. Хоча кожна компанія буде відрізнятися у своїй організаційній 

структурі, більшість з них можна розділити на кілька широких областей, які включають22: 

маркетинг та продажу (включає відносини з клієнтами і обслуговування); виробництво (у тому 

числі забезпечення якості); наукові дослідження і розробки; адміністрування.  

Але не кожну компанію можна розділити таким чином, тому що кожна компанія 

відрізняється один від одного, і повинна бути структурована відповідно до власних вимог і 

цілей. Залежно від типу компанії інші функції, які, можливо, будуть необхідні, а саме: 

управління технологією, управління інформаційними технологіями, управління якістю і т.д. Не 

обов'язково одна людина повинна відповідати за кожну категорію управління бізнесом, деякі 

ключові особи в управлінні можуть виконувати більше однієї ролі. Є багато різних способів 

структурування компанії. Фактори, які відіграють важливу роль: тип компанії, промисловість, 

розмір компанії, вид власності (товариство, сімейний бізнес і т.д.), стиль управління і т.д.  

Ефективним способом викласти структуру компанії є створення організаційної 

структури з докладним описом. Організаційна структура визначає обов'язки і види звітності 

середнього і вищого керівництва. Малюнок 6.2 являє собою приклад структури організації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис 6.2. Приклад організаційної структури 

                                                           
21  Элементы бизнес-плана: Первые шаги начинающего предпринимателя. [Electronic recourse]/ 

https://www.extension.purdue.edu/extmedia/EC/EC-735.pdf 
22 Элементы бизнес-плана. Оперативный план и план управления. [Electronic recourse]/ 

http://www.entrepreneur.com/article/38308-6 
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Організаційна структура - це візуальне уявлення то, як фірма має намір розподіляти 

повноваження, відповідальність, а також інформацію в межах своєї офіційної організаційної 

структури  

 

Після опису структури компанії, вкажіть ролі команди управління, обов'язки і 

відповідальність, попередній досвід і успіхи, і поясніть, як ці якості відносяться до реалізації 

пропонованої послуги.  

Також виділіть рівень освіти і будь-яке спеціалізоване навчання ключових 

співробітників. Резюме чи біографічні відомості можуть бути включені в додатки23.  

Додайте пояснення того, як ваша команда менеджерів оплачуватиметься: опишіть 

будь-які плани поділу доходів, заробітну плату та посібники членів управлінської команди. 

Крім того, можна включити в додатки трудові договори або позаконкурсні угоди.  

 

Підрозділ «Зовнішні ресурси управління» описує два головних джерела зовнішніх 

ресурсів управління:  

Професійні послуги. У підрозділі «Професійні послуги» перерахуйте і опишіть 

зовнішні носії, такі як спеціалізовані консультанти в галузі промисловості, юристи, 

бухгалтери або агентства по зв'язках з громадськістю / маркетингові агентства, і вкажіть, які 

види послуг ви будете отримувати від них, а також який досвід і / або контакти вони можуть 

запропонувати вашій компанії6.  

Рада консультантів. «Рада консультантів» складається з зовнішніх бізнес-експертів, 

які збираються періодично, щоб допомогти управлінській команді оцінити підприємство і 

прийняти стратегічні пропозиції щодо удосконалення. Якщо рада консультантів включається 

в структуру, план повинен представити коротку інформацію про цих людей (у тому числі їх 

імена, назви, досвід) і пояснення, як кожен член сприятиме наданню консультацій та ведення 

прибуткового бізнесу. Якщо передбачається участь рада консультантів, в будь-якому 

випадку включите цей розділ, в якому опишіть плани створення ради консультантів і 

опишіть категорію людей, які вам підійдуть для роботи в раді1,6.  

 

Підрозділ «Потреби людських ресурсів» описує співробітників більш низького рівня, 

якщо планується найняти їх. Поясніть в цьому підрозділі, як ви будете знаходити 

потенційних співробітників і якої кваліфікації вони повинні відповідати, яку роботу вони 

будуть виконувати, як ви будете оплачувати їх працю. Чи буде краще для вашого бізнесу 

наймати співробітників або ви повинні працювати з контрактними робітниками чи 

фрілансерами, чи потрібен вам персонал на повний робочий день або на неповний і так далі. 

Найголовніше, обдумуючи зміст цього підрозділу, ви повинні дати рекламу на одну з цих 

вакансій і включити її в ваш бізнес-план24.  

Для того, щоб визначити кількість співробітників, необхідних компанії, 

застосовується наступне рівняння для кожного відділу, перерахованих в організаційній 

структурі: 

 

C / S = P,                    (6.1) 

 

де    C - загальна кількість клієнтів;  

        S - загальна кількість клієнтів, які обслуговуються співробітником;  

        P - вимоги до персоналу.  

 

                                                           
23  Написание бизнес-плана для новых аптечных компаний. [Electronic recourse]/ 

http://www.pharmacist.com/sites/default/files/files/mtm_writing_business_plan.pdf 
24  Бизнес-план: ваш организационный и оперативный план.[Electronic recourse]/ 

http://www.investopedia.com/university/business-plan/business-plan6.asp 

http://www.pharmacist.com/sites/default/files/files/mtm_writing_business_plan.pdf
http://www.investopedia.com/university/business-plan/business-plan6.asp
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Після підрахунку кількості співробітників, яке необхідно компанії, розраховується 

заробітна плата: 

                                    P × SL = LE,    (6.2) 

 

де    P - вимоги до персоналу в кожному відділі;  

        SL - рівень окладу співробітника;  

        LE - заробітна плата. 

 

Потім визначте яку зарплату отримає кожен співробітник, і всю вартість заробітної 

плати для всіх працівників. Додайте до цього вартість будь-яких інших винагород 

працівникам, щоб обчислити загальну суму витрат на зарплату21.  

Організаційний план повинен також включати короткий опис політики компанії, 

проведену для підвищення продуктивності праці співробітників, а також для забезпечення 

твердої прихильності персоналу компанії. Конкретні питання, які були розглянуті19:  

Основні критерії та процес відбору персоналу.  

Політика щодо винагороди персоналу (частка з фіксованою змінною заробітної плати, 

бонусних схем, пільг і т.д.).  

Схеми навчання.  

Культурні складові, підтримувані вищим керівництвом (регулярні і ефективні зв'язки, 

відкрита інформаційна політика, процеси прийняття командних рішень, повага до людей, 

справедливість в оцінці персоналу тощо).  

Конкретні заходи щодо втримання ключових експертів.  

Для власників малого бізнесу, які працюють з невеликою кількістю людей, багато з 

функцій, згаданих вище, повинні бути об'єднані і повністю здійснюватися ними або частково 

розділені з іншими. В такому випадку, в бізнес-плані слід зазначити, що ви плануєте робити, 

коли бізнес виріс настільки, що ви більше не в змозі впоратися самотужки з усіма цими 

функціями25.  

 

Висновок.  Розділ  Організаційний (управлінський) бізнес-план необхідний для того, 

щоб створити репутацію управлінської команди. Він описує команду менеджерів і 

співробітників, і те як власність компанія структурована. При написанні розділу управлінський 

бізнес-план, вкажіть структуру власності, внутрішні і зовнішні ресурси управління, управління 

потребами персоналу. Організаційна структура необхідних посад та посадові інструкції 

ключових співробітників допоможе читачам зрозуміти, як компанія буде працювати.  

 

Питання для обговорення  

 

1. Обґрунтуйте необхідність включення в бізнес-план розділу Організаційний план.  

2. Які пункти повинні бути включені до підрозділу бізнес-плану,команда 

внутрішнього управління?  

3. Чи всі підрозділи Організаційного плану необхідні для малого бізнесу? 

Обґрунтуйте вашу точку зору.  

 

 

                                                           
25  Как подготовить бизнес-план. UNITED NATIONS New York and Geneva, 2002. [Electronic recourse]/   

http://unctad.org/en/docs/iteiia5_en.pdf 

http://unctad.org/en/docs/iteiia5_en.pdf
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7. РАЗАРАБОТКА СТРАТЕГІЇ ФІНАНСУВАННЯ І ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ 

 

Цілі навчання 

 

Після вивчення даного розділу ви повинні вміти:  

1. Розуміти ключові елементи фінансового плану.  

