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ВСТУП
В умовах ринкової економіки

будь�яка підприємницька діяльність
пов'язана з ризиком. Більша частина
суб'єктів господарювання банкруту�
ють через те, що не мають достатніх
навичок ведення бізнесу. Як свідчать
дослідження причин банкрутств ма�
лих фірм США, 98% невдач у бізнесі
пояснюються незадовільним управлі�
нням (45% — некомпетентність, 20% —
низький професіоналізм, 18% — брак
управлінського досвіду, 9% —
відсутність досвіду роботи на вироб�
ництві, 3% — невиконання взятих на
себе зобов'язань, 2% — шахрайство,
1%�стихійне лихо і лише 2% — причи�
нами, що не залежать від якості управ�
ління фірмою). Тому такі заходи, як
створення приватного підприємства,
залучення іноземних інвестицій, ви�
пуск нової продукції, приватизація
державного підприємства вимагають
детальної підготовки. Від того, як буде
проведена така акція, залежатиме ус�
пішна реалізація підприємницької ідеї.
Результатом пошуків, аналізу та об�
грунтування відповідей на питання
втілення нової ідеї і є бізнес�план [4].

Керівництво будь�якого підприє�
мства постійно відчуває потребу вибо�
ру: оптимальної ціни реалізації, вели�
чини випуску продукції. Для того, щоб
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визначити фінансові потоки розвитку
підприємства, аналізуються можливі
варіанти і описуються очікувані ре�
зультати економічної діяльності. Але
керівники більшості підприємств,
особливо невеликих, схильні до дум�
ки, що витрачати час на формальне
планування, тобто фіксувати на папері
всю схему своїх дій, є недоцільним.
Свої погляди вони грунтують на
мінливій економічній ситуації та неба�
жанні постійно вносити корективи та
поправки в початкову схему [2].

Проблематичним є те, що біль�
шість керівників впевнені, що для усп�
ішної реалізації нової ідеї достатньо
неформального планування, тобто та�
кого, при якому немає найменшої по�
треби фіксувати все на папері.

Потрібно відмітити, що вітчизняні
підприємства не мають великого дос�
віду роботи в умовах ринкової еконо�
міки. Та і самі ринкові відносини в
нашій державі знаходяться на почат�
ковому етапі свого розвитку. Економ�
ічна та соціальна ситуація в Україні є
нестабільною, а тому застосовувати
прямі зарубіжні методики ведення
бізнесу є недоцільним. Перш за все, не�
обхідна їх адаптація до економічних
умов нашої держави [1].

Дослідженням поняття бізнес�
плану займалися такі вчені, як Р. Аб�

рамс, В. Лосев, С. Петерсон, П. Тіф�
фоні, А. Стукалова, А. Зелль, К. Пет�
ров, Е. Орлова, П. Берд, В. Попов, С.
Ляпунов, П. Барроу, В. Ковалева, В.
Бурров та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є уточнити сутність

поняття "бізнес�план", визначити зав�
дання та етапи розробки бізнес�
планів, а також основні вимоги до їх
написання.

Основними методами дослідження
поставленої проблеми є досвід
фахівців з написання бізнес�планів, а
також аналіз основної літератури, що
стосується основних аспектів скла�
дання бізнес�планів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Бізнес�план — ретельно підготов�

лений документ, який розкриває всі
плюси і мінуси будь�якого запроекто�
ваного комерційного заходу. Він доз�
воляє визначити альтернативні варіан�
ти розвитку подій, надходження
фінансових потоків. Багато дослід�
ників цього поняття вважають його
формою експертної оцінки необхід�
ності та ефективності здійснення
нової підприємницької ідеї [3].

За сучасних умов ведення бізнесу
бізнес�план можна вважати основним
плановим робочим документом, що
використовується в усіх сферах. Його
розробляють у разі організації ново�
го проекту чи фірми, об'єднання існу�
ючих підприємств, створення інтегро�
ваного утворення, трансформації
власності, започаткування зовнішньо�
економічної діяльності.

Бізнес�плани складаються для
зовнішнього і внутрішнього викорис�
тання.

Бізнес�плани, що складаються для
зовнішнього використання, відобра�
жають фактичну інвестиційну приваб�
ливість комерційного заходу. На ос�
нові такого документу інвестори (бан�
ки, лізингові компанії, іноземні інвес�
тиційні фонди, приватні особи) вирі�
шують, чи надавати позику для втілен�
ня в життя даного заходу, чи ні.

