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Характеристика курсу 

Назва курсу Підприємництво 

Код курсової одиниці Е-IDP-V 

Університети, які беруть участь 
у розробці курсу 

ХНЕУ, ХНУБА, ХНУМГ, СДУ, TНТУ, АЕНМ, KДУ, БДУ, БНТУ 

Тип курсової одиниці Факультативний 

Рівень курсової одиниці Магістерський рівень 

Кількість виділених ECTS 
кредитів 

3 модуля (75 -90 годин студентської роботи) 

Спосіб забезпечення лекції, семінари, ділові ігри, самостійна робота, дистанційне 
навчання і т.д. 

Передумови немає 

 
Результати, отримані в ході навчання 
 

Ділова складова цілей курсу:  
1. Здатність відрізняти сильні бізнес-ідеї від слабких.  

2. Застосування ефективних усних та письмових комунікативних навичок у різних бізнес-

ситуаціях.  

3. Визначення головних пріоритетів і основних ризиків старт-апів.  

4. Аналіз глобальних і місцевих сфер бізнесу.  

5. Використання навичок критичного мислення в ділових ситуаціях. 

6. Застосування етичного усвідомлення бізнес середовища та оцінка її перспективності.  

Після успішного завершення модуля, студенти зможуть:  
 

1. Використовувати навички критичного мислення для визначення та оцінки можливостей 

підприємницької діяльності, управління ризиками, а також обґрунтування результатів 

оцінки цього процесу;  

2. Продемонструвати знання і розуміння теоретичних і практичних основ підприємництва;  

3. Визначати необхідні фактори для організації підприємництва;  

4. Визначати форми фінансування бізнесу;  

5. Встановлювати цілі, визначати ресурси і кроки, необхідні для досягнення цих цілей;  

6. Аналізувати обставини, навички і стратегії, які є складовими підприємницького успіху;  

7. Аналізувати бізнес-ідеї; виявляти комерційний потенціал різних видів підприємств;  

8. Визначати форми  власності підприємств і франчайзингу;  

9. Демонструвати розуміння основної фінансової грамотності. 
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Зміст курсу 

Перелік основних курсів навчального семестру.  
1.  Основи підприємництва  

-     Лекція, семінар  
 
2.  Організація та національне нормативне регулювання підприємницької діяльності  

-     Лекція, семінар, самостійна робота  
-     Есе  

 
3.  Управління підприємницькою діяльністю  

-     Лекція, семінар, ділова гра  
-     Самостійна робота, пов'язана з аналізом і попередньою оцінкою бізнес-ідей  
-     Запуск групи проекту  

 
4.  Маркетинг у підприємницькій діяльності  

-     Лекція, семінар  
-     Самостійна робота, пов'язана з аналізом і розробкою маркетингової стратегії  
-     Підготовка групового проекту  
-     Презентації  

 
5.  Ресурси та фінансова підтримка підприємницької діяльності  

-     Лекція, семінар, ділова гра  
-     Підготовка групового проекту 

  
6.  Стійкість і ефективність оцінки діяльності підприємництва  

-     Лекція, семінар, ділова гра  
-     Презентація проекту групи 

 
Ґрунтуючись на тематичних дослідженнях і публічних обговореннях,  курс «Підприємництво» 
досліджує функціональні управлінські проблеми у старт-апах, а саме: 

 Управління виробництвом. Коли і як слід на ранніх етапах старт-апу вводити формальне 

управління виробничими процесами (встановлення пріоритетів проекту та системи 

простежування; стратегічний план);  

 Інженерія. Як знизити ризики в старт-апи, які пов'язані з розробкою програмного 

забезпечення на замовлення? Які існують компроміси, пов'язані з розробкою програмного 

забезпечення, і коли кожен з них має сенс?  

 Збут. Коли старт-ап повинен виконати перші продажі? Як реагувати на потреби бізнес-

клієнтів для пристосування товару до індивідуальних потреб споживача?  

 Маркетинг. Як оптимізувати використання різних методів залучення клієнтів? Які точки зору 

актуальні в ціноутворенні радикально  нової інновації?  

 Розвиток бізнесу. Як захистити інтереси старт-апу в очах потужних партнерів під час 

асиметричних переговорів? 
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- Лекції, семінари, ділові ігри.  

- Групові проекти з підготовки бізнес-планів для малого бізнесу, які поєднують 
консультації, студентську роботу, представлення результатів.  

- Самостійна робота, зокрема, пов'язана з вивченням веб-джерел інформації та баз даних, 
аналізом і розробкою маркетингової стратегії для старт-апів і сфер послуг, і т.п.  

Для дистанційного вивчення  

Тьютор проводить дистанційні навчальні сеанси, що забезпечують широкі методологічні та 
концептуальні основи для навчання студентів, оскільки вводяться основні розділи.  

Веб-семінари використовуються для вивчення цих методів і концепцій, а також для вивчення і 
застосування принципів на практиці (у реальних умовах) із зростаючим ступенем складності.  

Програма, на основі керівництва з навчання, використовується для допомоги при проведенні як 
лекцій, так і програмних семінарів. Студенти беруть участь у дистанційному обговоренні на тему, 

http://www.entrepreneur.com/
http://up4startup.com/basic-principles-of-successful-entrepreneurship/
http://www.management.com.ua/
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яку встановлює лектор.  

Робиться більший акцент на самостійне навчання. 

 

Методи та критерії оцінювання 

Режим оцінювання студентів дозволяє їм розвивати свої навички і знання і проявляється шляхом 
формування курсової підсумкової оцінки.  
 

Assignment Brief (нормативне регулювання) - 30%  

Курсовий груповий проект (розробка й оцінка бізнес-ідеї) - 30%  

Презентації (оцінка самостійної роботи) - 20%  

Дистанційне навчання (тренажери, тести тощо) - 20% 

 
План персонального  розвитку навичок 
 

Цей курс (модуль) надає можливість студентам:   

1. Продемонструвати знання і розуміння основ підприємництва;  

2. Визначити необхідні фактори для організації підприємництва;  

3. Аналізувати бізнес-ідеї;  

4. Виявляти і аналізувати комерційний потенціал різних видів підприємств;  

5. Вміти розпізнати можливості для ведення бізнесу, які відповідають особистості студента;  

6. Продемонструвати розуміння того, як краще розпочати підприємницьку кар'єру. 
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1. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

1.1. Принципи підприємництва. Що робить людину підприємцем? 

 

Мета навчання 

Після вивчення цього розділу ви дізнаєтеся:  

1.  Основні принципи підприємництва;  

2.  Науково-дослідні показники успішних підприємців.  

 

Ключові слова: підприємництво, підприємець, бізнес-модель, бізнес-ідеї.  

У нещодавно опублікованій книзі під назвою «Інтелектуальний підприємець: Як три 

випускника Гарвардської бізнес школи дізналися десять правила успішного підприємництва» 

(Генрі Холт & Кo.) Білл Мерфі провів інтерв'ю-опитування приблизно 150 осіб і дійшов 

висновку, що засновники підприємств з самими завидними результатами, як правило, керуються 

основними принципами підприємництва. Але насправді, освіта і досвід можуть надати 

можливість підприємцям придбати спеціальні навички, погляди і фундаментальну базу знань. 

Основні принципи підприємництва1 

1. Заробити багато 

грошей швидко - 

це не головна мета 

підприємців 

Найбільш значущім  принципом успішного підприємництва є взяття на себе 

спочатку зобов'язання, пов'язаного з глибинним ідеалом самого підприємництва, а 

потім зобов'язань певної бізнес-моделі або сфери послуг / збуту. Ця подвійна 

прихильність допомагає старт-аперам реагувати на коливання ринку, приймати або 

відмовлятися від бізнес-моделей, сфер послуг або збуту, які не працюють 

ефективно. Тестувати кілька ідей або витрачати роки на пошук потрібної бізнес-ідеї, 

перед тим ,як знайдеш правильну, яка відповідає потребам споживача  - цілком звичайно. 

2. Знайти 

правильну 

можливість 

Ключове завдання полягає в тому, що спочатку необхідно зосередиться на 

виявленні проблем клієнтів, а вже потім на пошуку рішень цих проблем, які 

потрібні або бажані для клієнтів, а не які шаблонні для всіх. Правильне рішення 

часто залежить від вашого особистого або / та професійного досвіду, а також від 

вашого сприйняття, ваших почуттів, інтуїції і спостережень. Це єдиний спосіб 

розуміння того, чи існує об'єктивна необхідність чи ні. 

3. Зібрати успішну 

команду 

Створення відмінної команди - ваш найбільш важливий актив. Це фундаментальна 

складова під час запуску бізнесу. Вона починається з вибору правильного 

засновника і поєднання найкращих навичок. 

Важливе значення має створення проекту своєї команди задовго до початку вашої 

підприємницької діяльності. Це єдиний спосіб досягти прибутковості з потрібними 

людьми в потрібному місці, в цілому орієнтований на бізнес-модель цілей. 

Переконайтеся, що у вашої команди є пристрасть і любов до цієї роботи. 

4. Упевнитися в  

тому, що 

виконання дійсно 

важливе 

Підприємницька діяльність важка, навіть коли існує чудова ідея, є хороша команда і 

ідеальні умови. 

Хороше виконання включає в себе поєднання двох чинників: по-перше, баланс 

вашої підприємницької впевненості з вашими бізнес-цілями, який дасть вам 

можливість створити команду і крок за кроком реалізовувати ваш проект. По-друге, 

вміння мотивувати і «вести» за собою людей. 

5. Будьте в курсі 

вашого впливу 

Успішне підприємництво не обов'язково пов'язано з грошима. У багатьох успішних 

підприємців рівень життя не змінився. Так як вони звикли ризикувати, у них немає 

страху перед майбутнім, який зазвичай відчувають люди, особливо, в кризовий 

період. Звичайно ж, гроші важливі, але з точки зору «рушійної сили» бізнесу. 

                                                           
1  Gilles Bouchard. (2013). Basic principles of successful entrepreneurship. http://up4startup.com/basic-principles-of-

successful-entrepreneurship/ 

file:///I:/Книги%20SUCSID/OP2.1.2_IDP_Entrepreneurship/OP2.1.2_IDP_Entrepreneurship_en.docx%23_Toc378452873
file:///I:/Книги%20SUCSID/OP2.1.2_IDP_Entrepreneurship/OP2.1.2_IDP_Entrepreneurship_en.docx%23_Toc378452874
http://up4startup.com/basic-principles-of-successful-entrepreneurship/
http://up4startup.com/basic-principles-of-successful-entrepreneurship/
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6. Не забувайте 

вашу соціальну та 

економічну ролі 

У успішних підприємців є певна місія, яка повинна працювати на благо людства.  

Це вірно з багатьох точок зору: з економічної (підвищення рівня життя за рахунок 

інновацій); з фінансової (створення вартості і процвітання); з організаційної 

(трансформації у структурі та організації); з управлінською (просування нових 

правил в керівництві і управління ризиками); з точки зору зайнятості (створення 

робочих місць, зміна робочих звичок); з соціальної  і з точки зору захисту 

навколишнього середовища (поліпшення якості навколишнього середовища). 

Безсумнівно, ці шість базових принципи підприємництва є найкращими догмами для тих, 

хто хоче зрозуміти або реалізувати свою високу вмотивованість, що дозволяє новачкам, які 

доклали значних зусиль, втілити ці принципи в нашому суспільстві. (Жиль Бушар, 2010). 

 

В цілому, відповідно до Жанна Голдена ( 2007) ключові риси підприємця наступні2:  

Креативність є іскрою, яка сприяє розвитку нової продукції чи послуг або способів ведення 

бізнесу. Це поштовх для інновацій і вдосконалення. Це постійне навчання, сумніви і 

мислення за межами встановлених формул. 

Відданість - це те, що мотивує підприємця наполегливо працювати по 12 годин на день або 

більше, навіть сім днів на тиждень, особливо на початку кар'єри, для того,  щоб зрушити з 

мертвої точки цю роботу. Для досягнення успіху планування та ідеї повинні з'єднуватися з 

важкою роботою. Відданість робить це можливим.  

Рішучість - це надзвичайно сильне бажання добитися успіху. Вона включає в себе витримку 

і здатність встати на ноги після важких часів. Це переконує підприємця зробити 10-й 

телефонний дзвінок, після дев'яти невдалих. Для істинного підприємця, гроші не мотивація. 

Успіх - це мотивація, а гроші-нагорода. 

Гнучкість - це здатність реагувати на постійно мінливі потреби ринку. Правильно - бути 

вірним своїй мрії і при цьому пам'ятати про ринкові реалії. Одна історія розповідає про 

підприємця, який відкрив незвичайний магазин, в якому торгував тільки французькими 

тістечками. Але люди, також, хотіли купувати і кекси. І тоді замість ризику можливої втрати 

клієнтів, підприємець прийняв рішення задовольнити їхні потреби.  

Лідерство - це здатність створювати правила і ставити цілі. Це можливість йти до кінця, щоб 

побачити, що правила дотримані, а цілі досягнуті. 

Самовпевненість з'являється в результаті ретельного планування і дозволяє знизити 

невизначеність і рівень ризику. Вона приходить з досвідом. Впевненість у собі дає 

підприємцю можливість слухати без найменших коливань або залякувань.  

«Розум» - включає здоровий глузд, знання і досвід, які пов'язані з бізнесом або діяльність. 

 

1.2. Переваги / недоліки підприємництва. Сильні сторони малого бізнесу. 

                                                                   

Цілі навчання 

Після вивчення цієї глави ви зможете:  

  1. Зрозуміти переваги / недоліки підприємництва;  

  2. Зрозуміти сильні сторони малого бізнесу.  

                                                           
2 Jeanne Holden. (2007) Principles of  Entrepreneurship  http://gillesbouchard.wordpress.com/2010/10/27/basic-

principles-of-successful-entrepreneurship/ and http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/enterp.pdf 

Хто може стати підприємцем? Не існує жодного остаточно створеного профілю

особистості підприємця. Успішні підприємці бувають різного віку, рівня доходів, статі та

раси. Вони відрізняються лише освітою і досвідом. Але дослідження показують, що

більшість успішних підприємців все ж поділяють певні особисті якості такі, як:

креативність, відданість, рішучість, гнучкість, лідерство, пристрастність, самовпевненість

і «розум» (Жанн Голден, 2007)

http://gillesbouchard.wordpress.com/2010/10/27/basic-principles-of-successful-entrepreneurship/
http://gillesbouchard.wordpress.com/2010/10/27/basic-principles-of-successful-entrepreneurship/
http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/enterp.pdf
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Ключові слова: підприємництво, малий бізнес, мале і середнє підприємництво.  

Не можна уявити підприємницьку діяльність  без отримання вигод для підприємця - людини, 

яка ініціює і ростить свій бізнес. Деякі з цих вигод включають в себе такі фактори:  

-  Фінансова винагорода: надія отримати необмежений дохід є однією з основних 

причин, яка спонукає людину брати участь у бізнесі. Дохід - це грошова винагорода за 

тимчасові інвестиції та інтелектуальну працю. Оскільки власник бізнесу, отримує більш 

високий дохід порівняно з іншими, то він / вона є простими найманими працівниками.  

-   Незалежність: Деякі люди хочуть бути босом самі для себе і приймати всі важливі 

рішення самостійно. Таким чином, ви сам собі господар і контролюєте своє майбутнє.  

-  Можливість: здатність повною мірою використовувати свої таланти, навички, 

знання і творчий потенціал.  

-  Потенційний обсяг заробітної плати: як правило, люди хочуть отримувати 

винагороду за працю пропорційно виконаній роботі, тобто в повному обсязі. Вони не хочуть 

бути «обрахованими».  

-   Самозайнятість: самозайнята людина не залежить від роботодавця і працює тоді, 

коли це йому необхідно.  

-   Гнучкість: підприємці можуть самі планувати свій робочий час (гнучкий робочий 

графік) для того, щоб побути з сім'єю або з якоїсь іншої причини.  

-  Раціональність заробітної плати: вони не отримують гроші за встановленими 

ставками, а хочуть працювати самостійно і заробляти гроші, які їм належні за їх зусилля.  

-   Свобода: підприємці можуть працювати, коли вони захотять, де вони захотять і з 

тим, з ким вони захотять. 

 

Хоча підприємницька діяльність дає безліч переваг, але, в той же час, вона пов'язана з 

деякими ризиками. В опитуванні Flash Eurobarometer № 354 "Підприємництво в ЄС і за його 

межами" (2012)3, проведеного на основі вибірки, приблизно 42 000 респондентів з 27 країн 

які в даний час входять у склад ЄС, а також 13 країн за межами ЄС, було виявлено, що 

більшість людей хотіли б займатися бізнесом, але їх число скорочується за рахунок 

існування підприємницьких ризиків. У осіб, які вирішили відкрити бізнес, в основному, 

передбачуваними ризиками є (Рис.1): імовірність банкрутства; ризик втрати власності / 

майна; нерегулярний / негарантований дохід; відсутність гарантії зайнятості; можливість 

страждання від відсутності відчуття особистої самодостатності; необхідність приділяти 

занадто багато часу бізнесу та витрачати багато енергії. 

                                                           
3   The Survey – 2012 Flash Eurobarometer on Entrepreneurship, p. 73 [Online] Available from: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_354_en.pdf  [2014 - Jan. 6] 

Людина, яка вирішила стати власником бізнесу повинна проаналізувати переваги та
недоліки та вирішити, чи буде вона/він відкривати свій бізнес, чи працювати як
найманий працівник. Незалежно від прийнятого рішення, важливо пам'ятати, що
завжди є можливість змінити свій шлях (вибір) в той чи інший спосіб.

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_354_en.pdf
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Рис. 1. Відповіді респондентів на запитання "Якби ви сьогодні вирішили відкрити 
бізнес, яких двох ризиків ви б найбільше боялися?" (Не більше 2-х відповідей; в %)  
Сильні сторони малого бізнесу. Малий бізнес, мале і середнє підприємництво є життєво 

необхідними для успішної економіки.  

Більш, ніж 20 мільйонів малих і середніх підприємств, становлять 99% бізнесу в ЄС і є 

ключовим фактором для економічного зростання, інновацій, зайнятості населення та 

соціальної інтеграції4.  

 

Малі та середні підприємства поділяються на типи з точки зору кількості співробітників, або 

з точки зору обороту або загального балансу наступним чином:  

Таблиця 1. Визначення малих та середніх підприємств в ЄС 

Тип 

підприємництва 

Кількість 

працівників 

Оборот або Сукупний баланс 

Середнє < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m 

Мале < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m 

Мікро < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m 

 

Джерело: рекомендація комісії  ЄС від 6 травня 2003 року відносно визначення мікро, малих 

і середніх підприємств (документ зареєстровано за номером С (2003) 1422)  

Сильні сторони малого бізнесу  

-   Гнучкість. Для того,  щоб отримати ефект від масштабу, крупний бізнес, як правило, 

прагне виділити ресурси для отримання більшої кількості продукції протягом тривалого 

періоду часу. Але сталість ресурсів обмежує їх здатність реагувати на нові й швидко мінливі 

тенденції ринку на відміну від малого бізнесу.  

- Інноваційність. Справжні інновації надходять найчастіше від незалежних 

винахідників і з'являються у малому бізнесі. Багато винаходів, які ми використовуємо щодня, 

з'явилися саме на малих підприємствах. В цей довгий список входять кондиціонери, 

гелікоптери, комп'ютери, миттєві камери, аудіо-магнітофони, оптичні сканери, літаки, 

більшість з яких пізніше почали виготовлятися крупними виробниками. Малий бізнес -  

інноваційний за рахунок впровадження нових технологій і розширення ринків, створення 

нових ринків, розробки нових продуктів і нових ідей.  