2. Визначати і пояснювати ризики, порахувати і оцінити поріг рентабельності бізнес-

проекту.  
 

Ключові слова: стратегія фінансування, фінансовий план, ризики, аналіз порога 

рентабельності.  
 

Бізнес-плани є за своєю суттю стратегічним. Ви починаєте тут, сьогодні, з певними 

ресурсами і можливостями. Ви хочете дістатися туди, до тієї точки в майбутньому (як 

правило, на це йде три-п'ять років), коли ваш бізнес буде мати інший набір ресурсів і 

можливостей, а також більш високу рентабельність і виросли активи. Ваш план демонструє, 

як ви добираєтеся звідси туди26.  

Не обов'язково вкладати багато грошей, щоб багато грошей отримати, але деяка сума 

для цього необхідна. Це особливо вірно, якщо частина ваших цілей і завдань передбачає 

дуже швидке зростання.  

Для початку запитайте себе, які види фінансування вам потрібні, і які ви були б готові 

прийняти. Це просто, коли у вас мало готівки, або можливо не вистачатиме грошей, і 

практично будь-яке джерело фінансування є просто відмінним варіантом. Але кожен вид 

фінансування має різні характеристики, які ви повинні брати до уваги при плануванні. Ці 

характеристики мають три основні форми:  

По-перше, існує ступінь управління компанією, від якої вам доведеться відмовитися. 

Рівноправний партнер може, природно, вимагати приблизно рівний контроль. Головні 

власники капіталу часто вимагають зробити значний внесок в організаційні рішення шляхом, 

наприклад, включення одного або кількох людей до ради директорів. Можуть бути залучені 

спонсори або їх можна не залучати зовсім, в залежності від їх персонального стилю. Банкіри, 

на іншому кінці шкали, швидше за все не будуть надавати послуги з консультування доти, 

поки ви не зробите виплати основної суми та не сплатите відсотки в необхідний час і не в 

порушення будь-яких інших умов кредиту.  

Ви повинні також врахувати суму грошей, яка вам, ймовірно, знадобиться. Будь-яка 

кількість менша, ніж кілька мільйонів доларів, занадто мало, для стандартного первинного 

публічного розміщення акцій, наприклад. Інвестори ризикового капіталу, швидше за все, 

можуть інвестувати суми від 250 000 € до 3 мільйонів €. З іншого боку, якщо що тільки дуже 

багатий спонсор зможе забезпечити більше декількох сотень тисяч доларів.  

Практично будь-яке джерело коштів, від банку до представника, має деякі 

рекомендації про розмір фінансування, яке він здійснює. Передбачаючи розмір ваших 

потреб, тепер він допоможе вам у підготовці вашого плану.  

Третє, що необхідно врахувати, це вартість. Вона може бути виміряна з точки зору 

процентних ставок та акцій власності, а також часу, документів і звичайних проблем.  

Планування. Які аспекти організаційної стратегії та плану повинні бути на місці, 

перш ніж розробити свою стратегію фінансування? Ви повинні знати, де ви перебуваєте 

зараз. Він повинен включати загальні сильні і слабкі сторони, а також конкретні фінансові 

сильні і слабкі сторони27. Це може бути корисно для того, щоб зробити аналіз SWOT.  

Корисними показниками, за якими можна виміряти поточну ситуацію стійкості, є: 

                                                           
26  Планируй свой план. [Electronic recourse] /http://www.entrepreneur.com/article/38292#ixzz2qJbujxdk 
27  Разработка финансовой стратегии. [Electronic recourse] /  

http://www.civicus.org/new/media/Developing%20a%20Financing%20Strategy.pdf 

http://www.entrepreneur.com/article/38292#ixzz2qJbujxdk
http://www.civicus.org/new/media/Developing%20a%20Financing%20Strategy.pdf
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- загальна кількість джерел фінансування – це потрібна розумну кількість для 

зростання, але не настільки велика, щоб ви проводили весь час, встановлюючи звіти;  

- співвідношення міжнародних та місцевих джерел фінансування – потрібно для того 

, щоб співвідношення кількості місцевих джерел фінансування та міжнародних було 

відносно високим, якщо це можливо, тому що місцеві джерела фінансування напряму 

зацікавлені в збереженні вашої роботи;  

- нарахований дохід - потрібно заробити прийнятний відсоток від вашого доходу (що 

таке "прийнятний" залежатиме від характеру вашої організації і діяльності, яку вона 

здійснює), щоб переконатися, що ви не повністю залежите від джерел фінансування;  

- збереження накладних витрат якомога більш низькими - це означає, що ви можете 

виконувати цю роботу, але ваші основні витрати залишатимуться на низькому рівні (не 

більше ніж 15 - 20% від загальних витрат);  

- сума грошей, яка у вас є в запасі - ви повинні створити резервний фонд, який може 

заробити відсотки і створити для вас буфер проти фінансових криз.  

Ви повинні мати чітку організаційну концепцію і стратегічну ціль, а також стратегію і 

план дій для їх досягнення. Ваша стратегія фінансування повинна підтримувати вашу 

організаційну стратегію. Ви повинні знати, що ви плануєте робити і скільки співробітників 

та ресурсів вам необхідно, перш ніж розраховувати, скільки грошей вам потрібно і як ви 

будете отримувати необхідні фінанси.  

Ризик - це ступінь невизначеності, пов'язаної з передбаченим результатом. Можна 

виділити наступні види ризиків (рис. 7.1): допустимий ризик, який може бути покритий 

прибутком; критичний ризик, який покривається прибутком; катастрофічний ризик, який 

покривається власністю компанії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. Основні типи ризиків 

 

При розробці цього розділу бізнес-плану стоїть завдання оцінити ступінь 

невизначеності для досягнення цієї мети, щоб визначити час і місце виникнення небажаних 

наслідків; проаналізувати основні види ризиків та їх джерела, а також розробити заходи 

щодо зниження втрат фінансових ресурсів (рис. 7.2). 

 

 

 

1. Виробничий ризик 
  

- затримка будівництва і 

основної підготовки  

- затримка доставки 

обладнання 

- сезонність поставок 

сировини 

- непередбачувані зупинки 

- відсутність сировини 

- погана якість продукції 

- погана якість сировини 

- застарілі продукти 

- амортизація техніки 

- відсутність резервних 

потужностей 

2. Ринкові ризики 

- нестабільний попит 
- зниження ціни конкурентів  
- збільшення цін на сировину 
- зміни в податковій та митній 

політиці 
- збільшення продуктивності 

конкурентів  
- ефективне зниження попиту 
- відсутність кваліфікованої 

робочої сили 

  

3. Соціальні та 

психологічні ризики 
- політична стабільність 

- психологічний клімат 

  

4. Екологічні ризики 

  
- викиди в атмосферу 

- забруднення води 
  

5. Фінансові ризики 

- відсутність власних 

оборотних коштів 
- дострокова 

переадресація 

розрахунків 
- валютний ризик 
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Рис. 7.2. Основні заходи по скороченню або запобіганню ризиків 

 

Основні фактори ризику та заходи щодо скорочення фінансових втрат можуть бути 

зведені у таблиці 7.1.  

Таблиця 7.1  

Фактори ризику і заходи по скороченню фінансових втрат 

 

Фактори ризику Міри зі скорочення фінансових втрат 

Нестабільна загальна ситуація в країні Реалізація заходів з економічної 

стабілізації, приватизації та корпоратизації 

Спад виробництва у зв'язку з відсутністю 

інвестицій і оборотного капіталу 

Залучення додаткових позик і внутрішніх 

інвестицій у формі акціонерного капіталу 

Обмежена здатність для залучення 

іноземних інвестицій на розвиток 

виробництва і технічне переозброєння 

Поліпшення інвестиційного клімату 

шляхом надання додаткових пільг та 

державних гарантій для інвесторів 

Орієнтація тільки на одного постачальника 

сировини 

Дослідження можливості й інших варіантів 

отримання сировини 

 

Аналіз рентабельності. Для оцінки ефективності старт-ап проекту 

використовуються наступні види оцінки інвестицій: чиста приведена вартість (ЧПВ), 

внутрішня ставка доходу (ВСД), індекс прибутковості (ІП), термін окупності (ТО). Ці 

показники описані в курсах Підприємництво і Інноваційний менеджмент.  

