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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
У сучасних умовах розвитку інноваційних підходів

до господарювання розпочинати новий бізнес або роз$
ширювати діюче підприємство можливо лише після ви$
значення потреб ринку, які постійно змінюються. Ди$
наміку ринкових тенденцій необхідно враховувати при
розробці нової продукції, організації та фінансуванні
її виробництва. Тобто перед початком кожного етапу
вдосконалення виробництва, розширення видів діяль$
ності або оновлення асортименту необхідно вирішити
питання: чи варто вкладати кошти та витрачати зусилля
на реалізацію конкретного проекту? Інструментом ви$
рішення цієї проблеми служить бізнес$план, розробка
якого дозволяє узгодити інноваційні можливості з по$
требами ринку на визначений період часу.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичним та методологічним аспектам бізнес$

планування діяльності підприємств було присвячено ряд
наукових праць, зокрема таких відомих вітчизняних та
зарубіжних вчених, як В. Алієв, В. Барінов, К. Барроу,
А. Богомолов, Т. Броннікова, В. Буров, М. Віноградова,
О. Волков, С. Головань, В. Горбунов, В. Горємикін,
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У статті розглянуто сутність бізнес�плану як багатофункціонального та багатоцільового планового

документа, що має широкий спектр застосування в системі управління діяльністю суб'єктів господарю�

вання. Розглядається необхідність розроблення бізнес�планів та їх функції. Представлено процес управ�

ління стратегією розвитку в контексті бізнес�планування.

The article deals with the essence of the business plan as a multi�functional and universal planning document,

which has a wide range of applications in the activities of economic entities management. It considers the need

to develop business plans and its functions. Presented the process of management of the development strategy

in the context of business planning.
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А. Гречан, Р. Гріфін, О. Дерев'янко, І. Дубровін, М. Зінгер,
В. Іванова, О. Кузьмін, І. Липсиць, В. Лосєв, Т. Любано$
ва, С. Ляпунов, М. Мальська, С. Млодика, В. Морошкін,
Є. Орлова, Г. Осовська, С. Пєтухова, С. Покропивний,
В. Попов, В. Попова, М. Романова, С. Соболь, В. Стад$
ник, Н. Стрєкалова, Г. Тарасюк, Е. Уткін, Г. Швиданен$
ко, В. Ясинський та ін. Водночас вивчення наукової літе$
ратури та практики бізнес$планування на вітчизняних
підприємствах свідчить, що недостатньо висвітленим і
навіть суперечливим залишається розуміння бізнес$пла$
нування в сучасних умовах.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сутності та місця бізнес$

плану в системі управління підприємницькою діяльні$
стю в сучасних умовах господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Бізнес$планування — це сучасний і досить популяр$

ний термін на сьогодні в бізнес$середовищі. Але розроб$
ка бізнес$планів і ведення діяльності в руслі постійного
бізнес$планування з урахуванням всіх нюансів цього по$
няття (постійний моніторинг ринку, стану конкурент$
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ної середи, складання планів для впровадження будь$
яких змін тощо) на вітчизняних просторах знаходяться
на відчутній відстані від європейських практик розви$
нених країн. Багато бізнесменів, які опрацювали не одне
зарубіжне видання з розробки бізнес$планів і намага$
ються дотримуватися рекомендацій, викладених у них,
стикаються з нерозглянутими там, та й невідомими на
Заході труднощами. На відміну від західних країн, ділове
планування в Україні має ряд особливостей [9, с. 59].

Українське законодавство на сьогодні не закріплює
обов'язковість розробки бізнес$плану. Останній є не$
типовим документом для більшості українських комер$
ційних підприємств [4, с. 115]. Незважаючи на прагнен$
ня країни приєднатися до європейської спільноти та
підвищити стандарти якості продукції, послуг та прин$
ципів ведення бізнесу, значно поширена позиція, яка
заперечує доцільність розробки розгорнутого бізнес$
плану і передбачає, як альтернативу, стисле техніко$
економічне обгрунтування. Іноді вважається, що
відсутність проробленого бізнес$плану може бути ком$
пенсована знанням "глибин" вітчизняного бізнесу й
інтуїцією.

Для такого стану подій в Україні існує багато пере$
думов. Низька конкурентоспроможність українських
бізнес$планів пояснюється низкою наслідків помилко$
вого ставлення до цього питання перш за все зі сторони
замовників бізнес$планів, якими є юридичні або фізичні
особи, які володіють певною бізнес$ідеєю і прагнуть до
її реалізації). Для цього необхідно знайти інвестора,
якого можна залучити якісним бізнес$планом. Цей до$
кумент власник ідеї може доручити розробити внут$
рішнім спеціалізованим підрозділам, які частіше всього
у дрібному та середньому бізнесі просто відсутні, або ж
замовити у стороннього підприємства, що пропонує
послуги, маючи висококваліфікованих досвідчених
фахівців у сфері бізнес$планування та консалтингу [7 с.
435].