-   Налагоджені близькі стосунки з клієнтами. Власники малого бізнесу вивчають своїх 

клієнтів і сусідів на більш особистому рівні. Ця близькість дозволяє їм забезпечувати 

індивідуальне обслуговування і дає їм можливість з «перших рук» надати клієнтові те, чого 

                                                           
4 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_en.htm - these web pages give access to information on the SME 

policy of the European Commission 
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він хоче і чого потребує. Знаючи клієнтів особисто, малий бізнес може забезпечити собі 

конкурентну перевагу на основі надання спеціальних продуктів, персоналізованих послуг та 

якості, які дозволяють їм конкурувати навіть з великими підприємствами5.  

-   Низькі накладні витрати - за рахунок малого масштабу операції малі підприємства 

мають більш низькі накладні витрати. Вони працюють в невеликих приміщеннях з меншими 

витратами на опалення і освітлення, а також на оренду та ставки оплати праці. Низькі 

витрати призводять до зниження цін для споживачів.  

-  Підживлення для обмежених або нішевих ринків - великі фірми з високими 

накладними витратами повинні забезпечувати високий рівень виробництва, розширюючи 

свої витрати. З іншого боку, малі підприємства здатні приносити прибуток за рахунок 

набагато більш низьких показників продажів. Отже, вони можуть реалізовувати продукцію 

на невеликому ринку,  наприклад,  продаючи місцевий очищувач заднього скла, необхідний 

лише декільком сотням будинків або спеціальну ювелірну продукцію для особистих клієнтів.  

Займатися бізнесом поодинці або об'єднуватися? Це дуже важливий вибір, який мають 

зробити початківці підприємці - починати свій бізнес поодинці або з іншими підприємцями. 

Вони повинні враховувати безліч факторів, у тому числі особисті якості та навички кожного 

підприємця, і характер планованого бізнесу6.  

Діяти поодинці.  

- Ви можете реалізовувати своє бачення.  

- Вам не потрібно ділитися прибутком ні з ким, так як у вас немає ніякого персоналу, 

якому потрібно платити. Це буде повністю ваша справа. Вам не потрібно прислухатися до 

думки будь-якого новоприбулого працівника або інших членів персоналу, тому що їх немає. 

Це означає, що бізнес залишається за вами.  

- Рішення приймаються швидко індивідуальним підприємцем; у вас є один єдиний 

голос, немає необхідності прийняття колективних рішень та обговорення з іншими 

сторонами, не буде ніякої необхідності в командних зустрічах, співпраці або в голосуванні. У 

вас буде особистий комфорт і гнучкість.  

Працювати в команді.   

- Члени команди розділяють обов'язки щодо прийняття рішень та управління. Вони 

також можуть забезпечувати один одного емоційною підтримкою, яка може допомогти їм 

знизити індивідуальний стрес.  

- Компанії, утворені шляхом створення команди, мають більш низькі ризики. Якщо 

один із засновників не справляється з покладеними на нього обов'язками, інший може 

«крокувати» далі.  

- Командна взаємодія найчастіше приводить до творчості. Члени команди можуть 

обмінюватися ідеями один з одним і шляхом "мозкового штурму" вирішувати проблеми.  

- Об'єднання грошових ресурсів і досвіду. Добре коли члени команди мають додаткові 

навички. Наприклад, один може бути досвідченим в техніці, а інший може бути експертом в 

просуванні товару.  

- Інвестори і банки більше готові  фінансувати нові підприємства, створені на основі 

колективного підприємництва. 

 

                                                           
5 Hatten Timothy S.(2011) Small Business Management: Entrepreneurship and Beyond, 5 ed., South-Western Cergage 

Learning. 
6 Jeanne Holden. (2007) Principles of  Entrepreneurship  http://gillesbouchard.wordpress.com/2010/10/27/basic-

principles-of-successful-entrepreneurship/ and  http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/enterp.pdf 
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Загалом, сильні команди мають більше шансів на успіх. Підприємець у сфері високих 

технологій, професор Едвард Робертс  із Массачусетського технологічного інституту (MТІ) 

повідомив, що технологічні компанії, утворені командою підприємців, мали більш низьку 

швидкість руйнування ніж ті, які були створені фізичними особами. Це особливо вірно, коли 

команда включає в себе фахівця з маркетингу. 

1.3. Як уникнути пасток у бізнесі. Можливість їх розпізнавання (SWOT) 

 

Цілі навчання 

Після вивчення цієї глави ви дізнаєтеся:  

1. З якими пастками стикаються нові підприємства;  

2. Які існують шляхи подолання цих пасток;  

3. Роль SWOT- аналізу в подоланні пасток.  

 

Ключові слова: Пастки, планування, управління, SWOT-аналіз.  

 

Хоча ризики, пов'язані з відкриттям бізнесу значні, можна зробити деякі кроки, які збільшать 

ваші шанси на існування і дозволять вашому бізнесу виживати (триматися на плаву) перші 

кілька років життя. Найважливіше, що можна зробити - це стати обізнаним з приводу ризиків 

і підводних каменів, з якими стикаються підприємства на початковому етапі.  

Неможливо передбачити всі проблеми, але деякі причини невдач малого та середнього 

бізнесу при його запуску все ж можна виділити7:  

Нестача капіталу. Початковий бізнес вимагає належних ресурсів. Найгірше, що можна 

зробити, це почати малий бізнес без ресурсів, необхідних для ведення бізнесу та отримання 

прибутку. Багато потенційних власників малого бізнесу, починаючи свій бізнес, думають, що 

вони будуть купувати необхідні їм ресурси по ходу росту. Проблема в тому, що бізнес ніколи 

не може рости, тому що пов'язаний з обмеженими ресурсами.  

Відсутність планування. Все починається з плану передбачуваного ходу розвитку подій, 

який рухатиме вас з точки А в точку Б. Без цього буде неможливо дізнатися, чи досягли ви 

своєї мети чи ні. Не слід шукати інвестиції, поки не з'явиться реальний бізнес-план. Якщо у 

вас не буде бізнес-плану, цілком імовірно, що ви не отримаєте кредит. Не очікуйте, що ваш 

бізнес-план буде швидко реалізований. Хороший бізнес-план вимагає часу. Цей час 

необхідний для досліджень, оцінки переваг та недоліків ваших ідей і знаходження всіх 

фактів і цифр. Це може зайняти кілька місяців, плюс час на обдумування.  

                                                           
7 Deborah S. Hildebrand Harris. Common Pitfalls for a Small Business Investing in Homes. Posted on September 17, 

2013 https://www.businessfinancestore.com 

"Талановитий виграє у грі, але командна гра та інтелект сприяють здобуттю
перемог на чемпіонатах."

Майкл Джордан 

" Робота в команді є можливістю під час праці створити колективне бачення. Це
здатність направляти індивідуальні досягнення у напрямі досягнення цілей
організації. Це паливо, яке дозволяє простим людям досягти несказанних
результатів".

Эндрю Карнеги
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Багато малих підприємств зазнають невдачі через фундаментальні недоліки в їх бізнес-

планах. Вони повинні бути реалістичними і ґрунтуватися на точній, актуальній інформації та 

обґрунтованих прогнозах на майбутнє8.  

Компоненти бізнес-плану можуть включати:  

 Опис бізнесу, бачення, цілі та ключі до успіху;  

 Потреби в робочій силі; потенційні проблеми та їх вирішення;  

 Фінансовий сектор: капітальне обладнання та список поставок; бухгалтерський 

баланс; звіт про прибуток і аналіз грошових потоків; продажі та прогноз витрат;  

 Аналіз конкуренції, маркетингу, реклами та рекламної діяльності;  

 Бюджетування і керування ростом компанії.  

Крім того, якщо вам знадобиться забезпечити вашу компанію додатковим капіталом, будьте 

готові до того, що більшість банкірів попросять бізнес-план для ознайомлення.  

Погане розташування. Найголовніше в організації бізнесу - це його місце розташування. 

Дешевий щомісячний платіж за оренду не врятує вас, якщо у вашій компанії не буде 

клієнтів. Розвідайте все навколо і, можливо, навіть буде краще звернутися за послугою в 

місцеве агентство з нерухомості, щоб вам допомогли знайти найкраще місце для Вашої 

компанії. Деякі фактори, які слід враховувати:  

 Місце знаходження ваших клієнтів; трафік, доступність, парковка і освітлення;  

 Розташування конкурентів; стан і безпеку будівлі;  

 Місцеві програми стимулювання бізнес старт-апів в конкретних цільових областях; 

 Історію, громадські уподобання і сприйнятливість до нового бізнесу в 

перспективному місці.  

Відсутність маркетингу. Компанія у якої немає продажу, приречена на провал. Більшість 

аспектів вашого бізнесу залежить від успішного маркетингу. Загальна маркетингова сфера 

охоплює рекламу, зв'язки з громадськістю, акції та розпродажі. Маркетинг - це процес, при 

якому товар або послуга вводиться і виробляється для потенційних клієнтів. Без маркетингу 

ваш бізнес також може пропонувати кращі товари або послуги у вашій галузі, але жоден з 

ваших потенційних клієнтів не буде знати про це. Без маркетингу в продажах може відбутися 

збій, і компанії, можливо, доведеться закритися9.  

Погане управління. Багато звітів про банкрутство підприємств виділяють неефективне 

управління, як причину номер один для провалу. Початківцям власникам бізнесу часто не 

вистачає компетенції у відповідній комерційній діяльності та управлінні знаннями в таких 

областях, як фінанси, закупівлі, продажу, виробництво, прийом на роботу і управління 

співробітниками. Якщо вони не визнають той факт, що вони не можуть впоратися і не  

звертаються за допомогою, то незабаром власники бізнесу можуть зіткнутися з катастрофою. 

Вони також повинні бути освіченими і пильними до зловживання, і застосовувати заходи по 

уникненню цього.  

Нехтування в бізнесі також може бути причиною його падіння. Необхідно дотримуватися 

обережності і регулярно вивчати, організовувати, планувати і контролювати всю діяльність 

своїх операцій. Це включає в себе триваюче вивчення маркетингових досліджень і даних про 

клієнтів, а також, колись виявлених в бізнесі областей, які більш схильні до нехтування.  

Успішний менеджер також є хорошим лідером, який створює робочу атмосферу і підвищує 

продуктивність. Він або вона має необхідні навички для найму компетентних людей, їх 

навчання та делегування своїх повноважень. Хороший лідер також стратегічно мислить, він 

в змозі втілити своє бачення в реальність і в змозі протистояти змінам, робити переходи і 

прогнозувати можливості, необхідні в майбутньому.  

                                                           
8 www.businessknowhow.com/startup/business-failure.htm 
9   Rob Janoff. Marketing expert-key to successful business. Feb 2, 2013 http://www.artipot.com 

http://www.artipot.com/authors/482735/rob-janoff/
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Конкуренція. Знання про те, хто ваші конкуренти, і що вони пропонують, можуть 

допомогти вам виділити ваші товари, послуги і маркетинг. Це дозволить вам встановити 

конкурентоспроможні ціни і допоможе, за допомогою власної ініціативи, реагувати на 

конкуренцію маркетингових компаній.  

Ви можете використовувати ці знання для створення маркетингових стратегій, які базуються 

на вивченні слабких сторін ваших конкурентів, і підвищення власної ефективності бізнесу. 

Ви також можете оцінити будь-які загрози, пов'язані із входженням нових учасників на ваш 

ринок і наявністю поточних конкурентів. Ці знання допоможуть вам бути реалістом і 

дозволять оцінити вашу успішність.  

Оцінка сильних і слабких сторін, можливостей і загроз бізнесу відомі як SWOT аналіз. 

Розуміння типів маркетингу власникові бізнесу допомагає інвестувати в те, що йому краще 

підійде, або тоді, коли він знає, як прорахувати потенційні загрози по способам, зазначеним в 

SWOT аналізі. Крім того, це потенційно може показувати можливості для зростання і 

поліпшення бізнесу, які власник не міг бачити раніше.  

Приклад SWOT аналізу, показаного в таблиці 110.  

Таблиця 1  

Приклад SWOT аналізу 

 Сприятливий Несприятливий 

В
н

у
т
р

іш
н

ій
 а

н
а
л

із
 Сильні сторони Слабкі сторони 

Які ваші сильні сторони? 

Які ви маєте переваги перед іншими? 

Які унікальні можливості і ресурси ви 

маєте?  

Що інші вважають вашими сильними 

сторонами? 

Які ваші слабкі сторони? 

Що ваші конкуренти роблять краще за вас? 

Що можна покращити, враховуючи 

теперішню ситуацію? 

Що інші вважають вашими слабкими 

сторонами? 

З
о
в

н
іш

н
ій

 а
н

а
л

із
 

Можливості Загрози 

Які тенденції або умови можуть 

позитивно вплинути на вас? 

Які можливості доступні для вас? 

Які тенденції або умови можуть 

негативно вплинути на вас? 

Які дії ваших конкурентів можуть 

вплинути на вас? 

Маєте ви солідну фінансову підтримку 

чи ні? 

Які загрози існують для ваших слабких 

сторін? 

 

Після того, як чинники SWOT виявлені, особи, що приймають рішення, отримують 

можливість усвідомити, чи варто їм запускати  їх проект або реалізовувати мету, і що 

потрібно для того, щоб проект став успішним. Аналіз покликаний допомогти в організації 

відповідності ресурсів конкурентному середовищу, в якому вони діють. Крім того, він є 

надзвичайно конструктивним інструментом не тільки для оцінки різних ситуацій бізнесу / 

проекту, але і вказує на нові походи. Це забезпечує ідеальну основу для розробки і критики 

будь-якої стратегії перш, ніж він вступає в дію. Кращою частиною SWOT аналізу є його 

простата. У сучасному бізнесі SWOT-аналіз є потужним методом мозкового штурму. Таким 

чином, він допомагає керувати бізнесом і враховувати його вимоги. 
 

                                                           
10  B. Naga Jyothi; G.R. Babu; I.V. Murali Krishna. Object Oriented and Multi-Scale Image Analysis: Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats - A Review". Journal of Computer Science 4 (9): 706–712. Jan 2008. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ І НАЦІОНАЛЬНЕ НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

2.1. Національне нормативне регулювання 

 

Цілі навчання 

Після вивчення цієї глави ви дізнаєтеся:  

1. Закони, регулюючі підприємництво в Україні;  

2. Види підприємств, що мають статус юридичної особи в Україні;  

3. Основні характеристики підприємства як юридичної особи ;  

4. Розміри обов'язкових платежів для юридичних осіб;  

5. Процес реєстрації компанії в Україні.  

 

Ключові слова: національне законодавство, підприємництво, юридична особа, реєстрація 

компаній.  

 

Ринкова економіка, незважаючи на її багато позитивні риси, не спроможна автоматично 

регулювати всі економічні та соціальні процеси в інтересах усього суспільства і кожного 

громадянина. Вона не забезпечує соціально справедливий розподіл доходу, не гарантує 

право на працю соціально, не спрямовує на охорону навколишнього середовища і не 

підтримує незахищені верстви населення.  

Приватний бізнес не зацікавлений вкладати капітал в такі галузі й такі проекти, які не 

приносять досить високого прибутку, але для суспільства і держави вони просто життєво 

необхідні. Ринкова економіка не вирішує і багато інших актуальних проблеми. І про все це 

повинна подбати держава.  

Прерогатива держави -  забезпечення надійного правопорядку в країні, національної безпеки, 

а це, в свою чергу, є основою для розвитку підприємництва та економіки.  

Таким чином, підприємництво в будь-якій країні не може нормально розвиватися, якщо 

держава не забезпечила відповідних умов для цього. Держава завжди регулює сучасну 

економіку. При цьому організаційно-правовий вплив направлено на стимулювання приватної 

ініціативи та допомогу господарюючим суб'єктам шляхом створення необхідних умов для їх 

успішного функціонування.  

Для стабілізації ринкових відносин і подолання економічної кризи на державу покладаються 

такі основні функції:  

1. Створення правової основи. Держава розробляє і приймає закони, що визначають 

права власності, що регулюють підприємницьку діяльність, що забезпечують якість 

продукції і т.д. За допомогою правової основи держава забезпечує законні "правила гри", що 

регулюють відносини між суб'єктами підприємницької діяльності.  

2. Забезпечення належного правопорядку в країні та національної безпеки. Держава 

повинна забезпечити права і безпеку кожного громадянина, суспільства в цілому і всіх 

суб'єктів підприємницької діяльності. Якщо держава належним чином не виконує цю 

функцію, то в країні створюються умови для розвитку кримінальної обстановки: 

кримінальної злочинності, мафії, корупції, хабарництва та інших негативних явищ, що 

згубно впливає на підприємницьку діяльність та економіку країни в цілому.  

3. Стабілізація економіки, тобто сталий розвиток економіки, коли досягаються і 

підтримуються на оптимальному рівні основні макроекономічні показники: обсяг валового 

національного продукту, національний доход, рівень інфляції і безробіття, дефіцит бюджету 

та ін. Для забезпечення стабілізації економіки держава зобов'язана використовувати всі 

наявні в його розпорядженні важелі і методи допомогою проведення відповідної фіскальної, 

фінансово-кредитної, науково-технічної та інвестиційної політики.  
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Якщо держава не буде домагатися стабілізації економіки, то це найістотнішим чином і в 

негативному плані може вплинути на підприємницьку діяльність, економіку країни в цілому, 

соціальну обстановку та інші процеси.  

4. Забезпечення соціального захисту та соціальної гарантії. Держава зобов'язана 

проводити активну соціальну політику, суть якої в гарантованому забезпеченні всіх 

працюючих мінімумом заробітної плати, пенсіями по старості та інвалідності, посібниками з 

безробіття; в забезпеченні різних видів допомоги малозабезпеченим; в здійсненні індексації 

фіксованих доходів у зв'язку з інфляцією і т.д. Проводячи цю політику, держава тим самим 

забезпечує мінімальний прожитковий рівень для всіх громадян своєї країни і не допускає 

соціальної напруженості в суспільстві.  

5. Захист конкуренції. У ринковій економіці конкуренція - один з основних регулюючих 

інструментів. Конкуренція - основа прогресу у всіх сферах економіки, вона змушує виробників 

товарів і послуг впроваджувати все нове і передове, покращувати якість продукції і знижувати 

витрати на її виробництво. Тому одна з функцій держави - захист конкуренції. При конкуренції 

покупці - це господар, ринок - їх агент, а підприємство - їх слуга. При монополії ситуація різко 

змінюється і покупець із господаря перетворюється на слугу.  

Для України проблема створення конкурентного сфери та її захист особливо важливі на 

сучасному етапі, оскільки середу для справжньої конкуренції в країні ще не створена і 

економіка в значній мірі монополізована.  

Загальні положення державного регулювання підприємницької діяльності законодавчо 

закріплені в ст. 42 Конституції України, в господарському кодексі України, в цивільному 

кодексі, в ст. 15 Закону України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 року, в яких, 

зокрема, передбачено, що держава забезпечує свободу конкуренції між підприємцями, 

захищає споживачів від проявів недобросовісної конкуренції та монополізму в сферах 

підприємницької діяльності.  

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська 

діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення 

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.  

Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку 

діяльність, не заборонену законом. Особливості здійснення окремих видів підприємництва 

встановлюються законодавчими актами. Перелік видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню, а також перелік видів діяльності, підприємництво в яких 

забороняється, встановлюються виключно законом. Здійснення підприємницької діяльності 

забороняється органам державної влади та органам місцевого самоврядування. 

Підприємницька діяльність посадових і службових осіб органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування обмежується законом у випадках, передбачених частиною другою 

статті 64 Конституції України.  

Принципи підприємницької діяльності. Підприємництво здійснюється на основі:  

1. вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності;  

2. самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і 

споживачів вироблюваної продукції, залучення матеріально-технічних, фінансових та 

інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на 

продукцію та послуги відповідно до закону;  

3. вільного найму підприємцем працівників;  

4. комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;  

5. вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати 

податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;  

6. самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання 

підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.  
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Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, передбачених 

законом, на вибір підприємця.  