ЧПВ означає чисту приведену вартість або різницю між поточною вартістю 

грошових приток і поточною вартістю грошових відтоків. ЧПВ метод - це дисконтований 

грошовий потоків від проекту до інвестора за передбачений період з початку інвестування до 

отримання результату. Якщо ЧПВ ≥ 0, приймається інвестиційне рішення.  

ВСД означає внутрішню ставку дохідності. ВСД - це максимальний рівень цін на 

капітал (ставка дисконтування), при якій проект із зазначеним рухом коштів до інвестора 

буде мати для нього комерційний інтерес.  

Взагалі, чим вище внутрішня ставка дохідності проекту, тим більше це бажано для 

здійснення проекту. Таким чином, ВСД можна використовувати для ранжирування кількох 

перспективних проектів, можливість здійснення яких фірма розглядає. Покладемо, що всі 

Переорієнтація виробників на 

виробництво нових товарів і 

розширення експорту продукції, 

що виготовляється  
 

Розширення лізингових 

відносин 
Здійснення розрахунків 

з постачальниками 

сировини, матеріалів та 

комплектуючих, тобто 

розвиток бартеру 

Основні міри по 

скороченню або  

застереженню появи ризиків 

рисков 

Продовжений аналіз 

ринкової ситуації, 

коректування рішень, 

своєчасне 

маневрування 

ресурсами 
Розширення 

пошуку 

альтернативних 

закупівель 

матеріальних 

ресурсів 

Вмотивоване створення 

ринкових фондів, 

зниження втрат може 

бути досягнуто шляхом 

страхування 

 Розширення маркетингових досліджень і 

прогнозування поведінки основних 

конкурентів, а також визнання їх досягнень в 

ваших виробничих цінових стратегіях 
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інші фактори рівні між різними проектами, проект з найбільшим показником ВСД, імовірно, 

буде визнаний кращим і розглянутий в першу чергу.  

ВСД іноді називають "економічним коефіцієнтом віддачі (ЕКВ)". Ви можете 

розглядати ВСД як темпи зростання, які проект передбачає генерувати. У той час як 

фактична норма прибутку, яку проект неминуче отримає, часто відрізняється від його 

розрахункової ставки ВСД; проект з істотно більш високою вартістю ВСД, ніж інші доступні 

варіанти, все одно буде мати набагато більше шансів на високі темпи зростання.  

Індекс дохідності. Індекс дохідності являє собою відношення суми поточної вартості 

проекту, поділену на первісну вартість інвестицій. Він є відносною мірою вартості 

(приведена вартість) проекту в порівнянні з його первісною вартістю. Проекти з більш 

високим індексом прибутковості мають більш високу купівельну можливість по відношенню 

до дефіциту інвестованого капіталу.  

Термін окупності. Кількість років для накопичувальних чистих грошових потоків від 

проекту до первинних грошовим затратам (за певний період часу приймається приплив 

грошових коштів від проекту, щоб відновити первинну вартість проекту).  

Вирішальне правило: фірма визначає довільну кількість років в якості критичного 

числа (х). Якщо термін окупності < х, то проект приймається. В іншому випадку, проект 

відхиляється.  

При обліку ризиків, менеджери повинні визначити, чи є проект занадто ризикованим 

по відношенню до його прибутковості. Є кілька використовуваних методів, коли мова 

заходить про аналіз ризику, наприклад аналіз рентабельності.  

 

Аналіз рентабельності є одним з видів простого аналізу, який говорить нам, скільки 

одиниць має бути продано для того, щоб конкретний проект компенсував витрати або 

рентабельність28.  

 

Іншими словами, скільки одиниць має бути продано так, щоб до сплати податків 

операційні грошові витрати або бухгалтерський прибуток були рівні 0? Цей особливий тип 

аналізу проводять при УОР грошових потоків і на рівні бухгалтерського обліку УОР. Він 

також дає нам відносну міру того, наскільки стійким є певний проект.  

 

Рентабельність руху грошових коштів. Операційний грошовий потік до 

оподаткування (ПДПНІА) використовується для визначення порогу рентабельності грошових 

потоків. Це важливо, тому що він показує, якщо до оподаткування операційні грошові потоки 

проекту будуть адекватними, щоб зберегти проект не потрібно додаткових інвестицій.  

Досить легко обчислити поріг рентабельності. Фіксовані витрати (ФВ) з проекту 

ділиться на пропорційну частку проданої речі (Ціна одиниці - Мінливі витрати на одиницю). 

Математична форма: 

 

 

          Рентабельність  ПДПНІА =
ФВ

Ціна−Мінливі витрати на одиницю
      (7.1) 

 

 

Перехресний рівень продажів. Доповненням до аналізу ПДПНІА рентабельності або 

рентабельності руху грошових коштів є аналіз перехресного рівня продажів. Аналізу 

перехресного рівня продажів порівнює два проекти відразу.  

Він описує кількість одиниць, які повинні бути продані, для того щоб два проекти 

отримали ту ж прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу і амортизації (ПДПНІА).  

                                                           
28  Оценивание проекта: что такое анализ безубыточности? [Electronic recourse] / 

http://letslearnfinance.net/what-is-break-even-analysis/ 

http://letslearnfinance.net/what-is-break-even-analysis/
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Перехресний рівень продажів розраховується за такою формулою: 

 

ПРПДПНІА =
ФВАльтернатива 1−ФВАльтернатива 2

Прибуток за один.Альтернатива 1− Прибуток за один.Альтернатива 2
                 (7.2) 

 

ПРИКЛАД  

Компанія може прийняти один із двох взаємовиключних проектів. Проекти або для 

лінії з ручним обслуговуванням або автоматизованої виробничої лінії. Витрати на процес 

ручного виготовлення становлять 4000 € на рік і змінні витрати 20 € за одиницю.  

Витрати на процес автоматизованого виробництва становлять 35,000 € на рік і змінні 

витрати 16 € за одиницю. У будь-якому випадку, кожна вироблена одиниця продається за 25 €.  

Щоб обчислити пороги рентабельності ПДПНІА для кожного процесу, ми повинні 

застосувати наведену вище формулу:  

Рентабельність ПДПНІА (автоматизована лінія) = 35,000 € / (25 € - 16 €) = 3,889 

одиниць  

Рентабельність ПДПНІА (лінія з ручним обслуговуванням) = 4,000 € / (25 € - 20 €) = 

800 одиниць  

 

Пороги рентабельності і поріг перехресного рівня для лінії з ручним 

обслуговуванням і автоматизованої лінії 

 

 
 

Облік прибутку до вирахування відсотків і податків (ПДПН) використовується для 

визначення облікового порога рентабельності. Цей захід важливий, оскільки він показує 

число одиниць, які повинні бути продані, щоб уникнути облікового збитку від реалізації.  

Крім того, досить просто розрахувати поріг рентабельності. Сума фіксованих затрат 

(Fз) і амортизаційних витрат проекту ділиться на відповідну частку проданої речі (Ціна 

одиниці - змінні витрати на одиницю).  

 

Математична форма: 

 

Рентабельність ПДПН =  
𝐹З+АВ

Ціна−Одиниця ПЗ
                 (7.3) 
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Керівники використовують техніку аналіз рентабельності, щоб визначити, скільки 

одиниць має бути продано для того, щоб проект був рентабельним; на рівні грошових 

потоків до оподаткування та на обліковому рівні комерційного прибутку.  

Це лише один з багатьох способів, за допомогою яких керівник може визначити 

ризики, пов'язані з конкретним проектом.  

 

Висновок. Кожен вид фінансування має різні характеристики, які слід брати до уваги 

при розробці бізнес-плану. Ці характеристики мають три основних форми (ступінь 

контролю, від якого вам доведеться відмовитися; сума грошей, яка вам буде необхідна і 

вартість фінансування). Корисно зробити аналіз SWOT, проаналізувати основні види ризиків 

та їх джерел, а також розробити заходи щодо зниження втрат фінансових ресурсів.  