Планування діяльності вітчизняних підприємств
набуває все більшого значення у зв'язку зі швидкими
змінами в середовищі функціонування підприємства,
яке з часом стає все більш динамічним, невизначеним
та агресивним по відношенню до підприємства. Мож$
ливим інструментом протидії несприятливому впливу
середовища є бізнес$планування як процес постійного
і систематичного упорядкування функціонування
підприємства, шляхом розробки стратегій, тактичних
та оперативних дій для їх реалізації. Бізнес$план по$
винен визначати цілі підприємства та пояснювати, як і
коли вони будуть досягнуті, які ресурси для цього бу$
дуть потрібні та чим підтверджуються зроблені при$
пущення [1, с. 24].

Бізнес$план — старанно підготовлений документ,
що розкриває усі сторони будь$якого підприємницько$
го заходу, який розпочинається. Це документ, в якому
відбиті основні шляхи вирішення проблеми внаслідок ре$
тельного аналізу її для обгрунтування вигідності за$
пропонованого проекту, а також для залучення мож$
ливих контрагентів, потенційних фінансових партнерів
і висококваліфікованих фахівців [3, с. 24]. Бізнес$план
— це документ, в якому описується конкретна бізнес$
ідея та можливі шляхи її реалізації [2, с. 15]. Бізнес$план
— план, програма здійснення бізнес$операцій, дій
фірми, що містить відомості про підприємство, товар,
його виробництво, ринки збуту, маркетинг, організацію
операцій та їх ефективність [5].

Бізнес$план — це короткий, точний, доступний і
зрозумілий опис передбачуваного бізнесу, найважлив$
іший інструмент при дослідженні різних ситуацій, що
дозволяє вибрати найбільш перспективний бажаний
результат і визначити засоби його досягнення. Бізнес$
план є документом, що дозволяє управляти бізнесом,
тому його можна вважати невід'ємним елементом стра$
тегічного планування і оперативного управління бізне$
сом.

Рис. 1. Завдання бізнес%планування
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Таблиця 1. Принциповий склад розділів і цілей бізнес%плану
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Під бізнес$планом також розуміють загальноприй$
няту у світовій практиці форму подання ділових пропо$
зицій і проектів, що містить розгорнуту інформацію про
виробничу, збутову та фінансову діяльність підприєм$
ства та оцінку перспектив, умов і форм співробітництва
на основі балансу власного економічного інтересу та
інтересів партнерів, інвесторів, споживачів, посеред$
ників й інших учасників інвестиційного проекту.

Призначення бізнес$плану полягають у наступному
[26, с. 15—16; 8, с. 14; 11, с. 5—7]:

— бізнес$план дає можливість оцінити існуючу еко$
номічну ситуацію і власні інноваційні можливості, виз$
начити перспективи ведення та розвитку бізнесу, вста$
новити всі необхідні дії із досягнення вставлених цілей
(цінним є не тільки кінцевий результат у вигляді доку$
ментально оформленого бізнес$плану, але й сам процес
його підготовки;

— у процесі змістовної підготовки бізнес$плану ана$
лізуються ринкові тенденції, складаються прогнозні
звіти, порівнюються фактичні значення показників з
запланованими, що у сукупності дає можливість вияви$
ти та усунути проблеми до того, як вони можуть виник$
нути в процесі реалізації підприємством інноваційного
проекту (бізнес$план дає можливість запровадити за$
ходи щодо мінімізації ризиків в разі небажаного роз$
витку подій);

— вивчення перспектив розвитку майбутнього рин$
ку збуту дозволяє виробляти тільки ту продукцію, яка
буде користуватися попитом;

— оцінка витрат, необхідних для випуску і реалізації
продукції, виробленої з використанням інновацій, а та$
кож їх співставлення з цінами продажу дозволяє ви$

явити потенційну прибутковість бізнес$
ідеї;

— бізнес$план дозволяє залучити
інвестиції або отримати кредит для реа$
лізації інноваційного проекту (якщо не
вистачає власних коштів);

— бізнес$план дозоляє визначити
критерії та показники, за якими прово$
диться контроль за процесом реалізації
проекту, тобто бізнес$план можна вико$
ристовувати як інструмент контролю й
управління внутрішньою діяльністю
підприємства.

Бізнес$план потрібен всім, хто зби$
рається вкладати кошти у реалізацію
бізнес$ідеї. При цьому всіх користувачів
(споживачів) бізнес$плану можливо под$
ілити на дві цільові групи: зовнішню і
внутрішню:

— зовнішні споживачі — це зацікав$
лені особи, які лише вкладають кошти і
не приймають участі у реалізації іннова$
ційного проекту;

— внутрішні користувачі — зацікав$
лені особи, які вкладають власні кошти у
реалізацію інноваційного проекту та є
учасниками його реалізації.