Одним із кроків при відкритті бізнесу, є вибір організаційно-правової форми діяльності. Ви 

можете оформитися як фізична особа-підприємець або ж, як юридична особа.  

Найбільш популярними формами діяльності підприємців є:  

- ФОП (фізична особа-підприємець),  

- ПП (приватний підприємець)  

- ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю).  

Для дрібних підприємців, які займаються роздрібною торгівлею і працюють з фізичними 

особами, найбільш оптимальним варіантом буде ФОП, оскільки саме ця форма діяльності не 

передбачає оплати ПДВ, який складає 20%.  

Але якщо ви плануєте укладати договори з юридичними особами, то ви повинні знати що 

вони не хочуть співпрацювати з ФОП, оскільки ті не платять ПДВ і при розрахунках 

юридичні особи повинні оплачувати його самі.  

Основні характеристики ФОП:  

- Не вимагає стартового капіталу для відкриття;  

- Можливість працювати за єдиним податком з фіксованою ставкою;  

- Не вимагає наявності банківського рахунку та печатки;  

- Існують деякі види діяльності, які не підходять для ФОП;  

- Обмеження річного обороту підприємства - 500 тис. грн .;  

- Реєстрація ФОП і подача звітності здійснюється в держорганах за місцем прописки.  

Приватний підприємець - ця форма діяльності є наступним кроком підприємства і 

підходить для тих бізнесменів, кого не влаштовують обмеження по річному обороту ФОП.  

Якщо говорити про відмінності ПП та ТОВ, то можна виділити те, що засновником ПП може 

бути юридична особа, або ж одне або кілька фізичних осіб. У той час як творцями ТОВ 

можуть бути 10 юридичних та / або фізичних осіб.  

ТОВ є найбільш захищеною формою діяльності підприємства, оскільки вона має свій регламент.  

Розглянемо основні особливості ТОВ:  

- засновниками можуть бути до 10 фізичних або юридичних осіб;  

- у разі втрат, вони обмежуються тільки фондом, який бізнесмени формують своїми 

вкладами;  

- мінімальний капітал не повинен бути менше однієї мінімальної зарплати, при цьому 

це можуть бути як гроші, так і майно засновників;  

- немає обмежень по річному обороту;  

- щомісячна звітність;  

- обов'язкова наявність юридичної адреси;  

- велика кількість податків. 

 

2.2 Вибір форм бізнесу 

 

Цілі навчання 

Після вивчення цієї глави ви зможете:  

1. Розуміти головні критерії вибору форм організації бізнесу.  

2. Оцінювати переваги та недоліки різних форм організації.  

Ключові слова: форми організації бізнесу; приватне підприємництво; партнерство; корпорації; 

відповідальність власника, контроль, оподаткування; організація і витрати на обслуговування.  
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Під час відкриття бізнесу перше, що ви повинні зробити, це вирішити який юридичний 

статус має ваш бізнес. Варто ретельно обміркувати, яка правова форма найбільше підходить 

для ведення вашого бізнесу, і якою буде розмір податків та обов'язкових відрахувань до 

фонду соціального страхування, які будуть платіжні зобов'язання, документи та рахунки, для 

збереження фінансових зобов'язань, при виникненні труднощів.  

Кожен правовий статус може мати ряд переваг і недоліків для венчурного бізнесу, при цьому 

необхідно дослідити основні критерії вибору форми організації бізнесу до ухвалення 

рішення про структуру майбутнього бізнесу.  

Основними критеріями для вибору форми організації бізнесу є11:  

Відповідальність власника: Найчастіше, питання, яке непокоїть при виборі форм бізнесу є 

фінансовий ризик власника. Якщо обрана форма не відноситься до товариства з обмеженою 

відповідальністю (ТОВ), то кредитори і заявники, учасники цього бізнесу, можуть висувати 

вимоги на компенсацію за рахунок особистих активів власника.  

Контроль: Контроль або управління означає те, що в організації бізнесу бере участь більш, 

ніж одна людина. Це є ще одним важливим фактором при виборі форми організації бізнесу. 

Від участі власників у контролі та управлінні залежить форма організації бізнесу та 

структура обираних господарюючих суб'єктів.  

Оподаткування: Податкові виплати, пов'язані з яким-небудь бізнесом під час його відкриття 

або зміні форми - великі й складні. Податкові атрибути для різних форм господарюючих 

суб'єктів можуть стати суттєвим фактором при виборі форми господарюючого суб'єкта. В 

деяких випадках, особливо коли угода пов'язана з високими податками, податкові атрибути 

будуть головним фактором. Навіть якщо податки не є основним критерієм, податкові 

атрибути обраної форми необхідно враховувати, для того щоб уникнути небажаних 

негативних наслідків.  

Організація і витрати на обслуговування: Витрати на організацію суб'єктів 

господарювання, ведення бухгалтерської документації та дотримання державних вимог щодо 

ведення звітності можуть бути значущими. Ці витрати можуть бути значущим фактором при 

виборі форм господарюючих суб'єктів.  

Розглянемо основні форми організації бізнесу: Приватне підприємництво; Партнерство; 

Корпорація12. 

 

 

Переваги приватного підприємництва: простота відкриття і закриття; гордість власника; 

гнучкість, так як ви самі собі хазяїн; немає спеціальних податків.  

Недоліки приватного підприємництва: бере на себе всі збитки; необмежена 

відповідальність; обмежений доступ до капіталу; обмежені навички управління. 

 

 

                                                           
11  Selecting a business structure: an informational guide to forming businesses  

http://www.agecon.ksu.edu/accc/kcdc/PDF%20Files/Business3.pdf 
12  Giving your business the best start with tax (2013) http://www.hmrc.gov.uk/startingup/working-yourself.pdf 

Приватне підприємство – це бізнес, яким управляє та володіє одна людина. Хоча

ПП можуть мати співпрацівників, з юридичної точки зору бізнес розглядається як

розширений і збитки несе власник.

Партнерство уявляє собою двох чи більше осіб, як співвласників, які ведуть бізнес
з метою отримання прибутку. Участники надають до спільного паєвого фонду
майно, гроші або послуги, необхідні для ведення бізнесу і отримання суспільних
вигід. Партнери отримують прибуток в залежності від розміра їх паєвого внеску.

http://www.agecon.ksu.edu/accc/kcdc/PDF%20Files/Business3.pdf
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Переваги партнерства: легко створити; здатність залучати партнерів з обмеженою 

відповідальністю; мінімальне державне регулювання; розподіл збитків; об'єднаний бізнес  

навичок і знань.  

Недоліки партнерства: необмежена відповідальність, щонайменше, одного; труднощі в 

узгодженні інтересів; можливість виникнення особистих конфліктів і конфліктів з органами 

влади; загальні доходи. 

 

 

Переваги корпорацій: спеціалізоване управління з обмеженою відповідальністю акціонерів; 

здатність залучати капітал; здатність створення на невизначений термін; передача права 

власності.  

Недоліки корпорацій: витрати і втрати часу на інкорпорацію; розкриття фінансової 

інформації (відсутність секретності); юридичні вимоги і тяганини; можливість втрати 

контролю; конфлікти всередині корпорації; подвійне оподаткування13.  

 

Висновок. Краща форма організації бізнесу залежить від конкретної ситуації, в якій знаходиться 

підприємець. Ключем для вибору форми власності  є розуміння базових характеристик кожної з 

форм, що впливають на конкретні ділові та особисті обставини підприємця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13  Courtney, Thomas B. (2002). The Law of Private Companies (2nd ed.). Bloomsbury Professional. 4.001. "As a 

corporation, or body corporate, a private company is regarded in law as having a separate legal personality from its 

shareholders (owners) and directors (managers)." 

Корпорація – це юридична особа або «особа» сама по собі. Корпорація формується

шляхом дотримання формальної процедури – інкорпорації, порядок формування

якої міститься у державних нормативно - правових актах та законах. Корпорація

може розглядатися як штучно створене підприємство для ведення бізнесу за

рахунок придбання активів, найму співробітників, сплати податків і вирішення

правових питань, у тому числі судових. Корпорація, також, може мати власне

майно, укладати договори і брати гроші в борг.
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3. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

3.1. Проектування конкурентної бізнес-моделі 

 

Цілі навчання 

Після вивчення цієї глави ви зможете:  
1. Усвідомлювати важливість конкурентного розвитку бізнес-моделі.  

2. Пояснювати необхідність створення конкурентної переваги при відкритті бізнесу. 

3. Розробляти стратегічний план запуску, використовуючи дев'ять кроків стратегічного 

планування.  

4. Обговорити характеристики трьох основних стратегій - низької вартості, 

диференціації та зосередження, і знати, коли і як їх використовувати.  

Ключові слова: бізнес-модель, стратегічний план, загальний обсяг видатків.  

Всякий раз, коли формується комерційне підприємство, воно явно або неявно використовує 

особливу бізнес-модель, яка описує конструкцію або структуру створення цінностей, 

доставки і установки механізмів, необхідних для використання. Бізнес-модель - це не 

таблиця і не комп'ютерна модель, хоча бізнес-модель цілком може використовуватися в 

бізнес-плані, в декларації про доходи і для прогнозування грошових потоків. Однак, 

очевидно, що поняття бізнес-модель відноситься, в першу чергу, до концептуальної, а не 

фінансової моделі бізнесу. Вона містить неявні допущення про клієнтів, дані про поведінку 

доходів і витрат. В загальному вигляді елементи бізнес - моделі зображені на рисунку 1. 

 
 

Рис. 1. Елементи бізнес-моделі (Тис, 2010) 

 

Як визначив Тис (2010), і як явно видно на рисунку 1, суть бізнес - моделі полягає у 

визначенні способу, за допомогою якого підприємство стає значущим для споживачів, 

схиляючи їх платити за якість,  і за рахунок цього отримувати прибуток14.  

Бізнес - моделлю Магрета (2002) є те, що часто визначається як «історія, яка пояснює роботу 

підприємства»15. Засновник сучасного менеджменту Пітер Друкер у визначенні бізнес-

                                                           
14 Teece D. J. Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning 43 (2010) 172-194 
15  Magretta, J. (2002), “Why Bussiness model matter” Harvard Business review, May.2002 

Оберіть технології і 
особливості, які будуть 

впроваджені в виробництво 
товарів/ послуг

Визначте вигоду користувача 
від споживання/ 

використання товарів / послуг

Визначте цільові 
сегменти ринку

Перевірте наявні 
джерела прибутку

Розробіть механізм 
отримання прибутку
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моделі прагне відповісти на наступні питання: хто споживач і чого хочуть клієнти, як вони 

хочуть отримати це, і як підприємець може організувати це, щоб найкращим чином 

задовольнити їхні потреби, отримуючи оплату за це і формуючи прибуток ? Що, загалом, 

необхідно для ідентифікації економічної логіки, яка пояснить, які чекають на підприємця 

відповідні споживчі витрати? 

 

Незалежно від обраного сектора, існують критерії, що дозволяють визначити, розробив  

хтось хорошу бізнес модель чи ні. Хороша бізнес-модель дає цінні пропозиції, привабливі 

для клієнтів, забезпечує вигідну вартість і структуру ризиків і дозволяє бізнесу, який генерує 

і надає товари / послуги, суттєво збільшити прибуток. Потрібно спочатку прийняти 

правильні рішення в бізнесі, потім реалізувати їх, а потім вдосконалити комерційно-доцільну 

структуру доходів і витрат, необхідних для успіху підприємства. Це дуже важливо на етапі 

створення підприємства, але надалі доведеться підтримувати життєздатність бізнес - моделі. 

Поліпшені технології і виробництво, чудові люди, хороше управління і лідерство на ринку 

навряд чи дадуть вам стабільний дохід, якщо конфігурація бізнес-моделі буде неправильно 

адаптована до конкурентного середовища. З деякими критеріями побудови бізнес-моделі, 

можна ознайомитися в цьому розділі.  

Практичний приклад  товарної бізнес-стратегії. «Бритва зі знімними лезами» є класичним 

прикладом (досить поширеним) відомої прибутковою бізнес - моделі (який є тільки одним з 

прикладів бізнес-моделей), яка полягає в тому, що ціноутворення у бритв було досить 

дешевим, а змінні касети (леза) до них продавали по високим цінам. Виробники знають, що 

реактивні двигуни для космічних літаків цінні, оскільки вони довго зношуються, але 

обслуговувати і міняти деталі їм потрібно також, як і Rolls Royce, GE, Pratt & Whitney на 

чому інші добре «роблять гроші». Таким чином, двигуни стали продавати порівняно 

недорого, але запчастини і обслуговування вимагали значних надбавок і представляли собою 

потік доходу, який міг тривати протягом десятиліть. (Тис, 2010).  

У повному вигляді бізнес - концепція «бритви зі знімними лезами» була детально розкрита 

Фредом Уілсоном (2006).16 

 
Початкова бізнес-модель однієї компанії, створена в один час, може бути запозичена іншою 

компанією в інший час. Модель 'Freemium "була запозичена Adobe (для його PDF Reader), 

Skype і MySpace, а Outshouts Inc (www.outshouts.com) використовував багаторівневу модель 

джерел доходу Flickr для он-лайн веб-відео, що дозволило його користувачам 

персоналізувати і поширювати відео для бізнесу або споживчих цілей.  

Практичний приклад бізнес-стратегії, що надає послуги:  

Skype - основні голосові дзвінки за наявності мережі безкоштовні, але якщо мережа 

відсутня, дзвінок - це платна преміум-послуга.  

Trillian - базова версія,  надається безкоштовно, але є платна повнофункціональна версія.  

Box.net - ви отримуєте 1 Гб віртуальної пам'яті безкоштовно, але якщо ви 

використовуєте більше,  ніж 1 Гб, будете зобов'язані доплатити.  

                                                           
16  Fred Wilson (2006) My Favorite Business Model. http://www.avc.com/a_vc/2006/03/my_favorite_bus.html 

В дійсності, бізнес - модель є більш концептуальною ніж, чим финансовою, 
моделлю бизнесу (Тис, 2010).

Надавати ваш сервіс безкоштовно – можливо, і багатьма підтримується, але може
бути по іншому: ефективно приваблювати споживачів через сарафанне радіо,
інформаційні мережі, природний пошуковий маркетинг і т.д., а потім
запропонувати вашим клієнтам товари преміум класу по ціні звичайних товарів з
додатковою вартістю або вдосконаленою версією ваших послуг. (Фред Уілсон, 2006)
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Webroot - ви можете отримати безкоштовний доступ для перевірки наявності 

шпигунських програм, але для повного захисту комп'ютера вам потрібно зробити покупку.  

Однак, існує ризик, так як клієнти впевнені в тому, що все, що вони отримують один день 

безкоштовно, тепер вони отримуватимуть безкоштовно завжди. Цілеспрямовані дії зі 

стратегічного планування, що доповнюють ідеї підприємця, можуть дати результати в 

майбутньому.  

Йди за важливими кроками (Ціммерер в співавт. 2008)17 стратегічного планування та бізнес-

моделювання:  

Крок 1. Розробити чітке бачення і сформувати з нього осмислену (значиму) місію. 

Дуже успішні підприємці здатні донести своє бачення до оточуючих. Місія фірми - 

відповісти на головне питання будь-якого підприємства: «Який бізнес для мене?» Місія 

встановлює тон для всієї компанії.  

Крок 2. Оцініть сильні і слабкі сторони компанії. А також, сильні позитивні і слабкі 

негативні внутрішні чинники.  

Крок 3. Проаналізуйте середовище і виділіть значні можливості та загрози, з якими 

стикається ваш бізнес. А також, можливі позитивні і негативні зовнішні фактори.  

Крок 4. Визначте ключові фактори необхідні для досягнення успіху в бізнесі. У 

кожному бізнесі є ключові фактори, що визначають успіх фірми, і тому вони повинні бути 

невід'ємною частиною стратегії компанії. Ключовим фактором успіху є взаємовідношення 

між контрольованою змінною і одним з найважливіших факторів, що впливають на здатність 

фірми конкурувати на ринку.  

Крок 5. Аналіз конкуренції. Власники бізнесу повинні знати своїх бізнес конкурентів 

майже так само добре, як вони знають свою справу. Матриця конкурентного профілю є 

корисним інструментом для аналізу сильних і слабких сторін конкурентів.  

Крок 6. Установка цілей і завдань компанії. Цілями є широкомасштабні далекоглядні 

перспективи, яких прагне досягти фірма. Цілі можна кількісно визначити; вони повинні бути 

конкретними, вимірними, доступними, реалістичними, своєчасними і закріпленими. Процес працює 

краще, коли керівники і співробітники беруть активну участь у формуванні цілей і завдань.  

Крок 7. Сформулювати стратегічний план і вибрати відповідні стратегії. Стратегічний 

план - це ділова гра, яку фірма використовує для досягнення своїх цілей і завдань. Вона повинна 

бути спрямована на створення ключових факторів успіху для фірми, визначених раніше.  

Крок 8. Запустити в дію стратегічні плани. Стратегічний план не почнеться, поки 

власник не приведе його в дію.  

Крок 9. Встановіть точний контроль. Фактична продуктивність рідко, якщо зовсім 

ніколи, не відповідає точним планам. Робочі дані вашого бізнесу, зібрані в комплексну 

систему показників, служать важливим орієнтиром для визначення найбільш ефективної 

стратегії компанії. Ця інформація особливо корисна при побудові майбутніх стратегій. 

 

3.2 Витрати, пов'язані з веденням бізнесу: змінні і постійні витрати. 

 

Цілі навчання 

Після вивчення цієї глави ви зможете:  

1.  Зрозуміти значення постійних і змінних витрат;  

2.  Зрозуміти концепцію і термінологію аналізу грошових потоків (CF);  

3.  Отримати практичні знання для розрахунків грошових потоків (CF).  

Ключові слова: постійні та змінні витрати, умовно-змінні витрати, аналіз грошових 

                                                           
17  Zimmerer, Thomas. (2008). Essentials of entrepreneurship and small business management / Thomas W. Zimmerer, 

Norman M. Scarborough, Doug Wilson.– 5th ed. 
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потоків, рух грошових коштів.  

Витрати на ведення бізнесу в багатьох ситуаціях включають в себе постійні та змінні 

витрати. Для проведення заходів таких, як бюджетування, планування виробництва і 

прогнозування прибутку, дуже важливо зрозуміти співвідношення між постійними і 

перемінними витратами з одного боку та обсягами виробництва, ціноутворенням і чистого 

грошового потоку з іншого. Аналіз займає центральне місце в цьому розумінні. Розриви в 

аналізованих даних мають вагоме значення.  

Постійні витрати - це витрати, які залишаються незмінними, незалежно від продажів або 

обсягу виробництва. Наприклад, якщо витрати на площу приміщення, зарплату генеральних 

менеджерів та послуги з прибирання не змінюються зі зміною об'ємом виробництва, то вони 

постійні. Простіше кажучи, постійні витрати залишаються незмінними, незалежно від 

обсягів виробництва.  

Змінні витрати - це витрати, які змінюються в прямій залежності від обсягів виробництва 

(проданої або виробленої кількості). Змінні витрати продаваних товарів, наприклад, можуть 

включати прямі видатки придбання кожної одиниці товарів. Тут загальні змінні витрати 

можуть бути визначені як прості витрати на одиницю товару, помножені на загальну 

кількість проданих одиниць товару.  