 

Питання для обговорення  

 

1. Які основні складові фінансового плану?  

2. Опишіть ризики, поясніть спосіб обчислення порога рентабельності бізнес-проекту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUCSID навчальний курс: "Бізнес планування старт-ап проектів" 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

 

46 

8. АНАЛІЗ І ОЦІНЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ 

 

Цілі навчання 

 

Після вивчення даного розділу ви повинні вміти:  

1. Розуміти концепцію і термінологію аналізу бізнес-плану  

2. Розуміти спектр завдань, пов'язаних з проведенням ретельної оцінки та аналізу  

3. Розуміти важливість аналізу і оцінювання в рамках проекту. 

 

Ключові слова: фінансовий аналіз, оцінювання, бізнес-план, презентація, особисте 

інтерв'ю, інвестори  

 

Аналітики повинні мати на увазі, що кращі результати є кінцевою метою їхньої 

роботи,а  не просто "кращі рішення", і, звичайно, не "кращий аналіз". Аналіз сам по собі не є 

оцінюванням - він повинен бути використаний в контексті прийняття рішень з метою 

забезпечення оцінювання.  

Будь-який бізнес не може розвиватися без планування. Важливо мати бізнес-проект 

(бо це створює відмінність між організованою діяльністю і хаосом). Планування спрямоване 

на виключення оцінювання випадкових явищ і на скорочення можливості їх виникнення. 29 

Побудова бізнес-плану може бути досить затребуване. Він робить вичерпний, детальний 

аналіз діяльності компанії.  

Аналіз є частиною складного процесу, який перетворює вихідні дані в значущі для 

організації. Ця "ланцюжка створення вартості бізнес-аналітики", показана на малюнку 8.1. 

Відзначимо, що процес складається з постійних (прямокутники) і перетворень (стрілки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.1. Ланцюжок створення вартості бізнес-аналітики 

 

                                                           
29  McKeever, M. (2007), “Как написать бизнес-план” Ninth Edition, Consolidated Printers, Inc., The USA, 2007 
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Бізнес-план є візитною карткою компанії і дасть вам доступ до важливих бізнес-

партнерів. Так, для зовнішніх спостерігачів, він відображає імідж компанії. Професійний 

дизайн і ретельний вибір слів є важливими факторами успіху цього документа. Інші 

включають в себе такі, нібито тривіальні технічні питання, як макет титульного аркуша та 

якості обкладинки і паперу. Це те, що створює у читача перше враження.  

Презентація бізнес-плану здійснюється: для розгляду заінтересованих юридичних і 

фізичних осіб, які володіють новими підприємствами; для демонстрації кращого ведення 

бізнесу підприємцем і командою провідних менеджерів компанії; для встановлення активних 

партнерських відносин з потенційними кредиторами та інвесторами30.  

 

Є кілька рівнів усних доповідей для інвесторів:  

РІВЕНЬ 1. «МОВА У ЛІФТІ». Як випливає з назви, це коротку заяву про вашу 

інвестиційну можливість, яку ви можете висловити на одному диханні. Єдина мета «промови 

в ліфті» - зацікавити інвестора. Успіх промови - обмін візитними картками і пропозиція для 

вас зателефонувати і призначити зустріч більш докладної співбесіди.  

«Мова в ліфті» слід запам'ятати і прорепетирувати настільки, щоб вона не звучала, як 

відрепетирувана. Ви ніколи не знаєте, де ви можете зустріти потенційного інвестора: на 

коктейльній вечірці, футбольному матчі або навіть в ліфті.  

 

РІВЕНЬ 2. ОФІЦІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ЯРМАРКУ ТОВАРІВ або КОНКУРСІ 

БІЗНЕС-ПЛАНІВ. Вам, імовірно, слід мати PowerPoint презентацію для супроводу ваших 

словесних коментарів.  

Час, відведений для презентації, коливається від 3 до 10 хвилин, з 5 по 8 хвилини є 

серединою кривої нормального розподілу. Очевидно, ви можете викласти набагато більше 

матеріалу від 3 до 10 хвилин, ніж в «промові в ліфті», але в цілому не буде часу, щоб 

розповісти про фінансові прогнозах в деталях або показати резюме управлінської команди. 

Для фінансів - прогнози продажів і прибутку і пошук фінансування; для команди управління, 

відзначте лише суттєвий успішний і пов'язаний з ними досвід ключових членів31.  

Ідеальна презентація обов'язково повинна бути побудована таким чином, щоб 

підкреслити переконливий характер ваших інвестиційних можливостей. Це ваша 

відповідальність створити презентацію, яка найкращим чином характеризує можливість, в 

тому числі включає і наступні критичні елементи. Хоча ваша презентація буде визначатися з 

урахуванням вашої конкретної компанії, перші два слайди і останній слайд повинні містити 

наступну інформацію32.  

Слайд 1 - Логотип і назва компанії, короткий опис компанії та дату презентації.  

Слайд 2 - Короткий опис презентації.  

Останній слайд - Контактна інформація.  

Презентуючий повинен визначити остаточний порядок презентації, і конкретну 

інформацію, яка повинна бути включена.  

1. Постановка стратегічної мети: Анотація про те, чим займається компанія.  

2. Ринок: На скільки великий ринок, на який ви орієнтуєтеся і як швидко він росте? 

Як визначається ринок? Які нинішні тенденції? Хто є домінуючими учасниками?  

3. Проблема: Чого не вистачає або що є дефіцитом на ринку сьогодні? Наскільки 

великі проблема клієнта ви вирішуєте?  

                                                           
30  Brooks, J. K. and Stevens B. A. (1987), “Как написать успешный бизнес-план”, The USA, 1987 
31   Mike Roer, David Sturgess. SENTR EPRENEURSHIP Источники капитала. Бизнес-план. Инвесторы. Бизнес-

планирование для новых предприятий. Third edition. Editorial review board. Entrepreneurship Foundation; 

Fairfield, Connecticut 
32  Ignition-Point-Presentation-Guidelines. [Electronic recourse]/ 

http://ignitionpnt.com/wp-content/uploads/2012/05/Ignition-Point-Presentation-Guidelines.pdf 

http://ignitionpnt.com/wp-content/uploads/2012/05/Ignition-Point-Presentation-Guidelines.pdf
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4. Вирішення проблеми: Яке виключне рішення приймає ваша компанія з цієї 

проблеми? Яке ціннісне пропозицію для ваших клієнтів?  

5. Конкурентоспроможність: Яка ваша стійка конкурентоспроможність? Що є 

бар'єром для входу? Чи ви є власником або контролюєте які-небудь патенти, запатентовану 

технологію або іншу інтелектуальну власність? Увага: Не зупинятися на унікальній 

технології. Опишіть її і про переходите далі.  

6. Команда управління: Хто входить до складу управлінської команди? Який їх 

досвід? Якими навичками, освітою володіють, і яке мають відношення до управління? Чого 

членам команди не вистачає, і який план, щоб заповнити ці відкриті позиції?  

7. За економіку покупців: Скільки вам коштуватиме придбати клієнта? Який доход ви 

формуєте на одного клієнта? Яка вартість ваших товарів на одного клієнта? Скільки вам 

коштуватиме обслуговування кожного клієнта? Що таке відтік клієнтів? Який прибуток за 

період життя клієнта?  

8. Маркетинг & Розподіл: Який ринок і позиція вашого продукту або послуги по 

відношенню до цільового клієнту? Які канали ви будете використовувати і наскільки вони 

потужні?  

9. Етапи: Який ваш етап розвитку? Який ваш прогрес на сьогоднішній день? 

(проясніть сьогоднішню реальність проти майбутнього) Які ваші подальші етапи?  

10. Капіталізація & Формування фондів: Яка нинішня структура капіталу компанії? 

Скільки готівки було вкладено і ким? Скільки грошей ви збираєте? Чого ви очікуєте, і на чому 

ґрунтується ваше очікування? Як гроші будуть витрачені? Як довго будуть нові гроші існувати, і 

які етапи будуть виконані? Який обсяг додаткового фінансування ви очікуєте і коли?  