Звідси виходить, що бізнес$план має
два принципових напрями:

— внутрішній — це підготовлена
інформативна програма реалізації інно$
ваційного проекту з оцінкою результатів
на кожному етапі його реалізації;

— зовнішній — інформування зовні$
шнього інвестора та інших зацікавлених
осіб у технічних, маркетингових, органі$
заційно$економічних, фінансових, юри$
дичних та інших перевагах інноваційно$
го проекту.

Бізнес$план повинен відповідати на$
ступним критеріям [6, с. 9—12]:

— повнота — бізнес$план має місти$
ти всі необхідні розділи для найповнішого відображен$
ня бізнес$ідеї, тобто містити всю інформацію, яка не$
обхідна потенційному інвестору для прийняття пози$
тивного інвестиційного рішення;

— корисність — інформація, яка міститься в бізнес$
плані, має бути не лише повною, але й корисною, тобто
не має бути зайвої інформації, що буде заважати та пе$
реобтяжувати сприйняття бізнес$ідеї;

— нейтральність — у бізнес$плані мають бути з мак$
симально можливою об'єктивністю відображені всі
особливості, переваги та недоліки бізнес$ідеї;

— реальність та достовірність — бізнес$план необ$
хідно складати на підставі достовірної інформації, не
допускається навмисне викривлення параметрів для
підвищення привабливості бізнес$ідеї;

— прозорість — бізнес$план має бути написаний
логічно й послідовно, щоб користувачі (потенційні інве$
стори чи бізнес$партнери) могли простежити обгрун$
тування його вхідних параметрів та висновків;

— гнучкість — оскільки навколишнє середовище
постійно змінюється, виникає потреба у корегуванні
бізнес$плану, яке має відбуватися з найменшими тру$
довитратами;

— контролювання — за допомогою системи показ$
ників бізнес$план дозволяє відслідковувати дотриман$
ня термінів виконання робіт, обсягів виробництва, по$
ставок та реалізації, а також відповідність фактичних
показників плановим (інструмент контролю);

— зрозумілість — одна з найсуттєвіших вимог до
бізнес$плану полягає у тому, що він має бути написа$
ний зрозумілою мовою, з використанням прийнятої тер$
мінології;
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Рис. 2. Процес управління стратегією розвитку підприємства в контексті
бізнес%планування
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— компактність і структурованість — оптимальний
обсяг має не перевищувати 35—50, а інформація має
бути згрупована за розділами, без незрозумілостей і по$
вторів;

— наочність — доцільно застосовувати графічне
зображення для наочності отриманих результатів, але
необхідно пам'ятати про помірність в усьому, у тому
числі і в представлених графіках, схемах, рисунках.

Життєздатність та прибутковість підприємства
може бути забезпечена завдяки стратегічному бізнес$
плануванню його діяльності, яке охоплює:

— обгрунтування системи доказів доцільності пев$
ного виду діяльності;

— встановлення перспектив соціально$економічно$
го розвитку;

— прогнозування економічних ризиків.
Представимо на рисунку 1 основні завдання бізнес$

планування.
Загальна характеристика розділів бізнес плану на$

ведена у таблиці 1.
Відповідно до зазначеного та розуміння сутності

стратегічного управління [10; 12; 13], процес управлін$
ня стратегією підприємства представлено на рисунку 2.

Розглянувши основні особливості змісту бізнес$пла$
нування, можна стверджувати, що такий вид планової
діяльності передбачає проведення комплексного аналі$
зу ситуації, постановку цілей, вироблення стратегій і
узгоджених програм дій, розподіл ресурсів відповідно
до виявлених пріоритетами розвитку. Цей процес
відіграє ключову роль у процесі управління стратегією
розвитку підприємства. Це пояснюється тим, що якість
викладення положень стратегії, відображених у розді$
лах планового документа, та їх зрозумілість виступа$
ють базовою умовою реалізації прийнятої програми
розвитку суб'єкта господарювання.

ВИСНОВКИ
Отже, бізнес$план — це активний робочий інстру$

мент управління, відправний пункт усієї планової та
виконавчої діяльності підприємства. Бізнес$план дає
змогу аналізувати, контролювати й оцінювати успіш$
ність діяльності в процесі реалізації підприємницького
проекту, виявляти відхилення від плану та своєчасно
коригувати напрямки розвитку бізнесу.

Можна виділити три типи бізнес$планів, які вико$
ристовуються у формальному процесі планування як
функції та базової технології управління бізнесом: кор$
поративні (управлінські) бізнес$плани застосовуються
для управління поточною діяльністю та розвитком
підприємства; бізнес$плани проектів спрямовані на пла$
нування та управління проектами, що реалізуються в
рамках даного підприємства застосовуються для управ$
ління змінами на підприємстві; цільові бізнес$плани
спрямовані на прийняття окремих великих рішень, по$
в'язаних з управлінням бізнесом застосовуються для
управління специфічними разовими завданнями в діяль$
ності підприємства.
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