Умовно-змінні витрати постійні в цілому ряді випадків на всіх рівнях виробництва, але 

змінюються, коли обсяг виробництва виходить за рамки діапазону. Вартість найму оператора 

колл-центру, наприклад, може вважатися постійними витратами, коли обсяг виклик від 0 до 

100 дзвінків на день. Другий оператор може знадобитися, якщо об'єм викликів  між 101 і 200 

дзвінків на день, а третій, коли об'єм викликів 201-300 щодня. В межах кожного діапазону 

викликів (наприклад, 201-300), вартість оператора - це постійні витрати. Але у всіх 

діапазонах одночасно (0 - 300 дзвінків на день), вартість оператора є умовно-змінними 

витратами.  

Термін грошовий потік (CF) відноситься в буквальному сенсі до "потоку" або руху 

грошових коштів в або із бізнесу. Це слово («потік») визначає і пояснює, пов'язані  з ним 

терміни таких, як: потік грошових коштів, чистий грошовий потік і кумулятивний 

грошовий потік, і ілюструє їх роль в аналізі фінансової звітності, інвестиційному аналізі та 

підтримці прийняття рішень бізнес-кейсів.  

Грошовий потік відрізняється від бухгалтерського обліку апелюванням такими поняттями, як 

доход, виторг, витрата і вартість, кожен з яких може привести до утворення грошових 

потоків CF, але не є ним сам по собі. Грошові потоки і чисті грошові потоки CF знаходяться 

в центрі уваги двох бізнес аналізів:  

Аналіз фінансової звітності.  Готівка і потоки є мірилом для оцінки фінансового становища,  

особливо, здатності компанії задовольняти поточні зобов'язання і вживати заходів у 

найкоротші терміни.  

Економічне обґрунтування та інвестиційний аналіз.  Грошові потоки розглядаються в якості 

основи для входу і виходу планованих інвестицій або інвестування в цілому. Оцінка 

грошових потоків (CF оцінка) дозволяє додатково аналізувати такі показники, як: чиста 

приведена вартість (NPV), внутрішня норма прибутковості (IRR), повернення на інвестиції 

(ROI) і термін окупності. Грошові потоки компанії в предзвітний період узагальнені в рух 

грошових коштів (звіт про зміни у фінансовому становищі, SCFP). Це твердження є одним з 

чотирьох основних інструментів звітності, які публічні акціонерні компанії публікують 

щоквартально і щорічно. Інші три звіти: про прибутки і збитки, про нерозподіленого 

прибутку, а також про бухгалтерський балансі або про фінансове становище руху грошових 

коштів - повідомляють фактичні дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду, 

тобто, "джерела грошових коштів" і фактичний відтік грошових коштів під "використання 
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грошових коштів." NET CF на звітний період - це різниця між, загальною сумою джерел 

коштів і спільним використанням грошових коштів.  

Фінансовий звіт про рух грошових коштів містить дані з управління акціонерами 

доступними грошовими запасами, а також, містить дані про всі доходи та витрати. 

 

3.3. Управління бізнес-ризиками для підвищення успішності бізнесу. 

 

Цілі навчання 

Після вивчення цієї глави ви зможете:  

1. Розрізняти основні види бізнес-ризиків;  

2. Розуміти основні принципи управління бізнес-ризиками та їх оцінку;  

3. Оцінювати корисність ризик - менеджменту як інструменту прийняття рішень.  

 

Ключові слова: бізнес-ризики; ризик - менеджмент; оцінка ризику; ризики власників; 

економічні ризики; операційні ризики; кредитні ризики.  

 

Бізнес ризики - визначення та класифікація. Існує два типи бізнес-ризиків.  

Перший найбільш традиційний тип - це непідприємницькі ризики. Компаніям слід захищати 

себе шляхом придбання страховок, але, як ми бачимо, це не єдиний спосіб захисту: існує 

безліч інших.  

Другий тип - підприємницькі ризики. Вони виникають тоді, коли компанія будує новий завод, 

запускає новий продукт або купує іншу компанію. Якщо компанія отримує помилковий 

прогноз, вона втрачає гроші. Існують способи зниження підприємницьких ризиків 

(докладніше, описані далі). Ризики можуть бути пов'язані з будь-якими рішеннями 

керівництва і мати поганий або хороший результат. Звідси можна зробити висновок про те, 

що більшість проектів з управління пов'язані з ризиками. Більшість ризиків не катастрофічні 

для бізнесу, але деякі з них можуть привести до втрати життєздатності підприємства або 

завдати йому великої шкоди. Більш ефективно управляти можливо, визначивши деякі з цих 

ризиків. Ризики також можуть бути наслідком, коли вони виникають через будь-які дії, вжиті 

підприємством раніше. Ось чому менеджери повинні розглянути різні варіанти для будь-якої 

проблеми і оцінити всі можливі наслідки18. 

 

Будучи власником компанії, доводиться кожен день стикатися з цілим рядом змін та ризиків 

- це необхідно для підтримки попиту на ваш продукт або послугу, для управління ресурсами, 

для прийняття стратегічних бізнес-рішень, пов'язаних із зміною або розширенням вашої 

діяльності.  

Деякі бізнес-ризики такі, як утримання співробітників, знаходяться в межах вашого 

контролю; інші, наприклад, економічні зміни,  ви не можете контролювати. Але є способи 

                                                           
18 The CompleteGuide to Business Risk Management Second Edition, KIT SADGROVE 

     http://www.ashgatepublishing.com/pdf/SamplePages/Complete_Guide_Business_Risk_Management_Ch1.pdf 

Інвестопедія дає визначення бізнес ризикам, як можливість того, що компанія буде мати
більш низькі, ніж очікувалось, прибутки або, вона буде скоріше збитковой , ніж
прибутковой. Предпринимательский ризик залежить від багатьох факторів, у тому числі
від обїєму продажу, ціни на одиницю товару, витрат на матеріали, конкуренцію.
створення економічного клімату і державного регулювання. Компанія з більш високими
ризиками для бізнесу повинна обирати структуру капіталу, яка має більш низький
коєфіцієнт заборгованості, для того, щоб можно було виконувати свої фінансові
забов'язання в будь-який час.

www.investopedia.com

http://www.ashgatepublishing.com/pdf/SamplePages/Complete_Guide_Business_Risk_Management_Ch1.pdf
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управління обома типами. Ваша обізнаність про ризики, які можуть негативно вплинути на 

ваш бізнес, є першим кроком в процесі управління ризиками.  

Різні експерти пропонують різні класифікації і пріоритизації бізнес-ризиків. У цій главі ми 

розглянемо деякі з них19.  

Як тільки ви визначили ризики, які можуть вплинути на ваш бізнес, у вас з'явиться відмінна 

позиція, яка дозволить оцінити кроки, які ви зможете зробити, для того, щоб навчиться 

керувати цими ризиками і стати на шлях до успіху в бізнесі.  

А. Ризики працівників та власників.  

• Залучення та утримання співробітників. Співробітники становлять найбільший 

актив майже будь-якого бізнесу. Залучення та утримання потрібних людей є ключем до 

успіху в бізнесі для більшості підприємств.  

• Конфлікти власників або зміна партнерів, або співвласників. Наявність кількох 

власників, партнерів, співвласників може збільшити значимість, принести додаткові знання і 

підтримку в бізнесі, але конфлікт між ними або несподівані втрати одного з них, можуть 

створити проблеми.  

• Втрата ключової  людини. Для власників бізнесу наслідки від втрати життєво 

важливого елементу, відомого, як «ключова людина" в компанії з причини смерті, 

інвалідності або серйозного захворювання, можуть бути істотними. Бізнес втратить цінних 

споживачів, кредитори можуть відкликати фінансування, можуть виникнути податкові 

зобов'язання та клієнти підуть в інше місце. Крім того, можуть з'явитися значні витрати на 

набір і навчання підходящої заміни.  

Б. Економічні ризики  

•  Валютні коливання і коливання процентних ставок.  

• Зниження споживчих і ділових витрат. Запитайте будь-якого власника бізнесу, які 

пережили економічну кризу в 1990, 2001 і 2008: нічого немає гірше. Циклічність економіки 

дуже небезпечна,  і небагато підприємств мають імунітет до загрози зниження продажів, 

коли споживачі і компанії скорочують свої витрати.  

• Коливання вартості поставок і збої в них. Якщо ваш бізнес залежить від одного чи 

кількох ключових постачальників, то зміни в оплаті поставок може завдати значної шкоди 

вашим витратам, ціноутворенню і рентабельності. Крім того, перебої в поставках від 

ключового постачальника можуть уповільнити або навіть зупинити виробництво.  

В. Кредитні ризики  

• Несплата дебіторської заборгованості. Більшість підприємств змушені брати 

кредит, щоб залишатися конкурентоспроможними. Таким чином, їх дебіторська 

заборгованість може становити значну частину вартості бізнесу. Якщо у вас є один або 

кілька великих рахунків клієнтів, нездатність зібрати значну дебіторську заборгованість 

може являти собою величезну загрозу. Навіть,  якщо у вас велика клієнтська база, ви все 

одно можете зіткнутися з невиконанням зобов'язань по платіжним рахунками в період 

економічного спаду. 

Г. Операційні ризики  

• Судова та юридична відповідальність. Юридична відповідальність вашого бізнесу 

за шкоду, дефект товару або грошові втрати з вини співробітника або третьої особи, можуть 

по-різному позначитися на вашому бізнесі. Ось чому це важливо для вас. Необхідно 

правильно визначити тип зобов'язань та юридичних наслідків, з якими ви можете зіткнутися.  

                                                           
19 http://www.rbc.com/canada/_assets-custom/pdf/Managing Risk Guidebook English.pdf 

http://www.rbc.com/canada/_assets-custom/pdf/Managing%20Risk%20Guidebook%20English.pdf
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• Катастрофічні ризики. Катастрофічні події такі, як: пожежа, повінь і велика 

крадіжка - досить рідкісні, але лише один інцидент може привести до закриття бізнесу 

назавжди, якщо немає можливості покрити витрати. На щастя, страхування майна, яке 

забезпечує захист у разі таких катастроф, може допомогти розширити межі, забезпечуючи 

захист вашого офісного приміщення, а також, стійкість ваших бізнес-операцій.  

Не викликає сумнівів той факт, що люди, які вміють керувати цими ризиками, мають значну 

конкурентну перевагу. Ця перевага може стати критично важливим, особливо в сьогоднішній 

непростий економічний час. Простіше кажучи, у них набагато більше шансів на досягнення 

своїх бізнес-цілей. Вони, також, можуть насолоджуватися кращими взаємовідносинами з 

зацікавленими групами, які застосовують більший контроль в бізнес-поведінці і менш 

терпимі до помилок. Такі організації знаходяться в більш високому положенні  і можуть йти 

на виправданий ризик у зв'язку з тим, що мають достатньо знань і досвіду20.  

 

ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ  

Міжнародна організація стандартизації (ISO) визначила основні принципи ризик-

менеджменту.21  

 

Для ризик-менеджменту необхідно:  

 створювати вартість - ресурси, витрачені для зниження ризиків повинні бути менші, 

ніж наслідок бездіяльності в цій ситуації або, простіше кажучи, виграш повинен 

перевищувати втрати;  

 бути невід'ємною частиною організаційних процесів; бути частиною процесу 

прийняття рішень;  

 безпосередньо стосуватися невизначеностей і припущень; бути систематизованим і 

структурованим;  

 ґрунтуватися на найкращій наявній інформації; брати до уваги людський фактор;  

 бути прозорим, динамічним, повторюваним і бути здатним реагувати на зміни;  

 постійно поліпшуватися і вдосконалюватися;  

 постійно або періодично оцінюватися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20  http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Turning_risk_into_results/$FILE/Turning risk into results_AU1082_1 

Feb 2012.pdf 
21 ISO/DIS 31000 (2009). Risk management — Principles and guidelines on implementation. International Organization 

for Standardization. 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Turning_risk_into_results/$FILE/Turning%20risk%20into%20results_AU1082_1%20Feb%202012.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Turning_risk_into_results/$FILE/Turning%20risk%20into%20results_AU1082_1%20Feb%202012.pdf
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43170
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
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4. МАРКЕТИНГ В  ПІДПРИЄМНИЦТВІ 

 

4.1. Вибір продукту і ринку. 

 

Цілі навчання 

Після вивчення цієї глави ви зможете:  

1. Розуміти важливість маркетингу і маркетингових досліджень у реалізації проекту запуску.  

2. Розуміти, які існують елементи маркетингового дослідження, і давати 

характеристику для кожного з них.  

3. Розробити маркетингові концепції для запуску з використанням «семи кроків», 

необхідних для дослідження ринку.  

 

Ключові слова: підприємницький маркетинг, маркетингові дослідження, сегментація ринку, 

дослідження продукції, ціноутворення, просування товару, дистрибуція, дослідження виробництва.  

 

Маркетинг має вирішальне значення, від якого залежить успіх або провал підприємства, 

становище на конкурентному ринку для цільових клієнтів. Ступінь ринкової орієнтації 

підприємства цілком може вплинути на загальну ефективність бізнесу, як молодих і малих 

підприємств, так і на процес створення і введення нових продуктів. Підприємець, який 

починає бізнес і кожен вже існуючий власник бізнесу, вирішуватиме такі питання22:  

- Як підприємство планує увійти на ринок?  

- Які цільові групи будуть розглянуті?  

- Які фірмові продукти або послуги надаватимуться і розподілятися для потенційних 

клієнтів?  

Відповіді на ці питання можуть бути отримані після дослідження підприємницького 

маркетингу23. 

 

 

Підприємницький маркетинг включає в себе дуже важливий елемент - маркетингові 

дослідження, які необхідно використовувати в ході реалізації нового проекту. 

Маркетингові дослідження - це систематичний збір, реєстрація та аналіз даних про 

проблеми, пов'язані з управлінням товарами та послугами. Дослідження ринку дасть вам 

необхідні дані для ідентифікації та досягнення ринкової мети, а також визначення ціни, яку 

готові заплатити споживачі.  

Дослідження ринку є одним з елементів маркетингових досліджень, який включає в себе 

аналіз клієнтів, конкурентів, продукту (послуги) і способів його просування.  

Визначення проблем / можливостей дослідження засноване на розгляді зовнішнього 

середовища, в якій беруться до уваги такі чинники: політичні, економічні, соціально-

культурні, технологічні, екологічні і правові.  

                                                           
22  Volkmann, Ch. (2011) “Entrepreneurial Marketing”, Bergische Universität Wuppertal Fachbereich B - Schumpeter 

School of Business and Economics http://www.ekf.tuke.sk/files/utorok.pdf) 
23 Keefe, L. (2004) “What is the meaning of ‘marketing’?” Marketing News, American Marketing Association, 

September 15, pp.17-18 

Підприємницький маркетинг уявляє собою організаційну функцію, яка складається з
сукупності процесів створення, надання та розподілу цінностей для кліентів,
необхідну для управління відносинами з клієнтами таким чином, щоб приносити
найбільшу вигоду організації та її заінтересованним сторонам. Він характеризується
інноваційністю, ризикованістю, проактивністю, і може здійснюватися без
використання контролюємих ресурсів. (Киф, Л., 2004)
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Визначення проблем / можливостей включає в себе: дослідження ринкового потенціалу і 

частки ринку; характеристику ринкових досліджень; аналіз продажів; прогнозування, а 

також дослідження бізнес тенденцій. 

 

Політичні фактори    Соціокультурні фактори Фактори зовнішньої середи 

 

 стабільність влади            

 податкова політика   

 зовнішньоторгова 

політика 

 соціальна політика 

 

 демографічні  

 розподіл доходів  

 соціальної мобільності  

 зміни у способі життя 

 ставлення до роботи  та 

відпочинок 

 закони з охорони 

зовнішнього середовища  

 утилізація відходів  

 споживання енергії 

Економічні фактори  Технологічні фактори Правові фактори 

 бізнес-цикли 

 ВНП тенденції 

 процентні ставки 

 грошова маса 

 інфляція 

 безробіття 

 наявний дохід 

 державні витрати на 

наукові дослідження 

 урядова та галузева  

технологічна 

направленість  

 ноу-хау 

 скорочення передачі 

технологій 

 закон про конкуренцію 

 трудове право 

 здоров’я и безпека 

 безпека продуктів 

 

Рішення проблем включає в себе дослідження: сегментації ринку (споживчі сегменти); 

продукту (вартість пропозиції); ціноутворення (конкурентоспроможна ціна); просування 

(відносини з клієнтами); розподілу (канали збуту); виробництва (ключові види діяльності, 

ключові партнери)24. Вирішення цих проблем ґрунтується на розгляді операційного 

середовища бізнесу (табл. 1). 

Таблиця 1 

Дослідження операційного середовища бізнесу 

Сегментація ринку 

(споживчий сегмент) 
Продукт  

(вартість пропозиції) 
Ціноутворення 

(конкурентоспроможна ціна) 

ХТО ВАШ КЛІЄНТ?  
Скільки років вашому клієнту?  

Який рівень доходів і 

соціальний статус має ваш 

клієнт?  

Які у нього звички та 

уподобання? 

ЯКИЙ ТОВАР / ПОСЛУГУ 

НЕОБХІДНО ПРОПОНУВАТИ  

КЛІЄНТУ? 
Які споживчі потреби будуть 

задовольняти ваш товар / 

послуга? 

Як ви будете шукати 

споживачів вашого товару? 

ЯК СПОЖИВАЧІ РЕАГУЮТЬ 

НА ЦІНУ ВАШОГО 

ТОВАРУ/ПОСЛУГИ? 
Буде відчуватися чутливість до 

ціни на один товар або бренд, 

або конкурентний товар? 

Буде прямо або побічно 

враховуватися  думка про ціну? 

Просування  

(відношення з клієнтами) 
Розподіл  

(шляхи збиту) 
Виробництво  

(ключові види діяльності, 

ключові партнери) 

ЯК РАЗОВІ КЛІЄНТИ 

МОЖУТЬ СТАТИ 

ПРИХИЛЬНИКАМИ ВАШОГО 

ТОВАРУ / ПОСЛУГИ?  
Як змінюються звички та 

ЯК ПОКУПЕЦЬ ЗНАЙДЕ 

ВАШ  ТОВАР / ПОСЛУГУ?  
Яке місцезнаходження буде 

зручне для товару / послуги і 

де його буде зручно придбати 

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ 

ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ 

ВАШОГО ТОВАРУ/ПОСЛУГИ?  
Які ключові ресурси необхідні 

для виробництва вашого 

                                                           
24  
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уподобання клієнтів?  

Які додаткові переваги можуть 

бути запропоновані клієнту? 

клієнту?  

Яке обслуговування бажає 

отримати клієнт під час 

покупки товару / послуги? 

товару / послуги?  

З якими ринковими «гравцями» 

ви будете співпрацювати? 

 

Незалежно від простоти або складності вашого маркетингового проекту, ви отримаєте 

вигоду, переглянувши на наступні сім кроків:  

Крок 1: Визначення маркетингових проблем і можливостей. Ви намагаєтеся запустити 

новий продукт або послугу. Поінформованість про вашу компанію, її продукцію або послуги 

є низькою. Ринок знайомий з вашою компанією, але все ще не співпрацює з вами. Ваші 

товари та послуги не досягли рівня своєчасного придбання покупцями. 

Крок 2: Установка цілей, бюджету та розкладу. Цілі - це пріоритетні напрямки 

маркетингового дослідження: споживачів, товарів (послуг) та методів їх просування. Бюджет 

- це визначення (розрахунок) витрат на дослідження. Розклад  - докладний графік, для 

завершення всіх етапів процесу дослідження ринку.  

Крок 3: Вибір типів дослідження, методів і прийомів. Існують два типи дослідження: 

первинні дослідження - оригінальна первісна інформація, зібрана для певної мети 

(інформація з перших рук; дорогий збір, аналіз і оцінка; може бути дуже актуальною). 

Вторинне дослідження інформації - це дослідження вже існуючої інформації (урядова 

статистика; дослідження спеціалізованих видань, комерційних даних, журналів обстежень; 

дослідження інших фірм, і т.д.).  