11. Основні фінансові результати: Уявіть коротку інформацію про фінансові 

прогнозах компанії на найближчі 5 років, бажано в одному слайді. Уявіть очікуваний 

результат - те, що ви реально розраховуєте досягти. Не будьте надмірно консервативні або 

оптимістичні.  

12. Висновок: Які 3-5 ключових моменти, які ви хотіли б, щоб слухач запам'ятав33? 

 

РІВЕНЬ 3. ПРИВАТНА БЕСІДА в офісі інвестора. Це те, до чого, як ви сподіваєтеся, 

вас може привести «мова в ліфті» або офіційна презентація. Якщо зустріч з венчурною 

компанією, будьте готові бути представленими інвестиційній команді, що складається з 3-5 

осіб. Плануйте дати офіційну 10-20 хвилинну вступну презентацію. Презентація може 

перериватися питаннями.  

Дізнайтеся про організацію зустрічі в той час, коли ви отримуєте запрошення, або, 

принаймні, до початку засідання, щоб ви знали, чого очікувати:  

Кількість людей в кімнаті?  

Хто приймає рішення? (Подивіться їх біографії на сайті інвестиційної компанії).  

Чи можете ви (чи повинні) зробити PowerPoint презентацію?  

Скільки людей буде присутній як слухачів?  

Яка кількість часу відводиться на бесіду?  

Чи є якісь особливі питання, які слід обговорити? (Відповідь на це питання може 

виявити моменти, якими найбільше стурбовані інвестори).  

Вивчіть фірму (Хто вклав кошти (хто їх портфельні компанії)? Чи може відносини з 

вашою фірмою зміцнити кожний з їхніх портфельних компаній? Чи потенційна вона?)  

Зателефонуйте кому-небудь з генеральних директорів портфельних компаній (Яку 

пораду вони дадуть? Як працювати з інвесторами? Слід вам бути обачними?). 

Який процес забезпечення капіталом від фірми? Якщо цього немає на веб-сайті, 

запитайте.  

                                                           
33  Ignition-Point-Presentation-Guidelines. [Electronic recourse] / 

http://ignitionpnt.com/wp-content/uploads/2012/05/Ignition-Point-Presentation-Guidelines.pdf 

http://ignitionpnt.com/wp-content/uploads/2012/05/Ignition-Point-Presentation-Guidelines.pdf
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ПРИКЛАД  

 

The Boston Consulting Group придбала широку популярність в 1960-х тому, що їх 

матриця «собака-зірки-дойна корова-знак питання» була і такою, що запам'ятовується, і 

застосовна до однієї з головних проблем управління - створення портфелів компаній. 

Унікальні і переконливі аналітичні моделі - це речі, навколо яких можуть бути створені 

консалтингова практична діяльність, наукова діяльність і пакети програмного забезпечення.  

 

Презентація бізнес-плану повинна викликати почуття оптимізму та ентузіазму. 

Інвестори не вкладають свої гроші в проект, який буде використовувати ці гроші на користь 

компанії.  

Будь-який потенційний інвестор або кредитор у презентації бізнес-плану хоче 

побачити його доцільність та ефективність. Якщо під час презентації підприємець зможе 

довести до ума інвесторів (кредиторів) основну мету, і потенційні результати проекту, то він, 

як правило, може розраховувати на їх фінансову підтримку. Таким чином, бізнес-інтереси 

зацікавлених сторін (кредиторів та інвесторів) не збігаються. Кредитор, як вже було сказано, 

особливо стурбований здатністю компанії погасити свій борг. Йому досить того, що 

регулярно виплачується кредит і відсотки по ньому. Інвестори, акціонери більш ретельно 

вивчають свою роль у бізнес-плані. Вони повинні бути особливо уважні до питань, 

пов'язаними з розумним компромісом між інтересами компанії та своїми інтересами. Якщо 

діяльність компанії буде успішною, вона буде мати позитивний вплив на норму прибутку 

інвестора, який отримує частку доходу в обмін на інвестиції34.  

Інвестори, які бажають взяти на себе більший ризик, можуть отримати в більший 

прибуток. Якщо прибуток непорівняний з ризиком, то інвестиції в бізнес-проекти збиткові. 

Дуже важливий аспект процесу презентації бізнес-плану - показати динаміку очікуваного 

обсягу продажів протягом довгого часу. Таким чином, прогнози повинні бути 

реалістичними, інакше ви можете поставити під сумнів обґрунтованість проекту.  

Наступним важливим кроком у презентації є: обґрунтування обсягу товарів, що 

вимагають використання інвестицій; підтвердження віддачі по вкладеному капіталу, 

виділення можливостей та строків погашення кредитів. Якщо ці дані ретельно готуються і 

чітко доводяться до інвесторів під час презентації бізнес-плану, вони можуть стати одним з 

важливих критеріїв оцінки привабливості бізнесу. 

Під час презентації бізнес-плану підприємець повинен виразно довести свою здатність 

передбачати всі можливі види і джерела ризику, які можуть бути в новому бізнесі. Дуже 

важливо виділити найбільш ймовірні ризики для порушення "моста", щоб відповісти на 

питання про те, як зменшити ризики і втрати. Зверніть увагу, що відверте, виважене і стисле 

обговорення цього питання під час презентації бізнес-плану, згаданого вище, 

характеризуватиме вас як підприємця з кращого боку, і свідчити про те, що ви проявите 

обґрунтовану обережність при ефективному використанні і захисті капіталу, який ви 

збираєтеся отримати від вашого партнера.  

 

ПРИКЛАД  

 

План презентації. Якщо взяти робочий план, не акцентуючи увагу на його оформленні 

та вироблене враження, і прокручувати його, щоб підвищити рівень уваги до нього, ви 

закінчите планом презентації. Цей план підходить для показу банкірам, інвесторам та іншим 

особам за межами компанії.  

                                                           
34  Timothy W. Powell TW Powell Company Analysis in Business Planning and Strategy Formulation. Prepared for the 

Art and Science of Business Intelligence Analysis, JAI Press, Gilad and Herring, eds., copyright JAI Press 

Weston,C. (1992), “Финансовая теория" and Корпоративная политика” Third Edition, Addison Wesley 

Publishing Company, Inc., The USA,1992 
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Після презентації, підприємець повинен бути готовий відповісти на питання, так як 

найбільш важливим завданням презентації бізнес-плану є встановлення діалогу з 

потенційними інвесторами. Процес презентації бізнес-плану буде ефективним, якщо 

враховуються чинники, які "заманять" кредиторів та інвесторів для фінансування та співпраці.  

Досвід показав, що найбільшу увагу звертається на наступні чинники: особистий 

бізнес у вигляді підприємця, його здібностей як лідера; величезний інтерес підприємця до 

вашого бізнесу, бажання зробити все можливе для досягнення цієї мети; професійна 

компетентність і знання підприємця в практичних організаційних та економічних питаннях 

бізнесу; склад топ-менеджерів компанії, їх кваліфікації, досвід, попередні досягнення та 

успіхи, балансу знань і навичок управлінської команди в цілому.  

 

Висновок. Презентація бізнес-плану повинна продемонструвати, що вся команда 

зацікавлена в позитивних результатах бізнес-ідеї, персонал працює з лідером в одному 

напрямку; індивідуальні та групові інтереси, досвід і традиції, кваліфікації та соціально-

психологічні характеристики керівників і керівників фірм, включених в процесі розробки 

бізнес-плану. В цьому випадку кредитори і інвестори повинні розуміти, що пропонований 

бізнес-план структури організаційного управління є найбільш підходящим для бізнесу, і 

керівництво має як адміністративні навички, так і навички в області фінансового 

менеджменту, маркетингу і виробництва.  

 

Питання для обговорення  

 

1. Чому аналіз і оцінювання важливі для старт-апів?  

2. Чому для старт-апу важливо мати презентацію бізнес-плану?  

3. Яке загальна кількість часу, відведеного на співбесіду? 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

 

 

1. БІЗНЕС-ПЛАН У РИНКОВІЙ СИСТЕМІ 

 

Задача 1.1. Визначити 7-10 цілей підприємницької діяльності. Вставте найбільш 

важливі цілі в таблицю 1.1 і розподілити їх. Після цього визначте, реалізовані чи SMART 

критерії у таблиці 1.1. У разі необхідності перегляньте свої цілі.  