Бізнес�плани, що складаються для
внутрішнього використання, показу�
ють основні аспекти планування ви�
робничої та комерційної діяльності
підприємства, аналізують основні про�
блеми, з якими воно може стикнути�
ся, а також визначають основні шля�
хи вирішення фінансових проблем.

До основних завдань розробки
бізнес�плану належать:

— оцінка прогресивності нової
ідеї, її сильних та слабких сторін;

— визначення можливих витрат і
джерел фінансування;

— вибір та аналіз стратегії діяль�
ності фірми, визначення концепції її
розвитку в період реалізації підпри�
ємницької ідеї;

— оцінка кон'юнктури ринку та
рівня конкуренції;

— визначення ступеня можливого
господарського ризику;

— пошук надійних партнерів для
реалізації підприємницької ідеї;

— приблизні розрахунки очікува�
них результатів реалізації нової під�
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приємницької ідеї в перші роки.
В умовах економічної кризи біз�

нес�план підприємства повинен, на�
самперед в,ирішувати питання покра�
щення фінансового стану підпри�
ємства. В такому випадку розгляд фі�
нансового аспекту є найбільш актуаль�
ним.

Потреба у розробці бізнес�плану
залежить від вирішення певних фінан�
сових і господарських проблем, а та�
кож від цілей, що ставить перед собою
підприємство. Узагальнення поки що
невеликого досвіду складання бізнес�
планів вітчизняними підприємствами і
організаціями пропонує виділити на�
ступні сфери їхнього застосування:

— підготовка інвестиційних про�
ектів існуючими підприємствами для
отримання кредитів у комерційних
банках;

— розробка проектів створення
приватних підприємств;

— фінансово обгрунтований вибір
економічно вигідних напрямів і спо�
собів досягнення позитивних фінансо�
вих результатів підприємствами, які
знаходяться сьогодні в нових умовах
роботи або збуту продукції, відсут�
ності обігових коштів, що призводить
до загальної неплатоспроможності
господарюючих суб'єктів;

— створення проектів емісії цін�
них паперів (акцій, облігацій) підпри�
ємств;

— заохочення іноземних інвес�
тицій для розвитку підприємства.

Через те, що бізнес�план показує
результати організації роботи на
підприємстві, результати певних дос�
ліджень, а також обгрунтування діяль�
ності фірми в сучасних умовах веден�
ня бізнесу, він повинен опиратися на:

— аналіз виробничо�господарсь�
кої діяльності фірми;

— аналіз ринкової конкуренції,
прогноз її змін;

— проект виробництва певного
товару (продукту чи послуг);

— аналіз та прогноз внутрішньої
політичної ситуації в країні, а також
можливі її зміни;

— аналіз найбільш вагомих фі�
нансових та організаційних інстру�
ментів, що застосовуються у підпри�
ємництві.

Щодо конкретних умов господа�
рювання в Україні, бізнес�план має
замінити за змістом та призначенням
застосовуване раніше техніко�еконо�
мічне обгрунтування доцільності роз�
робки і реалізації будь�якого проекту.

Як показує зарубіжний та вітчиз�
няний досвід створенню бізнес�планів
сприяє саме життя. Бізнес�план вирі�
шує завдання, в першу чергу, страте�
гічного планування, а потім вже і опе�
ративного. В цьому аспекті бізнес�
план допомагає вирішити проблему
фінансування. При укладенні дого�
ворів з кредиторами чи інвесторами
бізнес�план допомагає переконати їх
в тому, що підприємство має нові та
перспективні можливості втілення
підприємницької ідеї в життя. За до�
помогою бізнес�плану керівництво
підприємства може переконатися в
існуванні шансів на комерційний успіх
і забезпеченні необхідного рівня дох�

ідності проекту. Таким чином, можна
будувати відносини з постачальника�
ми сировини, матеріалів, палива, об�
ладнання, з посередниками в реалі�
зації власної продукції, з фірмами, з
якими планується встановлювати на�
уково�технічні, виробничі, інвести�
ційні та інші відносини, а також вста�
новити оптимальні розміри заробітної
плати працівників.

Бізнес�план є одним з ділових до�
кументів, що визначають стратегію
розвитку підприємства. Узгодження
поставлених завдань та реальних
фінансових можливостей є основною
особливістю бізнес�плану як стратег�
ічно зорієнтованого документа.

Добре підготовлений та обгрунто�
ваний бізнес�план є твердим грунтом
для бізнес�пропозиції, котра викори�
стовується у процесі переговорів з
діловими партнерами. Він відіграє не�
абияку роль у підборі на роботу ква�
ліфікованих кадрів; його обов'язково
використовують для залучення на�
дійних інвесторів і кредиторів.