Крок 4: Проектування дослідницьких інструментів. Найбільш поширеним інструментом 

дослідження є анкета. Майте ці поради на увазі при проектуванні маркетингових досліджень.  

Крок 5: Збір даних. Для отримання чітких, неупереджених і надійних результатів необхідно 

збирати дані під керівництвом досвідчених дослідників. Перед початком збору даних, вам 

необхідно тренувати, виховувати і контролювати своїх наукових співробітників.  

Крок 6: Організація і аналіз даних. Після того, як дані були зібрані, вони повинні бути 

очищені. Очищення дослідницьких даних передбачає редагування, кодування і складання 

таблиць результатів.  

Крок 7: Презентація та використання висновків ринкового дослідження. Після того, як 

маркетингова інформація зібрана і проаналізована, необхідно презентувати її в 

організованому порядку особам, які приймають рішення в організації та веденні бізнесу.  

 

Висновок. Маркетингові дослідження, як правило, є невід'ємною частиною використання 

інновації, які впроваджуються в рамках проекту запуску бізнесу. Але вони повинні бути 

своєчасними, об'єктивними і актуальними, в іншому випадку їх використання заподіє 

більшої шкоди, ніж бездіяльність. 

 

4.2. Вибір стратегії для нових підприємств. 

 

Цілі навчання 

Після вивчення цієї глави ви дізнаєтеся:  

1.  Конкретні цілі хорошого маркетингу.  

2.  Основні стратегії для нових підприємств.  

3.  Порівняння загальних стратегій в умовах п'яти сил Портера.  

 

Ключові слова: маркетингова стратегія, нове підприємство, диференціація, специфікація, 

лідерство по витратах.  
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Стратегія - це довгостроковий план необхідний для досягнення певних цілей. Маркетингова 

стратегія (маркетинговий план) призначена для досягнення маркетингових цілей. Наприклад, 

маркетинговою метою може бути становлення лідером на ринку шляхом отримання 

позитивних відгуків клієнтів. Стратегічний план - це детальне планування з використанням 

маркетингових досліджень, а потім розробкою комплексу маркетингу для задоволення 

потреб клієнтів. Кожна організація повинна мати чіткі маркетингові цілі, досягнення яких 

буде залежати від стратегії.  

 

Хороша маркетингова стратегія передбачає конкретні цілі і може включати в себе25:  

1. Опис основних цільових покупців / кінцевого користувача.  

2. Конкурентні ринкові сегменти, з якими компанія буде конкурувати.  

3. Канали збуту.  

4. Унікальність позиціонування компанії та її продукції в порівнянні з її конкурентами.  

5. Причини, з яких компанія є унікальною або приваблює покупців.  

6. Цінову стратегію компанії в порівнянні зі стратегіями конкурентів.  

7. Маркетингову видаткову стратегію на рекламу і просування.  

8. Дослідження можливостей і розробок.  

9. Стратегію дослідження ринку витрат.  

Багато факторів повинні бути розглянуті, в тому числі: потенціал ринку, конкуренція, 

фінансові ресурси  і свої здібності та інтереси. Тоді виникає питання: «Чому споживач 

вибере для покупки товарів або послуг нову фірму?»  

Одним з важливих чинників є унікальність ідеї, що змушує підприємство виділитися, з числа 

своїх конкурентів. Унікальність може допомогти полегшити вихід нового продукту або 

послуги на ринок.  

Найкраще уникати стратегії входу на ринок, заснованої тільки на встановленні низької 

вартості. Нові підприємства, як правило, малі. Великі фірми, як правило, знижують 

виробничі витрати шляхом випуску більшої кількості товарів - це їхня перевага.  

Успішні підприємці часто розмежовують свої підприємства за допомогою таких стратегій 

(рисунок 1)26: 

 

Цільові області Переваги 

Низька вартість Унікальність продукції 

Широка  
(Важка промисловість) 

Концепція цінового 
лідерства 

Стратегія  
диференціації 

Вузька 
(Сегмент ринку) 

Нішева стратегія 
(низької вартості) 

Нішева стратегія 
(диференціації) 

 

Рис. 1.Загальні стратегії Портера 

 

                                                           
25  Wright, Peter, Kroll, Mark, Kedia, Ben, and Pringle, Charles. 1990. Strategic Profiles, Market Share, and Business 

Performance. Industrial Management, May 1, pp23-28. 
26  Entrepreneurship: Entry Strategies for New Ventures http://entrepreneurszon.blogspot.com 
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1. Диференціація - є спробою відокремити продукт або послугу нової компанії від своїх 

конкурентів. Коли диференціація успішна, новий продукт або послуга є відносно менш 

чутливий до коливань цін, і, оскільки клієнти більше цінують якість, продукт стає унікальним.  

2. Нішева специфікація - є спробою надати товар або послугу, який задовольняє 

потреби конкретного множини споживачів. Зосередивши увагу на досить вузькому секторі 

ринку, нове підприємство може задовольнити потреби клієнтів краще, ніж більші 

конкуренти. Вибираючи вузьку спрямованість, компанія ідеально фокусується на декількох 

цільових ринках. Для цього необхідні окремі групи людей зі спеціалізованими потребами. 

Вибір пропонує стратегію низької ціни або стратегію диференціації товару / послуги. Він 

буде залежати від потреб обраного сегмента, ресурсів і можливостей фірми. Можливо, 

сфокусувавши ваші маркетингові зусилля на одному або двох ринкових сегментах або 

зробивши «маркетинговий мікс» для цього спеціалізованого ринку, ви зможете краще 

задовольнити потреби цільової аудиторії. Фірми зазвичай хочуть отримати конкурентну 

перевагу за рахунок інноваційних продуктів та / або бренд-маркетингу, а не ефективності. 

Цей аспект є найбільш підходящим для відносно невеликих фірм, але може 

використовуватися будь-якою компанією.  

3. Стратегія цінового лідерства. Ця стратегія включає в себе фірми, які завойовують 

частку ринку шляхом апелювання економними або чутливими до ціни клієнтами. Це 

досягається за рахунок найнижчої ціни в цільовому сегменті ринку або, принаймні, 

мінімальної ціною в співвідношенні цін (ціна в порівнянні з ціною конкурентів). Щоб 

домогтися успіху, пропонуючи мінімальну ціну, і, в той же час, досягти рентабельності і 

високої віддачі від інвестицій, фірма повинна мати можливість працювати за нижчою ціною, 

ніж її конкуренти. Характеристику загальних стратегій можна порівняти з п'ятьма силами 

Портера, яку ілюструє таблиця 1.  

Таблиця 1  

Порівняння загальних стратегій в умовах п'яти сил Портера27 

Виробничі 

сили 

Загальна стратегія 

Цінового лідерства Диференціації Нішева 

(Фокусування) 

Бар’єри входу 

Можливість знизити 

ціну у зв’язку з 

удержанням 

потенційних новачків  

Лояльність клієнтів 

може відштовхнути 

потенційних новачків 

Нишевий розвиток 

може виступати в 

якості вхідного 

бар’єру 

Покупці 

Можливість 

запропонувати більш 

низьку ціну вигідним 

покупцям 

Вигідні покупці мають 

менше можливостей 

домовитися, тому що 

існує декілька 

близьких альтернатив  

Вигідні покупці 

мають менше 

можливостей 

домовитися, тому що 

мають альтернативи 

Постачальники  

Краще ізольовані від 

«потужних» 

постачальників 

Вибір кращих 

постачальників 

призводить до росту 

цін споживачів  

Постачальник має 

владу над нишею, але 

сфокусована 

диференціація 

передбачає більшу 

кількість 

постачальників 

                                                           
27  
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Загроза 

замінників 

Можна 

використовувати 

низьку ціну для захисту 

від субститутів 

(замінників) 

Прив’язаність 

клієнтів зменшує 

загрозу замінників 

Спеціалізований 

продукт – це захист 

від замінників 

Конкуренція 
Краще конкурувати по 

ціні 

Хороший бренд 

захищає від 

конкурентів 

Конкуренти не 

можуть задовольнити 

клієнтів, які обрали 

вашу нішу 

(диференційований 

товар або послуга) 

У сучасних умовах не можна не відзначити важливість інновацій в бізнесі, це, мабуть, є 

визначальною характеристикою підприємництва. «Провидець», бізнес-експерт, Пітер Ф. 

Друкер визначив інновації як "зміну, яка створює новий вимір продуктивності." Виділяють 

два основних типи інноваційної продукції. Новаторські або радикальні інновації, що 

втілюють технологічний прорив чи новий світовий продукт. Інкрементальні інновації - є 

модифікаціями існуючих продуктів. Підприємці в менш розвинених країнах часто вводять 

інновації шляхом наслідування і адаптації продуктів, створених в розвинених країнах. Пітер 

Ф. Друкер назвав цей процес "творчої імітацією". Творча імітація відбувається всякий раз, 

коли імітатори розуміють, як краще інновації застосовувати, використовувати або продавати 

на конкретному ринку, ніж це розуміють оригінальні творці інновації. Ефективна 

інноваційна стратегія та / або стратегія диференціації, специфікації ринку допоможуть 

новому підприємству залучити клієнтів і збільшити обсяг продажів.  

«Застрягти в середині». Деякі підприємства намагатимуться прийняти всі три стратегії 

одночасно: стратегію цінового лідерства, диференціації та нішеву (фокус стратегію). Такий 

бізнес відомий для всіх, як "застряглий в середині». У такого бізнесу немає чіткої стратегії, 

цей бізнес намагається бути всім і для всіх. Це, ймовірно, збільшить експлуатаційні витрати і 

призведе до плутанини, оскільки важко догодити всім секторам ринку одночасно. 

 

4.3. Створення конкурентної переваги. 

 

Цілі навчання 

Після вивчення цієї глави ви зможете:  

1. Оцінити необхідність створення конкурентної переваги.  

2. Пояснити принципи створення конкурентної переваги.  

3. Обговорити характеристики трьох загальних стратегій: цінового лідерства, 

диференціації та нішеву стратегію, а також визначати, коли і як їх використовувати.  

 

Ключові слова: конкурентна перевага, цінове лідерство, диференціація, вартісна ніша, 

нішева диференціація, стратегія блакитного океану 

  

Вивчення свого ринку і своїх ресурсів йде нога в ногу з вивченням своїх конкурентів. Для 

того щоб зрозуміти, що робить організацію особливою, менеджери повинні вивчати 

конкурентів і конкурентне середовище: їх постачання, маркетинг та інновації. Тільки тоді, 

коли компанія добре знає, як ведуть бізнес її конкуренти, вона буде в змозі реалізувати себе і 

знайти свою нішу, в якій їй буде найбільш комфортно.  

Конкурентна перевага - це порівняльна перевага фірми над іншими конкурентами, яка є 

причиною, що впливає на споживчий вибір під час придбання товарів чи послуг. 

Конкурентна перевага може досягатися шляхом поліпшення якості послуг (товарів), 
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зниження цін на послуги, вигідного розташування, гарантованого обслуговування, 

можливості доставки, доброго ставлення до клієнтів28.  

Це визначення має на увазі дві ключові умови. По-перше, ваша позитивна особливість повинна 

бути значима для клієнта. По - друге, ваша позитивна особливість повинна бути відома клієнту.  

Майкл Портер визначає три загальні стратегії, які фірми можуть використовувати для отримання 

конкурентних переваг: стратегія цінового лідерства, диференціації та нішева стратегія29. 

 

 
Трейсі і Віерсема (1995) пропонують загальні критерії для отримання конкурентних переваг. 

Вони пропонують фірмі, як правило, вибрати і підкреслити один з трьох «ціннісних критеріїв»30:  

- лідерство продукції,  

- операційна досконалість,  

- лідерство шляхом тісного  зв'язку з клієнтом.  

Досягнення конкурентних переваг - це не завжди постійне і тривале явище. Коли фірма 

стверджує та закріплює себе в споживчій ніші, інші фірми починають наслідувати її приклад, 

так як прагнуть отримати вигоду через їх схожості. Як кажуть, у фірми може виникнути 

«стала» конкурентна перевага, якщо її конкуренти не можуть дублювати ці переваги і 

стратегії фірми. Для того, щоб фірма досягла «сталої» конкурентної переваги, її загальна 

стратегія повинна бути заснована на атрибутах, які відповідають таким чотирьом критеріям. 

Тобто, її продукт повинен бути:  

- Цінний - це значимо для споживачів.  

- Рідкий - не банальний і не доступний.  

- Неповторний - важко скопіювати.  

- Відсутність субститутів - споживачі не можуть замінити його іншим продуктом або, 

це може бути продукт в єдиному екземплярі, без наявності замінників, що 

забезпечує фірмі конкурентну перевагу.  

 

Після того,  як ви визначили ваше конкурентну перевагу, робіть все можливе, для того, щоб 

підтримати продукт на ринку. Аналізуйте своїх конкурентів часто, для того, щоб 

переконатися в тому, що ви, як і раніше,  забезпечуєте ці переваги краще, ніж вони. Якщо ви 

підтримуєте своє конкурентне становище в довгостроковій перспективі, ви зможете 

побудувати прибутковий бізнес.  

 

Останнім часом все більш популярною серед теоретиків і практиків стала «стратегія 

блакитного океану», запропонована Кімом і  Моборном  (2005)31. Щоб отримати 

конкурентну перевагу і зайняти лідируючі позиції на ринку, фірмі слід використовувати 

продуктивні бізнес-ідеї. Ця стратегія кидає виклик традиційному балансу низької вартості і 

диференціації, так як в даному випадку компанія може отримати обидві ці конкурентні 

переваги одночасно. Стратегія блакитного океану припускає32, що організація створює не 

                                                           
28  Competitive Advantage. Encyclopedia of Management [Online] Available from: 

http://www.encyclopedia.com/topic/Competitive_advantage.aspx [2014- Jan. 5th]. 
29 Porter, Michael E. (1998) Competitive advantage: creating and sustaining superior performance: with a new 

introduction. New York: The Free Press. 
30   Treacy, M., F. Wiersema (1995) The Discipline of Market Leaders, Addison-Wesley. 
31   Kim, W. Chan; Mauborgne, Renée (2005). Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and 

Make Competition Irrelevant. Harvard Business Press. 
32   http://www.blueoceanstrategy.com/ 

Будучи "всім для всіх" – це рецепт стратегічної неталановитості та низької
продуктивності , тому що це означає, що фірма не має конкурентної переваги.

(Портер М., с.12)
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існуючий раніше попит на новому ринку («блакитний океан»), де, практично, відсутні 

конкуренти, замість того, щоб конкурувати з безліччю конкурентів на малоприбуткових 

ринках. В блакитних океанах попит створюється, а не завойовується. Існує маса 

можливостей для росту, який є одночасно вигідним і швидким. В блакитних океанах 

конкуренція не має значення, тому що правила гри встановлюєте Ви. Наприклад, Цирк дю 

Солей створив нову галузь шляхом змішування опери та балету у форматі циркової вистави, 

усуваючи номера зірок і тварин, він став одним з найбільш конкурентоспроможних у світі. 

 

4.4. Маркетинг у продажі. Продаж. Продаж онлайн. 

 

Цілі навчання 

Після вивчення цієї глави ви дізнаєтеся:  

1. Успішні методи продажу, ціноутворення та реклами;  

2. Що таке продаж в Інтернеті;  

3. Крок за кроком освоїте онлайн-бізнес.  

 

Ключові слова: продажі, продаж через інтернет, онлайн-бізнес  

 

Маркетинг часто визначається, як усі заходи, пов'язані з переміщенням товарів від виробника 

до споживача, в тому числі: реклама, перевезення, зберігання та продаж. Для нового бізнесу 

маркетинг означає продаж. Якщо ви не будете планувати те, як споживачі будуть купувати 

товари та послуги, то всі підприємницькі стратегії і плани будуть провальні.  

Як отримати замовлення, якщо бізнес новий? Перед початком бізнесу, підприємець повинен 

дослідити цільовий ринок і проаналізувати конкурентну продукцію. "У більшості секторів 

бізнесу існують конкретні маркетингові стратегії, які працюють найкраще, і вже були 

реалізовані на практиці", - сказав підприємець Філ Холланд. У 1970 році в Голландії були 

засновані магазини Yum Yum Donut, Inc, які надалі переросли в найбільшу мережу 

пончикового по всіх США. Він пропонує проаналізувати методи продажів, ціноутворення та 

реклами у успішних конкурентів.  

Підприємець може також розробити файл з даними про потенційних клієнтів, наприклад, 

шляхом збору імен зі списків розсилки з місцевих церков, шкіл та громадських груп чи 

інших організацій. Цей файл може бути використаний надалі для прямих поштових 

розсилок,  навіть для запрошення на відкриття нового бізнесу.  

Після того, як нова фірма почала існувати, її власник повинен отримати інформацію про те, 

яка його продукція або послуги, яка кількість потенційних клієнтів, які існують 

передбачувані плани дій в рамках обмеженого бюджету, є ефективними.  

На нововідкритому підприємстві часто успішним продавцем є глава фірми. Люди майже 

завжди готові прийняти виклик від «президента» фірми. Ця людина має уявлення про те, які 

переваги має його нове підприємство і , хто може швидко приймати рішення. Багато відомих 

підприємці такі,  як Білл Гейтс з Microsoft, були талановитими продавцями своєї продукції.  

Компанія, яка відкривається, наймає продавців для того, щоб бути ефективніше на ринку 

однієї орієнтованості і вузького профілю. Прямий продаж через пошту або Інтернет  - менш 

дорогі варіанти, які можуть бути настільки ж успішним.  

Реклама і просування є важливими інструментами маркетингу. Газета, журнал, телебачення 

та реклама по радіо - ефективні для придбання великого числа споживачів. Менш дорогий 

варіант - це друк листівок, які можуть бути надіслані поштою потенційним клієнтам, роздані 

двері в двері або у вигляді реклами на підприємстві. Нові компанії можуть також створювати 

нові релізи продуктів, якими зазвичай торгують журнали.  
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Важливо бути вказаним у місцевих телефонних довідниках, наприклад, в такому як Жовті 

Сторінки в Сполучених Штатах, в розділі, де знаходяться подібні фірми під одним 

заголовком. Також корисно, щоб інформація про вас перебувала в пошукових системах 

Інтернету таких, як Google або Yahoo, які використовуються споживачами для пошуку 

місцевих підприємств. Вони часто посилаються на веб-сайт компанії, таким чином, 

отримуючи більше інформації.  

Багато підприємців продають товари або послуги в Інтернеті. Чому? Інтернет надає доступ 

до великого і постійно зростаючого ринку. У торгівлі через Інтернет теж існують свої 

витрати. Хоч ціна на створення і керування веб-сайтом впала, а число сайтів з веб-дизайну 

виросло, багато підприємців вважають менш дорогим відкриття інтернет-магазину. Це їм 

простіше зробити, ніж наймати велику кількість продавців і будувати магазин33.  

Деякі підприємства такі,  як книжкові, авіакомпанії, туристичні агенції та фондовий ринок, 

наприклад, були перетворені шляхом успішних онлайн-продажів. Інші такі,  як парки розваг, 

боулінг чи комунальні  підприємства, на перший погляд, здаються невідповідними для торгівлі 

через Інтернет. Але все ж, веб-сайт може бути корисний для продажу квитків, розміщення 

інформації про знижки, або може дозволити клієнтам здійснювати платежі через Інтернет.  

 

Для початку бізнесу в Інтернеті підприємець повинен:  

Зареєструвати доменне ім'я - ім'я в Інтернет та Інтернет адресу. Придбайте сервер або 

укладіть договір з постачальником послуг Інтернету для того, щоб отримати можливість 

розміщуватися на веб-сайті. Купіть Інтернет програмне забезпечення для створення веб-

сайту або можна  найняти експерта, який зробить це. Дизайн інтернет - магазина необхідно 

зробити привабливим і легким в навігації.  