 

Таблиця 1.1  

Критерії цілей SMART 

 

Ціль Ранг 
Критерії 

S M A R T 

       

       

       

       

       

 

Задача 1.2. Проаналізуйте діловий клімат вашої країни, використовуючи веб-сайт 

http://www.doingbusiness.org/rankings 

 

Дайте відповідь на наступні питання:  

o Наскільки він комфортний для нових компаній?  

o Чи легко створити нову компанію?  

o  Скільки буде потрібно днів?  

o  Ризиковано це і як ви плануєте підприємницьку діяльність?  

 

 

2. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ 

 

Задача 2.1. Опишіть основні ідеї вашого старт-ап проекту. Коротко опишіть 

ефективність, можливість їх реалізації, їх реальну й потенційну вартість, рівень ризику та 

економічної ефективності їх реалізації.  

 

Задача 2.2. Визначте місію і цілі майбутнього бізнесу. Сформулюйте стратегічну мету 

як чітко визначену причину діяльності компанії. Всі подальші цілі розробляються для 

виконання цієї місії, і вони повинні відповідати певним вимогам: бути конкретними, чітко 

визначені і вимірні; мати різний термін дії, щоб бути реальними; повинні бути розроблені 

для кожного виду діяльності, які важливі для компанії; доповнювати один одного, а не 

суперечити.  

 

Задача 2.3. Проведіть дослідження сильних і слабких сторін, можливостей та загроз 

майбутнього бізнесу. Результати аналізу можуть бути виражені у вигляді таблиці (табл. 2.1, 

2.2). Таблиця 2.1 демонструє чотири основних поля SWOT, а таблиця 2.2 показує матрицю 

стратегій використання результатів SWOT -аналізу.  

 

 

 

http://www.doingbusiness.org/rankings
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Таблиця 2.1  

Відображення результатів SWOT -аналізу 

 

Слабкі сторони 

 

Внутрішні недоліки 

бізнес-проекту 

 

Сильні сторони 

 

Внутрішні переваги бізнес-проекту в 

різноманітних функціональних областях: 

маркетинг, фінанси, виробництво, 

персонал 

Загрози 

 

Несприятливі зовнішні чинники, вплив яких 

може привести до збоїв в процесі реалізації 

бізнес-проектів 

Можливості 

 

Перспективні напрямки розвитку бізнес-

проектів, здатних приносити успіх в 

майбутньому 

 

Таблиця 2.2 

Матриця стратегій використання результатів SWOT -аналізу 

 

СМ 
Заходи, які необхідно прийняти, щоб використовувати сильні сторони 

бізнес-проекту для розширення можливостей 

СЗ 
Заходи, які необхідно прийняти, щоб використовувати сильні сторони 

бізнес-проекту в цілях запобігання і зниження загрози 

СлМ 
Заходи, які необхідно прийняти, щоб подолати слабкі сторони бізнес-проекту для 

розширення можливостей 

СлЗ 
Заходи, які необхідно прийняти, щоб подолати слабкі сторони бізнес-проект для 

запобігання і зниження загрози 

 

3. ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОЦЕСУ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 

 

Задача 3.1. Розподіліть в логічному послідовному порядку основні етапи розробки 

бізнес-плану (заповніть таблицю):  

Виробничий план, конкуренція, бізнес ризики і гарантії, соціально-економічна 

значимість проекту, аналіз ринку, організаційний план, розташування, план маркетингу, 

опис пропонованих продуктів, опис підприємства, фінансовий план. 

 

№ Етапи розробки бізнес-плану 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  
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Задача 3.2. В процесі аналізу ринку, потрібно інформацію про розподіл продукту «Y» 

світового ринку для прийняття рішень про те, скільки коштів необхідно для отримання 

моделі продукту «Y» в різних цінових сегментах. На підставі даних таблиці:  

Таблиця 3.2  

Таблиця джерел даних 

Географічні 

сегменти 

ринку 

 

Показники 

Рівень цін 

Всього Низький 

< 500 

EUR 

Середній 

от 500 

до 700 

EUR 

Високий 

от 700 

до 900 

EUR 

Самий 

високий 

> 900 

EUR 

А 

Частка цінового сегмента в 

загальному обсязі продажів в 

географічному сегменті ринку,% 

37 

 

45 

 

 

13 

 

 

5 

 

100 

Обсяг продажів продукції «Y», 

млн. шт. 
3,8 2,6 0,7 0,2 7,3 

В 

Частка цінового сегмента в 

загальному обсязі продажів в 

географічному сегменті ринку,% 

14 

 

25 

 

40 21 100 

Обсяг продажів продукції «Y», 

млн. шт. 
1,2 2,3 5,8 3,1 12,4 

Виробничі можливості майбутньої компанії, 

млн. шт. 
8,0 6,9 6,5 3,7 25,1 

  
Визначте:  

a. Який обсяг продукту «Y» в кожній моделі повинна виробляти компанія, щоб 

продати в кожному географічному сегменті ринку. Які країни є більш кращими для продажу 

продукту «Y» в певному ціновому діапазоні;  

b. Порівняйте місткості ринку для кожної моделі з продуктивністю майбутньої компанії;  

c. Заповніть таблицю результатів і зробіть висновок.  

 

 

4. ФАКТОРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ СЕРЕДОВИЩА І РОЗРОБКА 

МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУ 

 

Задача 4.1. Сегментація ринку - це виявлення і профілювання різних груп покупців, 

які відрізняються за своїм потребам і перевагами. Опишіть ваших споживачів з 

використанням критеріїв сегментації ринку. Відповіді наведені в таблиці.  

Таблиця 4.1  

Сегментація ринку 

 

Тип сегментації Змінні 

Географічний  

Демографічний  

Психологічний  

Поведінковий  
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Завдання 4.2. Бізнес-модель Canvas – це стратегічне управління і підприємницький 

інструмент.    

 
ГОЛОВНЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

- 

- 

- 

- 

ОСНОВНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

- 

- 

- 

 

ЦІННІ 

ПРОПОЗИЦІЇ 

- 

- 

- 

- 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ    

З КЛІЄНТАМИ 

- 

- 

- 

 

КЛІЄНТСЬКИЙ 

СЕГМЕНТ 

- 

- 

- 

- 

ОСНОВНІ 

РЕСУРСИ 

- 

- 

- 

 

КАНАЛИ 

- 

- 

- 

 

СТРУКТУРА ВИТРАТ 

 

 

 

ПОТОКИ ДОХОДІВ 

 

  
Завдання 4.3. Опишіть змінні складові маркетингу для вашого бізнесу. Помістіть 

відповіді в таблицю. 

 

Товарна політика Цінова політика 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

Стратегія міста Стратегія просування 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

5.  ФАКТОРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І РОЗРОБКА 

ПЛАНУ ВИРОБНИЦТВА 

 

Задача 5.1. Ви молодий підприємець, який хоче почати свій бізнес в сфері надання 

послуг по прибиранню для громадян. Визначте, що є ресурсами, процесом і безпосереднім 

результатом цього бізнесу.  

 

Задача 5.2. Ви хочете відкрити свою справу по виробництву дерев'яних меблів. Для цього:  

a. Опишіть технологічний процес.  

б. На основі опису технологічного процесу визначте необхідні ресурси для досягнення 

виробничого процесу.  

 

Задача 5.3. Ви молодий підприємець має справу зі збором меду. Ви хочете 

диференціювати себе від інших конкурентів і вирішили упаковувати мед для споживача 

таким чином, щоб він був більш зручним у використанні.  

Визначте можливості упаковки меду, які будуть прийняті вашими клієнтами.  
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6. РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПЛАНУ 

 

Задача 6.1. Ви власник компанії, яка продає молочні продукти для шкіл, дитячих 

садків і ВНЗ у вашому місті. У вас є співробітники в наступних відділах:  

Відділ продажів для ВНЗ,  

Відділ продажів для дитячих садків,  

Відділ продажів для шкіл,  

Бухгалтерія.  

Кожен відділ продажів має два повних робочих дня і один неповний робочий день 

менеджерів з продажу та двох людини на доставці. Бухгалтерія складається з двох штатних 

співробітників, які підзвітні у генеральному директору.  