Бізнес�план створюється на будь�
який період часу з його поправкою у
міру необхідності. Починаючи роз�
робку бізнес�плану, необхідно чітко
уявляти собі, що не має універсально�
го бізнес�плану, придатного на всі ви�
падки життя. Розробляючи бізнес�
план, потрібно враховувати кожну
окрему ситуацію як індивідуальну.

Кожен бізнес�план має прита�
манні тільки йому особливі риси. Це
залежить від того, який капітал хоче
вкласти підприємець, який плановий
прибуток хоче отримати, в якій сфері
планує працювати.

Потрібно відмітити, що незалеж�
но від перерахованих вище особливо�
стей, кожен бізнес�план має певні
стандартні етапи, що має поступово
пройти кожен підприємець, який скла�
дає бізнес�план.

Першим і, мабуть, найосновнішим
етапом написання бізнес�плану є виз�
начення мети. Як правило, мета визна�
чається переліком проблем, з якими
можна зіткнутися в ринковому сере�
довищі. Відповідно бізнес�план покли�
каний вказувати на шляхи подолання
цих проблем. Тому правильно складе�
ний бізнес�план має аргументовано
відповісти на питання: чи варто вкла�
дати кошти в задуману справу й чи
дасть вона прибуток.

Наступним етапом написання біз�
нес�плану є визначення кола читачів.
Потрібно уявляти, чи бізнес�план го�
тується для внутрішнього використан�
ня персоналом підприємства, чи він
призначений для вивчення іншими
особами, яких фірма хоче бачити свої�
ми інвесторами — майбутні акціонери,
комерційні банки, венчурні капіталі�
сти та ін. Якщо бізнес�план готується
для зовнішнього використання, вказі�
вка на конфіденційність його викори�
стання є обов'язковою.

Останнім етапом написання біз�
нес�плану є збір необхідної інфор�
мації. На цьому етапі необхідно нако�
пичити стартовий капітал інформації
для розробки бізнес�плану, виявити
основні джерела необхідної інфор�
мації [1].

 Структура бізнес�плану не є суро�
во регламентованою. Бізнес�план
може мати довільне число розділів. Він
орієнтований в основному на успіх у
фінансово�економічній діяльності.
Хоча бізнес�план не є суворо регла�
ментованим за своєю структурою, при
його підготовці потрібно звернути
увагу на такі умови:

— повинен бути професійним
(бізнес�план повинен бути зрозумілим
та доступним для замовника, адже за
зовнішнім і внутрішнім виглядом
бізнес�плану судять про спеціаліста,
що його написав);

— повинен бути структурованим
(бізнес�план повинен бути розділений
на розділи і містити мету, цілі і завдання
комерційного заходу);

— повинен бути логічним (бізнес�
план повинен бути створений таким
чином, щоб кредитор чи інвестор мог�
ли легко розшукати необхідну йому
інформацію, з цією метою створюють�
ся підрозділи, пропонуються до вико�
ристання таблиці, схеми та діаграми).

Необхідно пам'ятати, що інформа�
ція, що знаходиться в бізнес�плані, є
конфіденційною, тому потрібно чітко
контролювати його розповсюдження.
Потрібно пронумеровувати кожен ек�
земпляр. При першій зустрічі з потен�
ційним інвестором чи кредитором ба�
жано представити йому основні тези
бізнес�плану. Тільки у тому разі, коли
інвестор виявив зацікавленість, мож�
на представити йому повний бізнес�
план [3].

Від рівня повноти бізнес�плану
залежить подальше його успішне ви�
користання. Складові розділів, як уже
зазначалося, не є регламентованими,
але це не означає, що важливі підроз�
діли можуть не наводитися. Зокрема,
це стосується фінансових значень
бізнес�плану. Чим повнішою та досто�
вірнішою буде інформація, тим ефек�
тивніше вплине бізнес�план на потен�
ційного інвестора .

ВИСНОВКИ
Отже, бізнес�план — це інстру�

мент для кращого освоєння своєї спра�
ви і для боротьби з конкурентами.

Бізнес�план служить для отриман�
ня зовнішньої підтримки від інвесторів
для реалізації нової підприємницької
ідеї. Він надає можливість оцінити
діяльність підприємства в умовах кон�
куренції.

Подальшому дослідженню підля�
гають уточнення самого поняття
"бізнес�план", етапів його розробки, а
також основних вимог до його напи�
сання.
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