Створити інтернет-каталог. Чітко напишіть інформацію, без технічної мови або жаргону. 

Використовуйте багато фотографій, щоб стимулювати потенційних клієнтів купувати. 

Додавайте чіткі інструкції, для того, щоб зробити замовлення по телефону або на сайті.  

Вибрати спосіб оплати. Деякі компанії виставляють рахунок клієнту до або після 

відвантаження товарів. Однак, це може привести до затримок платежів. Іншим варіантом є 

спосіб оплати, при якому клієнт розраховується кредитною або дебетовою карткою онлайн. 

Вкрай необхідно зробити такий веб-сайт безпечним, особливо для захисту фінансової 

інформації клієнтів. Найняти для цього фахівця - це не даремно витрачений час і гроші, 

порівняно з потенційним ризиком порушення безпеки.  

Визначте спосіб доставки. Деякі фірми можуть дозволити собі  включити її у вартість 

товару (доставка безкоштовно), деякі відносять її до витрат, які необхідно заплатити, і 

створюють список вартості доставки. Клієнти ніколи не повинні бути здивовані в кінці угоди  

післяплатою. Клієнти можуть скасувати продаж. Запропонуйте клієнтам адресу електронної 

пошти або номер телефону для скарг, пропозицій чи компліментів і реагуйте на них. Це 

дозволить домогтися лояльності клієнтів.  

Після створення інтернет-магазину, ще багато що належить зробити. Підприємець повинен 

залучити потенційних клієнтів. Є багато способів рекламування веб-сайтів. Одним з них є 

печатка веб-адреси на бізнес квитанціях, бланках, інформаційних бюлетенях та інших 

джерелах. Інший, звернутися до пошукових систем таким, як Google і Yahoo, а також 

використовувати ключові предметні слова в дизайні веб-сайту, щоб користувачі пошукових 

систем відразу були направлені на ваш веб-сайт. Просування сайту має вирішальне значення. 

Досягнення цього - це перший крок до створення онлайн-продажів. 

 

 

                                                           
33  http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/enterp.pdf 
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5. РЕСУРСИ І ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

5.1. Планування і вимоги до капіталу. 

 

Цілі навчання 

Після вивчення цієї глави ви зможете:  

1. Розуміти основні елементи та основні вимоги до капіталу; 

2. Ознайомитеся з поняттями: стартовий капітал, зростання капіталу, оборотні кошти 

для бізнес-проекту.  

 

Ключові слова: вимоги до капіталу, стартовий капітал, зростання капіталу, оборотні кошти  

 

Вимоги до капіталу. Імовірніше за все, у вас недостатньо коштів для того, щоб повністю 

профінансувати старт-ап або бізнес - проект. Ви, ймовірно, маєте потребу в деякій 

фінансової допомозі. Навіть якщо ви її не просили, ви все одно повинні задокументувати 

витрати вашого бізнесу. Капітал накопичує товарну вартість. Як правило, гроші, згадуються 

як капітал. Однак, є й інші капітальні активи, включаючи нерухомість, машини, прилади, 

інвентар, ліцензії та інші цінності. Вашому бізнесу буде необхідний капітал для того, щоб 

почати, працювати і рости. Ваш бізнес-план документує вимоги до капіталу в деталях. І 

припускає джерела необхідного накопичення капіталу34.  

Перед тим, як приступити до розробки бізнес - плану, ви повинні мати гарне уявлення про те, 

де необхідно буде брати первісний капітал і, куди він буде витрачений. Подальші 

дослідження будуть містити інформацію про джерела надходження і відтоку капіталу. В 

даний час, вам просто потрібно узагальнити вимоги до капіталу.  

Стартовий капітал. Стартовий капітал - це гроші та інші активи, які потрібні вам для того, 

щоб створити свій бізнес і використовувати їх до того дня, поки ви не продасте свій перший 

продукт або послугу. Вам, можливо, знадобляться багато активів. Наприклад, якщо ви 

створюєте новий проект по комп'ютерному навчанню, у вас вже є знання, досвід, деяке 

обладнання і, можливо, трохи грошей в банку. Якщо ви розробляєте бізнес з виробництва 

або виготовлення продукції, у вас, як правило, немає всіх необхідних інструментів, 

матеріалів і грошей, щоб відкрити двері бізнесу. Вам спочатку необхідно переконати інших у 

надійності інвестицій, які вони можуть зробити в ваш бізнес.  

Ваша бізнес концепція буде вже визначена, хоча в подальшій перспективі, будуть потрібні 

додаткові дослідження. Концепція  також  може допомогти вам оцінити початкові витрати. З 

її допомогою ви можете вести облік витрат: на навчання персоналу, по заробітній платі, на 

інвентар, на машинне обладнання і т.д. На даний момент, ви не знаєте специфіку вашого 

бізнесу, але ви можете зробити обґрунтовані припущення, виходячи з власного бізнес-

досвіду і додаткових досліджень. Вам потрібні реалістичні цифри.  

Розробка таблиці вимог до капіталу35. Ви повинні будете розробити таблицю вимог до 

капіталу, в якій буде відображатися сума грошей, необхідна для придбання обладнання, яке 

буде використовуватися в процесі виробництва. Таблиця також ілюструє суму амортизації 

усіх елементів обладнання, придбаних з терміном служби більше одного року.  

Для того, щоб сформувати таблицю вимог до капіталу, вам необхідно спочатку створити 

різні елементи у вашому бізнесі, які зажадають капіталовкладень.  

У підприємств сфери послуг капітал, як правило, прив'язаний до різних частин обладнання, 

яке використовується для обслуговування клієнтів.  

                                                           
34  Dan Ramsey, Stephen Windhaus Capital Requirements / Mode of access:  

http://www.netplaces.com/business-plan/executive-summary/capital-requirements.htm 
35  Elements of a Business Plan / Mode of access: http://www.entrepreneur.com/article/38308#ixzz2qJAhowcL 

http://www.entrepreneur.com/article/38308#ixzz2qJAhowcL
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З іншого боку, капітал фірм-виробників створюється шляхом продажу обладнання, 

необхідного для отримання продукту. Виробниче обладнання, як правило, ділиться на три 

категорії: обладнання для тестування, монтажне обладнання і пакувальне обладнання. Ці 

елементи капіталу необхідні для того, щоб визначити оптимальну кількість одиниць або 

клієнтів  з точки зору продажу, з якими обладнання може адекватно впоратися. Це важливо, 

оскільки вимоги до капіталу є продуктом доходу, який проводиться через підрозділ 

продажів. З метою досягнення позитивного прогнозу продажів, підприємство, як правило, 

має вкладати гроші у збільшення продуктивності або в поліпшення обслуговування. У 

бізнес-плані вимоги до капіталу прив'язані до прогнозованих продажам, як показано на 

моделі доходів (дивись раніше). Наприклад, якщо капітальне обладнання, необхідне для 

задоволення потреби 10000 клієнтів в середньому коштує 10 євро за штуку, то знадобитися 

реалізувати 100 тисяч євро від продажу. Саме в цей момент компанії буде необхідний 

додатковий капітал, необхідний для покупки більшої кількості обладнання. Для цього 

компанія повинна вийти за встановлені рамки.  

Якщо помножити вартість обладнання на кількість клієнтів, то це призведе до потреби в 

капіталі для цього елемента устаткування. Таким чином, ви можете побудувати рівняння, в 

якому вимоги до капіталу (CR) дорівнюють: продажу (S), розділеному на кількість клієнтів 

(NC), помноженому на середній продаж (AS), які потім помножений на вартість капіталу (CC) 

елементів обладнання . Враховуючи ці параметри, рівняння виглядає наступним чином: 

 

CR = [(S / NC) * AS] * CC 

У таблиці вимоги до капіталу утворюються шляхом підсумовування всіх елементів 

обладнання, необхідних для створення загального нового капіталу за цей рік. Протягом 

першого року необхідний загальний новий капітал, а також загальний капітал. Таким чином, 

для кожного наступного року необхідний загальний капітал (TC) - це сума загального нового 

капіталу (NC) плюс загальний капітал (ПК) в порівнянні з попереднім роком за 

вирахуванням амортизації (D) попереднього року. Таким чином, рівняння виглядає так:  

TC = NC + PC - D 

Майте на увазі, що амортизація являє собою витрати, пов'язані із зменшенням вартості 

обладнання (зносом) за часом терміну експлуатації. У багатьох підприємствах, амортизація 

ґрунтується на графіках, які пов'язані з терміном служби устаткування. Будьте обережні при 

виборі графіка: необхідно підібрати той, який найкраще підходить вашому бізнесу. Амортизація 

є також основою для податкового відрахування, а також потоку грошей для нового капіталу. 

Можливо, вам доведеться звертатися за консультаціями до експерта в цій галузі.  

Де формується стартовий капітал? Стартовий капітал часто формується за рахунок 

заощаджень, іпотечних кредитів, пенсійних фондів, особистих (сім'я, друзі) інвесторів та 

продажу інших активів.  

Як створити свій стартовий капітал. Чи можете ви почати свій бізнес практично без 

грошей? Ви зможете, якщо ви успішний підприємець. Починаючи бізнес, одним з 

найскладніших аспектів є знайти способи збільшення стартового капіталу. Пішли в минуле ті 

дні, коли без інвесторів було неможливо відкрити свій бізнес. Сьогодні підприємці мають 

набагато більше шансів для того, щоб зануритися в свої власні кишені, а потім «сидіти 

склавши руки» для того, щоб добре почати і залишитися на плаву36.  

Зростання капіталу. Зростання капітальних коштів необхідне для розширення існуючого 

бізнесу. Ви можете витіснити конкурента, розширюючи свою територію продажів, додавши 

Інтернет - торгівлю або розширюючи ваш магазин. Наприклад, якщо ваша бізнес-концепція - 

це розширення існуючого роздрібного магазину, ви, ймовірно, вже знаєте, які витрати вам 

                                                           
36  
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знадобиться здійснити для розширення простору, придбання приладів, інвентаризації та 

кадрового забезпечення. Якщо ви здійснюєте технологічні операції, то прибуток від 

розширення нового обладнання може забезпечити оцінку вимог до капіталу.  

Оборот грошових коштів. Грошовий потік є мірою бізнес ліквідності і допомагає 

переконається в тому, що у вас є достатньо грошей для того, щоб оплачувати рахунки в 

строк. Проблема грошових потоків є задушливою для малих підприємств і впливає на них 

сильніше, ніж на кого - небудь ще. Щоб покрити різницю, вам буде необхідна робота чи 

оборотні кошти. Ви будете мати потребу в банківських грошах доти, поки грошові кошти не 

стануть надходити досить швидко. Скільки ж необхідно грошей? Для того, щоб відповісти на 

це питання, необхідно оцінити свої робочі потреби в капіталі, який є грошовим резервом. 

Цієї суми має бути достатньо для роботи вашого бізнесу протягом трьох місяців (для 

роздрібної торгівлі) в рік.  

Оборотний капітал є одним з найскладніших фінансових понять для розуміння малого 

бізнесу. Насправді, цей термін означає різні речі для різних людей. За визначенням, 

оборотний капітал - це величина, де поточні активи перевищують поточні зобов'язання. 

Однак, якщо ви будете розраховувати так кожен період для того, щоб проаналізувати 

оборотний капітал, ви не зможете з'ясувати, які потреби в капіталі у вас існують. Більш 

корисним інструментом для визначення ваших потреб в оборотному капіталі є робочий цикл. 

Робочий цикл аналізує дебіторську заборгованість, інвентаризацію та кредиторську 

заборгованість циклів з точки зору часу (минулих днів). Деякі малі підприємства мають 

достатньо грошових резервів для фінансування сезонних потреб в оборотному капіталі. Тим 

не менш, це дуже рідко зустрічається в новому бізнесі. Якщо нове підприємство відчуває 

потребу в короткострокових оборотних коштах  протягом перших кількох років роботи, у вас 

буде декілька потенційних джерел фінансування. Важливо те, щоб планування відбувалося 

заздалегідь. Якщо вас зловлять зненацька, ви можете зробити паузу для того, щоб можна 

було поставити свій бізнес на ноги. 

 

5.2. Джерела фінансування. 

 

Цілі навчання 

Після вивчення цієї глави ви зможете:  

1. Розмежовувати власний капітал від позиченого капіталу, а також аналізувати 

переваги і недоліки кожного з них. 

2. Вивчити різні джерела власного капіталу, доступні для підприємців.  

3. Ознайомитися с різними джерелами  боргового капіталу підприємців.  

Ключові слова: фінансові прогнози;  прогноз витрат, фінансових планів, бюджетів, 

стратегічного плану; грошові прогнози. 

Власний капітал уявляє собою особисті інвестиції власника ( або власників) бізнесу. Його 

іноді називають ризиковий капітал, так як інвестори беруть на себе основний ризик втрати 

своїх коштів, якщо бізнес прогорить. Підприємці, скоріше за все, відмовляться від значних 

внесків капіталу у свій бізнес на початковій стадії. Для того щоб уникнути ризику втрати 

контрольного пакету акцій компанії на початковій стадії, підприємці повинні намагатися 

вкласти якнайменше грошей в відкриття компанії37. 

Відношення сум залучених коштів являє собою фінансування – це суми, які власник 

малого бізнесу взяв у борг і повинен віддати з відсотками. Дуже невелика кількість 

підприємців мають адекватні особові кошти, необхідні для повного фінансування витрат 

                                                           
37  Zimmerer, Thomas. (2008). Essentials of entrepreneurship and small business management / Thomas W. Zimmerer, 

Norman M. Scarborough, Doug Wilson.– 5th ed. 
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малого бізнесу; багато з них повинні покладатися на боргові зобов’язання. Тримачів капіталу 

більше ніж інвесторів, не дивлячись на те, що кредитувати малий бізнес достатньо важко.  

Хоча запозичений капітал дозволяє підприємцям тримати на плаву свої підприємства, він 

повинен бути відображений у якості зобов’язання на балансі підприємства, а також 

окупиться у майбутньому коли - небудь. Також, оскільки кредитори вважають малі 

підприємства більш ризикованими, на відміну від більш великих корпоративних 

підприємств, то вони встановлюють більш високі процентні ставки за кредит для малих 

підприємств, у зв’язку з ризиком неповернення компенсаційних внесків. Чим вище ризик, 

тим більша зворотна вимога.  Більшість малих фірм платять базову ставку. Інтерес банків у 

даному випадку полягає у тому, що вони створюють своїх конкурентоспроможних клієнтів – 

плюс отримують відсотки. (Циммерер та ін., 2008). 

 

 

Але вартість боргового фінансування часто нижча ніж у пайового фінансування. Через 

високі ризики, пов’язані із залученням капітальних коштів малим компаніям, інвестори 

вимагають повертати більшу суму, ніж кредитори. Крім цього, на відміну від  долевого 

фінансування, під час боргового фінансування у власника нема необхідності розбиратися у 

своїх долях у компанії. 

Найбільш розповсюдженим джерелом фінансування бізнесу є особисті  збережені кошти 

власника. Після спустошення власних гаманців, підприємці звертаються за коштами до 

членів родини або близьких друзів. Бізнес – янголи – це приватні інвестори, які не тільки 

вкладають свої гроші в невеликі компанії, а також  дають цінні поради та рекомендації. Деякі 

власники бізнесу досягають успіху в фінансуванні своїх компаній шляхом залучення 

обмеженої кількості партнерів в якості інвесторів, або для створення альянсів з корпорацією. 

Зазвичай ними становляться  клієнти або постачальники. Венчурний капітал компанії є 

прибутковим у тому випадку, коли професійні інвестори шукають швидкоростучі компанії в 

потрібних сферах (Цимерер та інш., 2008). 

 

5.3. Розробка фінансових прогнозів. 

 

Цілі навчання 

Після вивчення цієї глави ви зможете:  

1.  Розуміти концепцію і термінологію фінансового прогнозування;  

2.  Зрозуміти зміст прогнозів  витрат і доходів;  

3.  Розглянути на прикладі практичне значення фінансового прогнозування;  

4.  Визначити вихідні дані для розробки бюджету компанії . 

 

Ключові слова: фінансові прогнози, прогноз витрат, фінансових планів, бюджетів, 

стратегічного плану, грошові прогнози. 

 

Розробка фінансових прогнозів. Розробка прогнозів доходів і витрат найчастіше досить 

заплутаний і складний процес, тому виникає ряд запитань:  З чого почати? Як їх збудувати? 

Чому це так важливо? Де можна отримати допомогу?  

По-перше, як правило, необхідність у фінансових прогнозах виникає поряд зі створенням 

письмового бізнес-плану під час пошуку  фінансування для вашого нового бізнесу. Це 

Долеве фінансування уявляє собою особисті інвестиції власника (або власників), і
дає гарантію того, що кошти окупяться. Відношення сум залучених коштів уявляє
собою фінансування - це суми, які власник малого бізнесу зайняв та повинен віддати
з відсотками. Це дозволяє власникам не відмовлятися від власності у компаніях.

(Циммерер, та ін., 2008)
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необхідно, тому що банки та інвестори хочуть переконатися у вашій надійності і у вашій 

спроможності погасити кредит, який ви взяли.  Але ще більш важливим фактором, що  

змушує вас звернути  увагу на фінансові прогнози  - це те,що вони описують приблизну 

вартість запуску  та експлуатації вашого бізнесу, а також фінансовий ризик.  

Почніть з вивчення шаблону, який можна використовувати для розвитку  ваших фінансових 

прогнозів. Цей шаблон допоможе вам в процесі управління бізнесом і надасть вам в 

готовому форматі фінансову звітність, в якій буде міститися інформація про витрати на 

запуск, прибутки і збитки, рух грошових  коштів і баланс. Хороший приклад  шаблону 

фінансового прогнозу доступно пояснює38 і включає в себе шаблони з поясненнями, які 

дозволяють закінчити фінансові прогнози за допомогою готового шаблону та зразка.  

Дуже важливо, щоб дослідження були зроблені до початку розробки прогнозів. Ваша оцінка 

доходів та операційних витрат  повинна ґрунтуватися на достовірній інформації. Багато 

підприємців схильні переоцінювати доходи і недооцінювати витрати, це призводить до браку 

оборотного капіталу. Це одна з основних причин, яка призводить до банкрутства39.  

Регулярне планування, також,  допомагає вашій компанії змінювати виробництво, як 

всередині, так і за межами компанії. Також, постійно оцінювати ринок  і конкуренцію і не 

переоцінювати свою компанію, так як тільки ви в змозі правильно визначити проблеми і 

можливості. Ви  також можете спокійно реагувати на нові розробки.  Далі вказані три вагомі 

причини необхідності фінансового прогнозування:  

 Перш за все, фінансовий план переводить цілі вашої компанії у життя, тобто, у 

конкретні задачі. Це дозволяє чітко визначити, який буде успішний результат і,  що він 

тягне за собою. План – це не просто передбачення, а те що має на увазі зобов'язання давати 

точні результати. 

 По-друге, план є для вас важливим інструментом зворотного зв'язку і 

управління. Відхилення від прогнозів – це перше попередження про проблеми. І коли 

відхилення відбуваються, план може забезпечити основу для визначення фінансового впливу 

і впливу різних коригувальних дій.  

 По-третє, план може передбачати проблеми. Наприклад, якщо швидке зростання 

створює грошовий дефіцит за рахунок інвестицій в дебіторської заборгованості і запасів, то 

прогноз повинен показати це. Якщо прогнози наступного року залежить від певних факторів 

цього року, то можна приблизно сформувати прогноз на наступний рік. 

Залежно від ситуації і цілей вашої компанії, вам потрібно розібрати кілька типів 

прогнозів і бюджетів:  

 Прогноз, який складається  на  поточний рік або 12-місячний період по місяцям. 
Цей тип прогнозу повинен оновлюватися принаймні щомісяця і стати головним для компанії. 