1) Створіть організаційну схему.  

2) Якщо продажі здійснюються у відділі продажів, які будуть ваші рекомендації по 

можливій  реструктуризації, для поліпшення продажу?  

3) Якщо продажі ростуть, зробіть рекомендації по реструктуризації, щоб впоратися з 

розширенням бізнесу?  

 

Задача 6.2. Ваша компанія має 900 клієнтів. Загальне число клієнтів, які можуть бути 

обслужені кожним менеджером по продажам, становить 150 клієнтів в місяць. Рівень 

зарплати співробітника 1500,00 євро на місяць. Максимальне матеріальне допомога 

працівникові становить 40% окладу.  

Обчисліть загальні витрати на оплату праці для цієї компанії протягом місяця. 

 

 

7.  РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ФІНАНСУВАННЯ І ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ 

 

Задача 7.1. Аналіз беззбитковості є дуже корисним методом обліку витрат. Як 

зробити аналіз беззбитковості - питання наступних кількох кроків.  

1. Визначте постійні витрати вашої компанії. Постійними витратами є будь-які 

витрати, що не залежать від обсягу виробництва. Оренда та комунальні послуги будуть 

прикладом постійних витрат, тому що ви будете платити ту ж суму за них незалежно від 

того, скільки одиниць ви робите чи продаєте. Класифікуйте всі постійні витрати вашої фірми 

за певний період, і складіть їх разом.  

2. Визначте змінні витрати вашої компанії. Змінними витратами є ті, які будуть 

коливатися разом з обсягом виробництва. Наприклад, компанії, яка здійснює заміну масла, 

доведеться купувати більше масляних фільтрів, якщо вони виконують велику кількість замін, 

тому вартість покупки масляних фільтрів - це змінна вартість. Насправді, через те, що 

компанія припускає купити 1 масляний фільтр для заміни масла, ця вартість може бути 

визначена для кожної здійснюваної заміни масла.  

3. Визначте ціну, по якій ви будете продавати ваш продукт. Стратегії 

ціноутворення є частиною набагато складнішою маркетингової стратегії, і можуть бути 

досить складними. Тим не менш, ви знаєте, що ваша ціна буде не менше, ніж ваші витрати 

виробництва (насправді, існує багато законів антимонопольного законодавства, які 

забороняють продавати нижче собівартості).  

4. Розрахуйте свою одиницю маржинального прибутку. Одиниця маржинального 

прибутку - це скільки кожна продана одиниця приносить грошей, покриваючи свої змінні 

витрати. Вона розраховується шляхом вирахування змінних витрат одиниці з її продажної 

ціни.  

5. Розрахуйте поріг беззбитковості вашої компанії. Поріг беззбитковості говорить 

вам про обсяг продажів, який вам доведеться домогтися, щоб покрити всі ваші витрати. Він 
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розраховується шляхом ділення всіх ваших фіксованих витрат на маржинальний прибуток 

вашого продукту.  

6. Визначте ваші очікувані прибутки або збитки. Як тільки Ви визначили обсяг 

беззбитковості, ви можете оцінити свою очікуваний прибуток. Пам'ятайте, що кожна 

додаткова одиниця, яка продається, вироблятиме дохід, що дорівнює її маржинального 

прибутку. Таким чином, кожна одиниця, продана вище порога беззбитковості, буде 

приносити прибуток, що дорівнює його маржинального прибутку, і кожна одиниця, продана 

нижче точки беззбитковості, приноситиме збиток, рівний її маржинального прибутку.  

 

Задача 7.2. Розглянемо наступний приклад, використовуючи бізнес заміни масла.  

Ціна продажу послуги по заміні масла становить 40 євро (зверніть увагу, що ці 

розрахунки будуть однаково добре працювати при вираженні в інших валютах). Кожна 

заміна масла має 3 витрати, пов'язані з ним: покупка масляного фільтра 5 євро, придбання 

банки масляної 5 євро і плата 10 євро в заробітній платі техніку, що виконує заміну масла. Це 

змінні витрати, пов'язані з заміною масла.  

Маржинальний прибуток для однієї заміни масла: 40 (5 + 5 + 10) або 20 євро. Надання 

послуги заміни масла клієнту приносить компанію 20 євро в доход після відновлення її 

змінних витрат.  

a. Уявіть собі, що всі постійні витрати вашої компанії в даному місяці дорівнюють 

2000 євро. Яка точка беззбитковості? (крок 5)  

b. Уявіть, що ваш бізнес забезпечує 150 замін масла на місяць. Тільки 100 замін масла 

були необхідні, щоб стати беззбитковим. Визначте свою очікуваний прибуток або збитки 

(крок 6)  

c. А тепер уявіть, що ваша компанія забезпечує тільки 90 замін масла на місяць. 

Визначте свою очікуваний прибуток або збитки (крок 6)  

 

Задача 7.3. Використання SGR-моделі досяжного підвищення Джеймса К. Ван Хорна 

( 
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 ) 

за даними з базисного періоду бухгалтерського обліку, в таблиці нижче, визначте:  

1) максимально можливий приріст виручки від реалізації (SGR) старт-ап компанії в 

даних обмеженнях (рентабельність продажів, цикл конверсії активів, структура капіталу);  

2) стратегічні цілі старт-ап компанії, які визначаються протягом наступних 3 років у 

разі базової прибутковості по збереженню продажів, досяжні:  

- зростання виручки від реалізації повинен становити не менше 70%;  

- щорічні витрати з прибутку на виплату дивідендів в сумі 180 000 євро.  

 

Дані за фінансовими результатами старт-ап компанії в базовий період 

 

Показник Символ Колькість 

Виплачені дивіденди, євро Div 180 000 

Капітал компанії, євро Eq 3 060 000 

Залучений капітал, євро D 2 928 000 

Всього активи (зобов’язання), євро А  

Об’єм продажу (виручка від реалізації), євро S 4 560 000 

Собівартість реалізованої продукції, євро 

 

3 240 000 

Інші витрати, євро 

 

420 000 
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Прибуток до вирахування податків, євро 

 

 

Податок на прибуток, євро 

 

 

Чистий прибуток, євро NP  

Реінвестиційний ризик прибутку, євро b  

Доходність продажів (ROS) NP/S  

Доля позичених коштів D/Eq  

Капіталоємкість A/S  

Темп стійкого росту SGR  

 

 

Задача 7.4. Визначте тривалість дії виробничих і фінансових циклів вашої старт-ап 

компанії відповідно до наведеного нижче графіком: 
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Рисунок 7.1. Графік циклів оборотних активів компанії 

 

Проаналізуйте тривалості складових на прикладі вашої компанії.  

Порівняйте час затримки оплати вашими постачальниками ресурсів і період затримки 

надходження платежу від ваших клієнтів.  

Визначте оптимізаційні запаси циклів і їх складові.  

 

 

8. ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА БІЗНЕС-ПРОЕКТУ 

 

Задача 8.1. Групова презентація бізнес-плану (20%). Презентація - це вітрина проекту. 

Під час презентації, автор розповідає не тільки про хід і результати, а й демонструє свої 

знання і досвід набутої компетенції у вирішенні проекту. Елемент індивідуальності - 

найважливіший аспект проекту, який передбачає оцінку всієї роботи, відображеної автором і 

придбаного в ході її досвід.  

Дати презентації - під час вашого навчання протягом тижня . 

Групова 10-15 хвилинна презентація буде оцінена 20% від загальної оцінки. Всі члени 

групи повинні бути присутнім і брати участь в презентації.  

Кожна група представляє свої бізнес-плани своїй групі, керівнику та викладачеві (в 

деяких випадках, якщо виникають тимчасові обмеження, групи можуть не робити 

презентацію під час навчання групи . Будь ласка, зареєструйтесь заздалегідь).  



SUCSID навчальний курс: "Бізнес планування старт-ап проектів" 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

 

58 

Презентація повинна бути спрямована на представлення бізнес-ідеї групі інвесторів-

спонсорів, які вибирають початківці компанії для інвестування в них коштів. Будьте готові 

відповісти на будь-які питання. Оцінки виставляються в кінці презентації.  