Інформація у даному прогнозі може стати трампліном для підготовки інших видів планів, 

обговорюваних нижче.  

 Довгостроковий, стратегічний план, розробляється на період від трьох до п'яти 

років. На відміну від  12-місячного прогнозу, який часто відображає короткострокові 

очікування і тактичні плани, довгостроковий прогноз включає в себе стратегічні цілі 

компанії. Початковий бізнес-план починаючих компаній повинен включати в себе місячну 

проекцію на перший рік, а потім річні прогнози, які виходять щонайменше раз у три роки. 

Деякі інвестори розбивають другий рік  на квартали. 

 Бюджети, як правило складаються на рік. Бюджети переводять цілі в конкретні 

міри  із зазначенням проміжних цілей. Бюджети повинні містити детальну інформацію, 

                                                           
38  http://www.score.org/resources/business-planning-financial-statements-template-gallery 
39  Developing Financial Projections [Online] Available from: http://www.scorepittsburgh.com/2012/04/26/developing-

financial-projections/ [2014- Jan. 6th] 
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наприклад, конкретні кадрові плани і витрати визначених періодів. Враховуючи деталізацію, 

розмір компанії можна визначити, чи є модель, яка використовується для підготовки 12-

місячного прогнозу, підходящою для складання бюджету. У кожному випадку, на відміну від 

12-місячного прогнозу, бюджети повинні взагалі бути заморожені на час доки вони будуть 

затверджені. Вони також повинні узгоджуватися з цілями довгострокового плану.  

 Грошові кошти прогнозів. Вони ще більше докладно ламають бюджет і 12-місячний. 

Акцент робиться на грошовий потік, а не на бухгалтерський прибуток. 

Всі прогнози повинні бути розбиті по місяцям, принаймні, прогнози одного року. Якщо ви 

вирішите включити у прогноз додаткові роки, то вони, як правило, не повинні бути більш 

детальні, тобто непотрібно розбивати їх по кварталам, а потім складати щорічний прогноз. 

Прогноз повинен включати декларацію про доходи та баланс. Витрати можуть бути зведені 

по окремим або основним критеріям витрат. Грошові потреби повинні бути чітко визначені, 

при необхідності ви можете додати окремий звіт про рух грошових коштів40.  

 Прогноз витрат. Прогноз витрат є оцінкою ваших поточних операційних витрат 

(накладні витрати, майбутніх витрат, постійних витрат) за рік. Він відповідає на питання про 

те, скільки буде коштувати ведення вашого бізнесу. Ціна вашої продукції або послуг 

повинна включати суму для відновлення цих витрат.  

Прогнози витрат будуть включати у себе свідчення про прибутки так і про збитки. Деякі 

типові ділові витрати включають в себе:  

 Бухгалтерський облік та юридичні послуги; рекламу і просування;  

 Зарплату співробітників  та інші витрати; страхування; 

 Відсоткові і банківські збори; друк, канцелярські та поштові витрати;  

 Оренду приміщень та інші витрати по зайнятості;  

 Телефон та Інтернет; навчання; командировочні та проживання;  

 Операційні транспортні витрати; та інші витрати. 

Якщо ви вже займаєтесь бізнесом, то ви можете використовувати облікові записи  витрат 

минулих років в якості керівництва і лише вносити до нього корективи, щоб відобразити 

збільшення ціни або зміни в бізнес-стратегії. Наприклад, ви, можливо, плануєте ріст  чого-

небудь в наступному році, який буде включати у себе додаткові витрати на додаткових  

співробітників або витрат на інші засоби.  

Якщо ви тільки починаєте новий бізнес і ви не маєте торговельної історії, ви можете 

засновувати свої прогнози витрат на дослідженнях і контрольних показниках  аналогічних 

підприємств. Ви можете отримати деякі оціночні дані,  просто зателефонувавши 

постачальникам  і  отримавши інформацію. На думку інших, ви повинні будете прийняти 

управлінські рішення про те, скільки вам доведеться витратити на ваш бізнес. 

 

5.4. Підготовка фінансової звітності. 

 

Цілі навчання 

Після вивчення цієї глави ви зможете: 

1. Описувати фактори, пов’язані з отриманням корисної інформації. 

2. Розпізнавати горизонтальний та вертикальний аналіз. 

3. Пояснити пропорційний аналіз. 

 

Ключові слова: бухгалтерський баланс, загальна сума зобов’язань, власний капітал, аналіз 

коефіцієнтів. 

                                                           
40   Financial Projections Definition. Small Business Encyclopedia. [Online] Available from: 

http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/financial-projections [2014- Jan. 6th]. 
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Баланс активів і пасивів часто описують як відображення фінансового становища компанії. У 

ньому стисло вказуються активи, зобов’язання та власний капітал компанії на визначений 

проміжок часу. Баланс уявляє собою звід фінансових положень фірми на визначену дату, 

який показує: 

Підсумкові активи  = підсумкові зобов’язання + власний капітал 

Баланс компанії перераховує свої активи та зобов’язання у визначений проміжок часу. 

Наприклад, ми можемо побачити баланс компанії, датований 31 грудня 2013 року. 

Акціонерний капітал або просто каптал розраховується як: 

Акціонерний капітал = Активи – Зобов’язання 

Активи Зобов’язання та капітал  

Оборотні активи Короткострокові зобов’язання 

Довгострокові активи Довгострокові зобов’язання та капітал  

 

Оцінити фінансове становище бізнесу можна, подивившись на становище деяких з його 

фінансових показників. Коефіцієнти аналізу також можуть бути використані в якості 

діагностичного інструмента для находження фінансових проблем. Коефіцієнти можна 

поділити на декілька типів: 

1. Коефіцієнти ліквідності: показують доступність грошових коштів для здійснення 

операцій.. 

2. Управління активами: дозволяє оцінити ефективність використання ресурсів.  

3. Управління боргом: спостерігає за тим, щоб борг знаходився у допустимих межах, 

а також дозволяє тримати оптимальний рівень боргу. 

4. Показники рентабельності: вимірюють ступінь бухгалтерського прибутку.   

5. Ринкова вартість: допомагає інвесторам обирати найбільш цінні дані під час 

прийняття інвестиційних рішень.  

Звіт про фінансові результати, також, називають звітом про прибутки та збитки. Звітом про 

прибутки є фінансовий звіт, який сумує доходи, витрати та збитки, під час особливого 

проміжку часу. Як правило, до уваги береться фінансовий квартал або рік. Ціль звіту про 

прибутки полягає у тому, щоб показати менеджерам та інвесторам,  втратять вони гроші чи ні. 
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6. ОЦІНКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ СТІЙКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

6.1. Рентабельність інвестицій. 
 

Цілі навчання 

Після вивчення цієї глави в зможете:  

1. Зрозуміти основні елементи ефективності нових проектів. 

2. Розраховувати, інтерпретувати та  оцінювати розмір чистої наданої вартості (NPV), 

індекс прибутковості (PI), строк відшкодування (PP).  

 

Ключові слова: чиста надана вартість, індекс прибутковості, строк відшкодування. 

 

Підприємство повинно обирати найкраще співвідношення інвестицій і фінансування 

пускового механізму проекту. Рішення про придбання нового обладнання і введення нового 

продукту на ринку потребує виділення методів використання капіталу. Фірма повинна 

визначити, буде її прибуток великий і достатній для покриття рас ходів. 

Першим кроком у прийнятті рішень по розподілу капіталу буде розробка математичного 

апарату тимчасової вартості грошей. З плином часу між відтоками та притоками виникає 

розбіжність значень, пов’язаних  з рухом грошових коштів у різні проміжки часу. 

Не раціонально оцінювати інвестиції шляхом сумування всіх припливів та витоків грошових 

коштів і шляхом зіставлення значень без урахування грошових потоків. 

Вартість грошових одиниць у майбутньому буде меншою від вартості грошових одиниць в 

теперішньому часі по чотирьом основним причинам41: 

1) наявність позитивних темпів інфляції знижує споживчу можливість грошових 

одиниць у часі;  

2) альтернативна вартість втраченого заробітку, як грошової одиниці, може бути 

інвестована і повернена у вигляді прибутку після сплину визначеного проміжку часу; 

3) невизначеність майбутніх значень у зв’язку з ризиком дефолту або невиконанням 

інвестування;  

4) бажання людині зазвичай включають небажання чекати  або споживати товари та 

послуги зараз, а не потім у майбутньому. 

Для прогнозування ефективності пускового проекту використовуються такі типи оцінки 

інвестицій42: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Чиста надана вартість (NPV) уявляє собою складний метод складання бюджету шляхом 

віднімання початкових інвестицій проекту від поточної вартості припливів грошових коштів, 

дисконтованих по ставці, яка дорівнює вартості капіталу фірми.   

                                                           
41  Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. (2006): Corporate Finance. Eight Edition, McGraw-Hill, 84–143. p., 244–272. p. 
42 Anthony, R. N., Dearden, J., Govindarajan, V. (1992): Management Control Systems. Seventh Edition, IRWIN, 

Boston, MA 02116, 290–292, 388–389. p. 

Строк відшкодування 
Чиста надана 

вартість 

Типи оцінки інвестицій 

Індекс 

прибутковості 
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𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

1 + 𝑟𝑡
−

𝑛

𝑡=1

𝐶𝐹0 

 

де 

 CFt – чистий грошовий потік у визначений проміжок часу t (приплив мінус відтік),  

 CF0 – перший грошовий потік – від’ємний (відтік грошових коштів, який складається із 

початкових необхідних інвестицій, які потрібні для фінансування проекту),  

t – час,  

r – ставка дисконтування. 

 

Чиста надана вартість:  

- Різниця між ринковою вартістю та вартістю 

- Якщо  NPV більше нуля, то це хороший проект 

- З наданою вартістю немає проблем 

 

Індекс прибутковості (PI) уявляє собою відношення сум текучої вартості проекту, поділену 

на початкову вартість інвестицій. Це відносна міра вартості (наданої вартості) проекту по 

відношенню до його вартості. Чим вище індекс доходності, тим вище надана вартість (PV).  

Для проекту, в якому відтік грошових коштів супроводжується послідуючим припливом 

грошей, індекс рентабельності (PI)  дорівнює текучій вартості грошових надходжень по 

відношенню до початкового відтоку грошових коштів: 

  

𝑃𝐼 =

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

𝐶𝐹0
 

Коли компанія оцінює інвестиційні можливості, використовуючи PI, необхідно, щоб індекс 

був більше 1.  

 

Індекс прибутковості:  

- Відношення вигід і затрат; інвестуйте, якщо PI> 1  

- Не може використовуватися для оцінки взаємовиключних проектів  

- Може бути використаний для оцінки проектів та інвестиційних коштів 

 

Строк відшкодування (PP) – це кількість часу,  який необхідний фірмі для відшкодування 

своїх початкових інвестицій у проект, підрахований  від притоку грошових коштів. Критерії 

прийняття рішень: довжина максимально допустимого строку відшкодування; якщо строк 

відшкодування менший максимально допустимого строку відшкодування, необхідного для 

прийняття проекту; якщо строк відшкодування  більше максимально допустимого строку 

відшкодування. Необхідно відхилити проект. 

 

Дисконтований строк відшкодування: 

- Час, необхідний для поновлення початкових інвестицій; 

- Приймайте проект, якщо він відшкодовується у встановленій період.  

 

Висновок.  основні рекомендації фірмам: простота використання / ступінь простоти; ступінь 

необхідної точності; ступінь, у якій грошові потоки можуть бути змінені;ступінь у якій 

майбутні зміни процентних ставок можуть бути враховані; необхідність факторингу. 

 

 

 



SUCSID навчальний курс: “Підприємництво”             530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 
 

45 

 

6.2. Аналіз «Витрат – Об’єму – Прибутку» по доходам. Планування витрат. 

 

Цілі навчання 

Після вивчення цієї глави ви зможете:  

1. Зрозуміти концепції  та  термінологію аналізу витрат – об’єму - прибутку (CVP);  

2. Роздивитися структуру витрат;  

3. Розглянути практичне значення розрахунків CVP;  

4. Розглянути корисність CVP управління, як інструмента для прийняття рішень.  

 

Ключові слова: аналіз витрат – об’єму - прибутку, сукупний дохід, сукупний об’єм витрат, 

доходи, рентабельність, беззбитковість,  запас надійності.  

 

Як правило,  підприємцям необхідно оцінювати свої джерела доходів, витрат, прибутку та 

операційний моніторинг. Аналіз витрат – об’єму - прибутку (CVP) часто виконується для 

розрахунку рівнів операційної діяльності, необхідної для уникання втрат, досягнення 

необхідного рівня прибутку, планування майбутніх операцій і контролю над роботою 

підприємства. Аналіз витрат – об’єму - прибутку (CVP) – це  метод, який розглядає зміни у 

прибутках які є відповіддю на зміни в об’ємах продажу. Аналіз CVP може допомогти 

планувати майбутні рівні операційної діяльності і надавати інформацію про43:  

- Необхідну кількість продуктів та послуг, яку необхідно виділити;  

- Необхідний об’єм продажу для досягнення цільового рівня прибутку;  

- Необхідну суму виручки для уникнення втрат; ріст постійних затрат; 

- Постійні затрати та їх вплив на ризики організації.  

Також необхідно роздивитися припущення CVP аналізу, перед тим, як почати його 

використовувати44: 

(a) Постійні витрати не змінюються на всіх рівнях виробництва. 

(b) Одиниця змінних витрат залишається сталою на всіх рівнях виробництва.  

(c) Ціна постійна на всіх рівнях виробництва.  

(d) Об’єм продажу та об’єм виробництва однакові.  

(e) Постійні та змінні витрати на одиницю продукції - сталі.  

(f) CVP аналіз може бути використаний для однієї групи продуктів з жорстким 

співвідношенням структури продажу.  

Аналіз CVP починається з основних рівнянь для находження прибутку. 

 

Прибуток = P*Q – V* Q – F = (P – V)*Q – F   (1) 

 

де: 

P – ціна за одиницю продукції;  

V – змінні витрати на одиницю продукції;  

PV – рентабельність одиниці продукції;  

Q –  кількість реалізованої продукції (одиниць товару чи послуг); 

 F – постійні витрати. 

                                                           
43  Eldenburg Leslie G., Wolcott Susan (2005). CHAPTER 3. “Cost-Volume-Profit Analysis”. Cost Management: 

Measuring, Monitoring, and Motivating Performance. Pp. 86-127 
44  Andy T. M. Li. Cost-Volume-Profit analysis. 

http://www.hkiaat.org/index.php/services/index/199/ publication date 2013 Apr 11 

Прибуток = Загальна виручка - Загальні витрати

Загальні витрати =  Загальні постійні витрати +  Загальні змінні витрати

Прибуток = Загальна виручка - Загальні зміння витрати - Загальні постійні витрати
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Початок бізнесу потребує декількох витрат, і ці витрати можуть бути декількох типів. 

Виробничі (закупівля) витрати – це витрати пов’язані з придбанням товарів для продажу. 

Витрати на рекламу – це витрати, які пов’язані зі створенням інтересу до продукту у 

споживача або , простіше кажучи, витрати на рекламу.  

Адміністративні витрати – це витрати пов’язані з експлуатацією, які день за днем несе 

фірма (оплата заробітної плати, тепла). Управлінські та витрати по логістиці – це любі 

витрати, пов’язані з підготовкою та розподілом продукту (упаковка, доставка, витрати 

торгівельних представників). 

Маржа -  це загальний дохід мінус змінні витрати. Аналогічним чином, маржинальний 

прибуток на одиницю продукції  - це ціна продажу за одиницю мінус змінні витрати на 

одиницю.  Маржинальний  прибуток за одиницю продукції  є цінним інструментом для 

розгляду об’єму прибутку. Рентабельність показує, який дохід можна віднести до постійних 

витрат. Як тільки необхідна кількість одиниць була продана, та покрила постійні витрати, то 

маржинальний прибуток на одиницю від інших продажів стає чистим прибутком.  

Точка беззбитковості – це точка у якій доходи дорівнюють загальним витратам, а прибуток 

дорівнює нулю. Ця точка може бути виявлена за допомогою аналізу CVP. Якщо припустити, 

що ціна продажу і змінні витрати на одиницю продукції постійні, то загальна виручка 

дорівнює ціні  помноженій на кількість, а загальні змінні витрати =  змінні витрати на 

одиницю продукції помножені на кількість.   

Почнемо з останнього рівняння прибутку. Якщо припустити, що постійні витрати 

залишаються незмінними, ми вирішуємо, яка кількість товарів та послуг повинна бути 

продана для досягнення мети нульового прибутку. 

 

Рівняння прибутку:       Прибуток = (P – V)*Q – F    (2) 

 

Положив Прибуток  = 0, отримуємо рішення для Q:  𝑄𝐵𝐸𝑃 =
𝐹

(𝑃 – 𝑉)
,    (3) 

Рівняння (3) дозволяє знайти точку беззбитковості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Графік «Витрати - Об’єм – Прибуток» 
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Нижня частина графіка показує, як змінюється рівень прибутку на різних рівнях 

виробництва. В загальному вигляді лінії доходу мають більший кут нахилу ніж нахил кута 

лінії витрат.  На QBEP добре видно, що витрати знаходяться під лінією доходів , де об’єм 

виробництва нижче, тому на QBEP у фірм виникають витрати. Виручка буде від’ємною,  якщо 

рівень витрат > рівня доходів.  

Беззбитковість означає, коли у фірми немає ні витрат ні прибутку. У точці QBEP –прибуток 

дорівнює нулю, а прибуток буде у всіх точках, які знаходяться вище точки перетину  QBEP. 

Нахил лінії рівня доходу є маржою на одиницю продукції, тому графік  «Витрати-Об’єм-

Прибуток»  може бути використаний для находження сукупної маржі.  Іншим важливим 

питанням в аналізі CVP є питання про запас. Запас надійності – це об’єм продажу вище 

точки беззбитковості. 

Запас надійності на одиницю продукції  =  

Фактична або розрахована кількість одиниць – Кількість одиниць у точці беззбитковості 

Запас надійності по доходам  = 

Фактичний або наявний доход - Доход у точці беззбитковості 

 

Граничний запас = 
гарничний запас по доходам

 дохід
     (4) 

 

Коефіцієнт  граничного запасу використовується для оцінки ризиків альтернативних 

продуктів або для оцінки ризику будь-якого продукту. Продукт з низьким коефіцієнтом 

більш ризиковий,  ніж інші і тому, як правило, потребує значної уваги керівництва.  

 

Висновок. CVP аналіз – це корисний інструмент управління під час планування та визначення 

об’єму продажу, необхідного для покриття усіх витрат; визначення рівня доходів і бажаного 

рівня прибутку;  оцінки та обґрунтування нової маркетингової стратегії. Графік  «Витрати–

Об’єм–Прибуток» показує співвідношення між загальною виручкою і загальними витратами, а 

також показує, як прибуток організації змінюється від впливу різних факторів. 
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7. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Секція 1. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Завдання 1. Визначте, чи є наступні твердження вірними (В) або невірними (Н)  

1.______Загальні оборотні активи є загальним мірилом для визначення розміру малого 

бізнесу. 

2.______Розмір крупного бізнесу стимулює інновації.  

3.______Малі та середні підприємства вводять інновації за рахунок використання нових 

технологій і ринків.  

4.______Малі та середні підприємства не є  життєво необхідними для успіху економіки, 

оскільки їх економічна потужність менша, ніж у великих підприємств.  

5.______Малий бізнес сприяв таким виноходам, як кондиціонер, гелікоптер, комп’ютер, 

цифрова камера, які пізніше почали випускати великі підприємства. 

6.______Приблизно 99 відсотків бізнесу Європейського союзу (приблизно 20 млн. 

підприємств) вважаються малим бізнесом.  

7.______Зусилля команди часто допомагають поєднати грошові ресурси і досвід.  