Якщо ви не в змозі вкластися у відведений час, ви отримаєте нуль балів за 

презентацію.  

Кількість слайдів, включених в презентації не повинно бути менше семи. Слайди, які 

обов'язкові:  

1. Обкладинка.  

2. Інформація про проект (резюме).  

3. Інформація про компанію.  

4. План інвестицій.  

5. Результат фінансової діяльності.  

6. Схема рентабельності.  

7. Аналіз на «чутливість».  

Кількість слайдів може бути збільшено.  

Всі слайди повинні бути зроблені в тому ж стилі оформлення презентації.  

Перший слайд - Титульний слайд презентації:  

- Повна і коротка назва компанії;  

- Формулювання ідеалів компанії (задум і стратегічна мета);  

- Дані засновника, директора;  

- Адреса та телефон;  

- Дата і місце бізнес-плану.  

Другий слайд "Інформація про проект (резюме)" повинен містити суть інвестиційного 

проекту:  

- Найменування товарів (робіт і послуг);  

- Необхідність наявності коштів;  

- Джерела для покриття цих потреб (звідки беруться гроші);  

- Дискретне планування;  

- Заплановане виробництво та продажу;  

- Очікувані фінансові результати (виручка від реалізації, собівартість продукції, 

кількість валового прибутку);  

- Період повернення інвестицій у виробничі потужності (точка беззбитковості);  

- Умови повернення кредиту.  

Третій слайд "Інформація про компанію".  Він повинен містити:  

- Дату реєстрації в державних органах влади;  

- Номер сертифіката;  

- Організаційну структуру підприємства;  

- Персонал, рівень навичок, освіти та досвід роботи;  

Четвертий слайд "Інвестиційний план" повинен містити обсяг інвестицій. На цьому 

слайді, ви можете розмістити (вставка) графік створення підприємства.  

П'ятий слайд "Результат фінансової діяльності". Тут малюнки є аргументами на 

користь вашого бізнес-плану. Слайд містить текст, таблиці, діаграми, графіки.  

Шостий слайд "Схема рентабельності." Слайд повинен пояснювати через скільки 

місяців після початку проекту компанія досягне точки беззбитковості.  

Сьомий слайд "Аналіз на« чутливість »" демонструє стійкість проекту до впливу 

різних факторів, таких як ціна, виробництво, збут, рівень витрат, інфляція, запас матеріалів 

та готова продукція.  

 

 

 

 



SUCSID навчальний курс: "Бізнес планування старт-ап проектів" 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

 

59 

Таблиця 8.1  

Критерії оцінки 

 

 2 бали 3 бали 4 бали 5 бали 

 

 

 

Загальна 

інформація 

 

Тема проекту не є 

очевидною. 

Інформація не є 

точною або відсутня 

 

Інформація викладена 

частково. У даній 

роботі 

використовували 

тільки один ресурс 

 

Досить докладна 

інформація. 

Використовується 

більш одного ресурсу 

 

Ця інформація 

коротка і ясна. 

Використовується 

більш одного ресурсу 

 

 

Застосування і 

проблеми 
 

 

Не визначена сфера 

застосування цієї 

теми. Процес 

рішення є неточним 

або помилковим 

 

Відображені деякі 

області застосування 

теми. Процес рішення 

є неповним 

 

Відображені кілька 

областей 

застосування. Процес 

рішення практично 

завершений 

 

Відображені кілька 

областей 

застосування. 

Представлені 

стратегії вирішення 

проблем 

Оформлення 

 

Немає ніякого плану, 

щоб створити повну і 

добре виконану 

презентацію 

 

Частковий план по 

створенню барвистої 

презентації. Слайди 

легко зрозуміти 

 

Детальний план для 

створення добре 

оформлених 

презентацій. Слайди 

легко зрозуміти. 

Використовуються 

деякі ефекти і фони. 

 

Чіткий план для 

створення красивої і 

повної презентації. 

Ефекти, фони, 

графіка і звуки, які 

зосереджені на 

наданої інформації 

Командна робота 

 

Не організована 

групова робота. 

Кілька членів групи 

відповідають за всю 

команду 

 

Більшість членів 

команди беруть 

участь, але 

продуктивність дуже 

різна 

 

Робота над 

матеріалом 

рівномірно 

розподіляється між 

більшістю членів 

команди 

 

Злагоджена робота 

групи. Вся діяльність 

рівномірно 

розподілена між 

членами команди 
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Призначення Коротко 

 

 

 

Назва модуля: 
Бізнес-планування старт-ап 

проектів 
Код модуля: EP 405 

Присвоєний  

№/титул: 
Proposal SW 2 Рейтинг: 100% 

Дата подання: 03 червня 2014 

Зауваження та 

коментарі 

Дата: 

09 червня 

2014 

Координатор 

модуля/куратор 
Назначений куратор   

Інструкція подачі на розгляд: 

Цей документ повинен бути представлений в електронному вигляді з 

використанням Blackboard 

1. Цей документ повинен бути представлений в електронному вигляді до 18.00 в 

день подачі на розгляд. 

2. Щоб уявити в електронному вигляді, необхідно завантажити свою роботу в 

область електронної подачі на розгляд до Blackboard в рамках відповідного модуля.  

3. Ви можете повторно розіслати свою роботу стільки разів, скільки вам потрібно до 

зазначеного терміну. Якщо ви вирішите повторно завантажити документ, більш 

рання заявка буде замінена, і ви не отримаєте своєрідний звіт до закінчення 24 годин 

з моменту, коли було зроблено подання. 

4. Ви отримаєте електронну квитанцію, як доказ подання на розгляд. Вона буде 

відправлена на адресу електронної пошти компанії; інформація для довідки. 

5. Нагадуємо вам про правила університету про шахрайство і плагіат. 

6. Документ, представлений з запізненням в 5 робочих днів з моменту закінчення 

терміну, призведе до оцінювання максимум 50%.  

7. Нагадуємо, що ваша відповідальність зберігати електронну копію вашого 

документа для використання в майбутньому. 

Інструкція для студентів 

Це індивідуальне навчальний посібник і суттєвий елемент курсу. Студенти повинні 

пройти цей навчальний посібник для того, щоб закінчити курс. 

Завдання учбового посібника: Опишіть ваш бізнес-проект, використовуючи модель 

Canvas. 
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В не більш, ніж 1500 слів (+/- 10%) опишіть старт-ап проект коли ви хочете 

використовувати бізнес-модель Canvas, яка включає такі елементи:  

1. Клієнтські сегменти  

2. Цінні пропозиції  

3. Канали  

4. Взаємовідносини з клієнтами  

5. Потоки доходів  

6. Основні ресурси  

7. Основна діяльність  

8. Головне партнерство  

9. Структура витрат  

Вставте відповіді в таблицю. Ви повинні представити докладні характеристики для 

кожного елемента і розмістити їх під таблицею. 

 

ГОЛОВНЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

- 

- 

- 

- 

ОСНОВНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

- 

- 

- 

 

ЦІННІ 

ПРОПОЗИЦІЇ 

- 

- 

- 

- 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З 

КЛІЄНТАМИ 

- 

- 

- 

 

КЛІЕНТСЬКИЙ 

СЕГМЕНТ 

- 

- 

- 

- 

ОСНОВНІ 

РЕСУРСИ 

- 

- 

- 

КАНАЛИ 

- 

- 

- 

 

СТРУКТУРА ВИТРАТ 

 

 

ПОТОКИ ДОХОДІВ 

 

 

Критерії оцінки: 

•   Чітке опис кожного елемента бізнес-моделі вашої компанії                                        90%,  

які включають:  

Клієнтські сегменти                 - 10%  

Цінні пропозиції                       - 10%  

Канали                                         ̶ 10%  

Взаємовідносини з клієнтами - 10%  

Потоки доходів                          ̶ 10%  

Основні ресурси                        ̶ 10%  

Основна діяльність                  - 10%  

Головне партнерство                ̶ 10%  

Структура витрат                      ̶ 10%  

• Список посилань і бібліографія, в тому числі статистичні дані, дослідження  ринку, 

результати опитування споживачів і сайтів, які вивчали цю пропозицію                  10%  

 