8.______Підприємництво асоціюється з ризиком втрати власності.  

9.______Підприємницька діяльність немислима без отримання матеріальної винагороди 

підприємцем. 

 

Завдання 2. Ви вирішили відкрити снек-бар на околиці міста, керуючись тим фактом, що у 

вас немає конкурентів і, що ви будете орендувати приміщення дешево. Асортимент вашого 

бару буде складатися з: холодних та гарячих страв, снеків масового попиту і легкої кулінарії 

( ковбаси, сосиски, пельмені, різні соуси та закуски) та напоїв (чай, кава). Крім цього, вам 

запропонують сметану та кондитерські вироби,солодощі та шоколад. Алкогольні напої не 

будуть продаватися. Ваш бар буде використовувати систему самообслуговування. Також ви 

будете приймати закази через Інтернет з доставкою на місце. Розрахунок буде проводитися 

касиром за допомогою каси ( до або після вибору страв) або використання кредитної картки 

через Інтернет. З метою обслуговування клієнтів в режимі нон – стоп ви вирішили поставити 

обладнання для виробництва піци  біля вашого снек-бару. Це обладнання дозволяє купити 

якісну піцу по гарній ціні у будь який час доби всього  за 3 хвилини. 

1. На основі наявних даних опишіть «підводні каміння», з якими може зустрітися 

підприємство.  

2. Проведіть SWOT аналіз цього підприємства.  

 

Завдання 3. Використовуючи Інтернет-ресурси, відшукайте інформацію про видатних 

підприємців, які починали свою діяльність у команді (співвласниками) і досягли успіху. 

Наприклад: Білл Хьюлетт и Дейв Паккард (Hewlett-Packard (NYSE)), Сергій Брін и Ларрі Пейдж 

(Google), Стів Джобс и Стів Возняк (Apple Inc), Білл Гейтс и Пол Аллен (Microsoft) та інші.  

Проаналізуйте їх історії та виділіть фактори, які впливають на успіх бізнесу. Які особистісні 

якості дозволили створити динамічну команду для ефективного управління бізнесом? 

 

Завдання 4. Питання для дискусії та обговорення:  

1. З якими труднощами повинен зіткнутися підприємець у першу чергу? 

2. Які якості характеру притаманні успішному  підприємцю?  

3. У чому полягає глобальна місія підприємця?  

4. Які переваги / недоліки підприємництва?  

5. Які сильні сторони малого бізнесу? 

6. Під час організації старт-апів краще діяти самостійно або у команді ? 

7. Важливо чи ні мати бізнес - план підприємства необхідний для виходу на ринок?  
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Секція 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАЦІОНАЛЬНІ НОРМИ ПО РЕГУЛЮВАННЮ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА  

Завдання 1. Реєстрація нового бізнесу. Ви вирішили відкрити власну справу і 

зареєструвати  підприємство у країні. Організаційно -  правовою формою вашого бізнесу 

буде компанія - товариство з обмеженою відповідальністю. Завдання  полягає у наступному:  

1. Опишіть переваги компанії ТОВ  перед іншими організаційно – правовими формами.  

2. Розрахуйте ваші витрати на реєстрацію підприємства. 

 

Завдання 2. Реєстрація нового бізнесу. Ви вирішили відкрити власну справу і 

зареєструвати  підприємство у країні. Організаційно -  правовою формою вашого бізнесу 

буде приватне підприємство. Завдання  полягає у наступному:  

1. Опишіть переваги приватного підприємства  перед іншими організаційно – правовими 

формами.  

2. Розрахуйте ваші витрати на реєстрацію підприємства. 

 

Завдання 3. Опишіть фактори, Які характеризують різні форми організації бізнесу. 

Заповніть таблицю: 

 

Критерії для вибору 

форм організації 

бізнесу 

Форми організації бізнесу 

Приватне 

підприємство 
Партнерство Корпорації 

Відповідальність 

власника    

   

Контроль     

Оподаткування    

Організаційні та витрати 

на експлуатацію 

   

 

Завдання 4. Питання для дискусії та обговорення:  

1. Які форми організації бізнесу ви знаєте?   

2. Які основні критерії впливають на вибір форми організації бізнесу?  

3. Опишіть кожну форму організації бізнесу (приватне підприємство, партнерство, 

корпорація), розкриваючи їх переваги та недоліки.  

 

Секція 3. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ 

 

Завдання 1. Яким чином компанії досягають результатів?  

Європейські експерти вказують, що організації можуть досягти результатів шляхом 

зниження трьох основних ризиків. Деякі компанії зосереджуються на пом’якшенні 

загального ризику підприємства, в той час, як інші зосереджені на  ефективності і знижують 

загальну вартість. Треті зупиняються на створені вартості за рахунок поєднання зниження 

ризиків та зменшення витрат45.  

Будь ласка, опишіть загальні можливості зниження ризиків: а) зниження загального ризику 

підприємства; б) створення вартості; в) зниження витрат.  

 

Завдання 2. Питання для дискусії та обговорення:  

1. Чому стратегічне планування важливе для старт-апів?  

                                                           
45   http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Turning_risk_into_results/$FILE/Turning risk into results_AU1082_1 

Feb 2012.pdf 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Turning_risk_into_results/$FILE/Turning%20risk%20into%20results_AU1082_1%20Feb%202012.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Turning_risk_into_results/$FILE/Turning%20risk%20into%20results_AU1082_1%20Feb%202012.pdf
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2. Чому так важливо для старт-апів мати стійку бізнес-модель?  

3. Які етапи має процес стратегічного управління?  

4. Які основні типи  бізнес-ризиків? 

5. Які основні принципи управління бізнес-ризиками та оцінки?  

6. Яка роль управління ризиками в  якості інструмента прийняття рішень ?  

7. Розкрийте поняття постійних та змінних витрат.  

8. Яка концепція аналізу руху грошових коштів (CF)? 

 

Секція 4. МАРКЕТИНГ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ 

 

Завдання 1. Визначте, чи є наступні ствердження вірними (В) або невірними (Н)  

1.______Трейси і Віерсема виділили три загальні стратегії компанії, які вони можуть 

використовувати для отримання конкурентної переваги.  

2.______Конкурентна перевага – це відносна перевага по відношенню до інших конкурентів. 

Вона є причиною, по якій клієнт вибирає той чи інший продукт або послугу..  

3.______ Диференціація цієї умови існує, коли компанія займає невелику частку ринку або 

виділений сегмент ринку.  

4.______Три основні стратегії, які можуть бути використані фірмами для отримання 

конкурентної переваги:позиціонування, диференціації і фокусування.  

5.______«Стратегія голубого океану» - це бізнес-стратегія, запропонована у 2005 році В. Чен 

Кімом и Рене Mоборном.  

6.______Згідно зі «стратегією голубого океану», для того щоб отримати конкурентну 

перевагу і зайняти лідируючі позиції на ринку, слід використовувати вагомі інновації.  

7.______Mери Kей Косметикс є прикладом успішної стратегії керівництва вартістю. Mери 

Kей Косметикс пропонує косметику, яка дуже схожа на ту, яку пропонують інші косметичні 

компанії, але їх пропозиція, як правило, супроводжується інформацією, тестуванням, 

навчанням консультантів.  

8.______Фокусування означає виробництво продукції та послуг, які задовольняють потреби 

невеликих груп споживачів.  

9.______«Стратегія голубого океану» припускає, що організація повинна пропонувати 

продукцію та послуги більш високої якості, ніж конкуренти.  

10.______При «Стратегії голубого океану» конкуренція не має значення, тому що можна 

буде потім встановлювати правила гри.  

 

Завдання 2. Оцінка конкурентної переваги підприємства.  

Будь ласка, визначте, чи має підприємство конкурентну перевагу або необхідно працювати, 

щоб компенсувати невигідне конкурентне положення. 

Оцінка конкурентної переваги 

Ключові фактори успішності/ 

конкурентоспроможності 

Вага Фірма  A Фірма  B Фірма  C Фірма D 

Якість/ продукція      

Репутація /вид      

Технологічні навики      

Маркетинг/розподіл      

Інше      

Загальний рейтинг      

Шкала рейтингу: 1 = дуже слабка, 5 = дуже сильна. Визначте конкурентні переваги та недоліки. 

Які дії необхідні для того, щоб покращити позиції компанії, отримати переваги при нових 

можливостях та посилити конкурентоспроможність компанії?  
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Завдання 3. Опишіть кожний елемент стратегії по вирішенню проблем вашої бізнес – 

ідеї. Відповіді запишіть у таблицю. 

 

Дослідження сегменту 
(споживчий сегмент) 

Дослідження продукції 
(пропозиція ціни) 

Дослідження ціни 
(конкурентоспроможні ціни) 

ХТО ВАШ СПОЖИВАЧ? 

 

ЩО ГАРНОГО  (ПОСЛУГА) 

МОЖЕ БУТИ 

ЗАПРОПОНОВАНО 

СПОЖИВАЧУ? 

ЯК СПОЖИВАЧІ 

СПРИЙМАЮТЬ ЦІНУ 

ТОВАРУ /ПОСЛУГИ? 

 

Дослідження просування 

продукції 

(споживчі взаємовідносини) 

Дослідження  

розподілу товару  
(канали) 

Дослідження продукції 
(ключова діяльність, ключові 

ресурси, ключові партнери) 

ЯКІ ТИМЧАСОВІ СПОЖИВАЧІ 

СТАНОВЛЯТЬСЯ 

ПРИХИЛЬНИКАМИ ВАШОГО 

ТОВАРУ / ПОСЛУГИ?   

ЯК ВАШ ТОВАР/ ПОСЛУГА 

БУДЕ ЗНАХОДИТИ СВОГО 

СПОЖИВАЧА?  

ЩО ПОТРІБНО РОБИТИ ДЛЯ 

ВИРОБНИЦТВА ТОВАРУ / 

ПОСЛУГИ?  

 

 

Завдання 4. Професор В. Чен Кім и Рене Mоборн у своїй книзі "Стратегія голубого океану" 

визначили, що однією із найважливіших якостей, яку можна використовувати для того,  щоб 

стати більш конкурентоспроможними, є логічно значима інновація.  

Прочитайте цю книгу та визначте, яка суть цієї стратегії, що було зроблено для того, щоб 

нижче перераховані компанії досягли успіху: 

- Цирк дю Солей  

- Каселла Вінес  

- Південно-західні авіалінії 

 

Завдання 5. Фірма «Щаслива монета для дерева» будує нову фабрику по виробництву 

компонентів, які раніше закупалися у постачальників. При цьому, вона залишається в тій же 

ланці, як і раніше. Компанія в теперішній час має два бізнес-підрозділу на різних стадіях 

промислового ланцюга. Будь ласка, визначте тип бізнес стратегії фірми. 

 

Завдання 6. Концепція маркетингу базується на тому, що клієнти мають вирішальне 

значення для компанії, і потрібно зосередити увагу на них. Поясніть своїми словами, чому 

клієнти такі важливі (проілюструйте свою відповідь на прикладах, щоб продемонструвати 

ваше розуміння). 

  

Завдання 7. Питання для дискусії та обговорення:  

1. Чому важливо роздивитися  маркетинг та маркетингові дослідження в  реалізації 

проекту старт-апу?  

2. Чому необхідно вивчати елементи маркетингового дослідження і скласти 

характеристики для кожного з них?  

3. Опишіть послідовність маркетингових досліджень для старт-апів, використовуючи 

сім кроків у процесі маркетингових досліджень. 

4. Чи важливо для компанії мати маркетингову стратегію під час входження на ринок?  

5. Перерахуйте маркетингові цілі для старт-ап компаній.  

6. Поясніть зв’язок між ринковими стратегіями і п’ятьма силами Портера.  

7. Поясніть помилки компанії, які  "застрягли у середині". 

8. Чому конкурентна перевага важлива для старт-апів?  

9. Які характерні риси трьох загальних стратегій?  

10. Які принципи запуску  «Стратегії голубого океану»?  

11. Які дії повинні бути виконані перед тим, як розпочати власний бізнес?  
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Секція 5. РЕСУРСИ І ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Завдання 1. Дана інформація про операції з грошовими потоками компанії А. Будь ласка, 

заповніть таблицю та виявіть чисту зміну готівкових коштів (всі дані вказані в тисячах євро).  

Надходження від клієнтів: 231,71; Розрахунки з постачальниками та співробітниками 100,00; 

Сплачені податки, (19% від доходу); Придбання основних засобів 16,00; Виручка від вибуття 

основних засобів  41,00; Придбання інших нематеріальних активів 15,00; Виручка від 

реалізації і погашення невиробничих фінансових активів  97,08; Отриманні відсотки 345,00; 

Отриманні дивіденди, 67,00; Виплачені відсотки 356, 00, виплачені дивіденди 55,00. 

 

Потік грошових коштів від операцій   

1. Надходження від клієнтів (позитивні суми)  

2. Фонди від кредиторів   

3.Куплені акції (ще не сплачені)   

4. Виплачена готівка (від’ємні суми)   

Чисті готівкові кошти від операцій   - 

    

5. Інвестиційна діяльність   

5.1. Отримані готівкові кошти (позитивні суми)   

5.2. Продаж основних коштів   

5.3. Ретельно обдумані інвестиції   

5.4. Виплачена готівка (від’ємні суми)   

5.5. Покупка основних коштів   

5.6. Покупка інвестицій   

Чисті готівкові кошти від інвестиційної діяльності  - 

6. Фінансова діяльність   

6.1. Надходження готівкових коштів (позитивні суми)   

6.2. Збільшення короткострокових позик   

6.3. Збільшення довгострокових позик   

6.4. Збільшення пайового фінансування    

6.5. Готівка, виплачена (від’ємна сума)   

6.6. Виплата позик   

6.7. Дивіденди   

Чисті готівкові кошти від фінансової діяльності  - 

Збільшення чистих готівкових коштів   - 

 

Завдання 2. Питання для дискусії та обговорення:  

1. Які існують ключові елементи вимог до капіталу?  

2. Опишіть методи підвищення капіталу старт-апу.  

3. Опишіть найбільш розповсюджені джерела короткострокового фінансування 

оборотного капіталу.  

4. Чому так важко для більшості старт-апів підвищити необхідний капітал?  

5. Визначте пайове фінансування? Що є найбільш розповсюдженим джерелом пайового 

фінансування?  

6. Чим повинен керуватися підприємець, якщо друзі або члени родини виявили бажання 

фінансувати в  його/ її бізнес?  

7. Що таке фінансовий прогноз? Навіщо складати фінансові прогнози?  

8. Як часто потрібно складати фінансовий прогноз?  

9. Які компоненти фінансового прогнозу?  
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Секція 6. УСТОЙЧИВІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПДПРИЄМНИЦТВА 

 

Завдання 1. Старт-ап компанія в теперішній час розглядає два альтернативних проекта: 

проект А потребує початкових інвестицій у розмірі 100000 євро, проект B- в розмірі 100000 

євро. Відповідні операційні грошові потоки для двух проектів наведені в таблиці. Розрахуйте 

чисту наведену вартість, індекс рентабельності, строк відшкодування кожного проекту, 

використовуючи ставку дисконту 20%. 

 

Проект  CF0 CF1 CF2 CF3 

Проект А  -100 100  90  5  

Проект B  -100  100  5  100  

 

Завдання 2. Виробнича спроможність підприємства 2200 одиниць продукції. Ринкова 

вартість однієї одиниці дорівнює 25 євро. Постійні витрати дорівнюють 15000 євро, змінні 

витрати -10 євро на одиницю продукції. 

Що таке точка беззбитковості? Скільки товарів повинно бути вироблено, для того щоб 

отримати 12000 євро? Що таке доходна зона? 

 

Завдання 3. Компанія Ізі Фуд розглядає проект, пов’язаний з продажем овочевих закусок. 

Строк проекту – 5 років. Початкова вартість інвестицій для придбання необхідного кухонного 

обладнання дорівнює €30,000. Ця сума повинна бути сплачена перед початком контракту. 

Роздрібна ціна закусок наступна: €1.00 за один пакет у перші три роки, потім €1.20 в 

четвертий и п’ятий рік. Вартість закупівель: €0.60 за один пакет у перші три роки, потім 

€0.70 в четвертий и п’ятий рік. Оренда приміщень  - €1500 у рік. Прогноз майбутніх 

продажів кількості продуктів наступні: 

Рік Кількість пакетів з закусками 

1 30,000 

2 32,000 

3 32,000 

4 33,000 

5 33,000 

Транспортні витрати: € 2000 у рік. Витрати капіталу компанії  14%. Компанія очікує, що 

відшкодує збитки протягом чотирьох років.  

Необхідно визначити чисту наведену вартість (NPV), індекс прибутковості (PI), строк 

відшкодування (PP).  

 

Завдання 4. Питання для дискусії та обговорення:  

1. Що є основним в аналізі CVP?  

2. Коли краще шукати точку беззбитковості під час торгівлі в євро, а не в одиницях 

продукції?  

3. Яка мета граничного запасу, і як його використовувати?  

4. Які основні передумови аналізу CVP?  

5. Як співвідносяться між собою аналіз CVP і аналіз беззбитковості?  

6. Чи може запас надійності бути від’ємним? Обґрунтуйте свою відповідь.  

7. Опишіть три випадки використання аналізу CVP.  

8. Поясніть, як CVP аналіз може бути використаний для прийняття рішень відносно 

збільшення витрат на рекламу? 

 



SUCSID навчальний курс: “Підприємництво”             530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 
 

54 

 

 

Університет 
Факультет 

 

Призначення стисло 

 

Назва модуля: Підприємництво Код модуля: EP 405 

Призначення № / Назва: Пропозиція SW 2 Зважена оцінка: 30% 

Дата виконання: 10 червня 2014 
Зауваження та 
коментарі  
Дата:: 

25 червня 
2014 

Координатор модуля / 
Тьютор: 

Місцезнаходження тьютора  

Інструкції: 

Це посібник має бути представлено в електронному вигляді з 
використанням Blackboard 

1. Цей документ повинен бути представлений в електронному вигляді до 17.00 в день 
подачі на розгляд.  

2. Щоб представити документ в електронному вигляді, необхідно завантажити свою роботу 
в область електронної подачі на розгляд до Blackboard в рамках відповідного модуля.  

3. Ви можете повторно відсилати свою роботу стільки разів, скільки вам потрібно до 
зазначеного терміну. Якщо ви вирішите повторно завантажити документ  заявка, яка 
була раніше, буде замінена, і ви  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 з приводу шахрайства і плагіату.  
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. 

Інструкції для студентів 

Це індивідуальний навчальний посібник і суттєвий елемент курсу. Студенти повинні 
пройти цей навчальний посібник для того, щоб закінчити курс. 

Завдання посібника: Описати основну ідею, нормативне регулювання і заходи, 
необхідні для відкриття бізнесу, яким керують у вітчизняній країні. 

Не більше 2000 слів (+/- 10%): описати запуск бізнесу, який ви хочете організувати. Ви 
повинні включити:  
● Цілі і завдання вашого бізнесу  

● Обговорення та аналіз нового продукту (послуги) на основі аналізу SWOT (ви 

можете вибрати інші критерії)  

● Обговорення нормативних і законодавчих кроків, які необхідно зробити для того, 

щоб відкрити і запустити старт-ап.  

● Список літератури та бібліографія, в тому числі тексти, журнали і веб-сайти, 
досліджені для цієї пропозиції 
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Критерії оцінки: 

● Цілі і завдання чітко сформульовані                                                                           30%  

● Ясні зрозумілі обговорення продукту (послуги)                                                         40%                                                                     

● Істотні обговорення нормативних і законодавчих кроків, які необхідно зробити    20% 

● Список літератури та бібліографія, в тому числі тексти, журнали і веб-сайти, 

досліджені для цієї пропозиції                                                                                    10%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


