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За останні декілька років в украї�
нських інвестиційних компаніях (з
точки зору менеджменту і джерел ка�
піталу) значно змінився світогляд
топ�менеджменту і відповідно мето�
дологія управління компаніями.
Значні перетворення в системах уп�
равління і прийняття рішень почались
с 1998 року, коли світова економічна
криза, значно менше порівняно з Ро�
сією, але мала вплив на Україну, і це
підштовхнуло до розуміння, що на�
ціональна економіка не перебуває в
стані автаркії, світовий ринок має по�
мітний вплив на національні підприє�
мства. Також значний вплив на влас�
ників найбільших холдингових ком�
паній України мало розуміння, що
Україна приєднається до Світової
організації торгівлі, а зараз, після
приєднання, вже всі підприємства
враховують відповідні зміни умов
імпорту товарів і послуг іноземними
компаніями і прогноз зростання кон�
куренції всередині ринку України. В
умовах світової економічної кризи,
яка почалась з середини 2008 року,
посилилась необхідність використо�
вувати нові методи управління
підприємствами для того, щоб зали�
шитись конкурентоспроможним на
ринку України і на світовому ринку.
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Практичне значення проведено�
го дослідження полягає у можли�
вості застосовувати результати дос�
лідження як на підприємствах різних
сфер діяльності при розробці корпо�
ративних стандартів бізнес�плану�
вання, так і при розробці заходів
інвестиційної політики в Україні на
державному і місцевому рівнях.

Актуальність дослідження та на�
явність великої кількості нерозв'яза�
них теоретичних та практичних про�
блем у процесі бізнес�планування
обумовили мету, завдання і предмет
дослідження.

Теоретичну та методологічну
основу дослідження становлять За�
кони України, законодавчі та норма�
тивні документи, дослідження зару�
біжних та вітчизняних вчених.

Використання бізнес�плану як
інструменту для прийняття інвести�
ційних рішень в компаніях різного
масштабу базується на чинному за�
конодавстві, розглядається у бага�
тьох роботах вітчизняних і зарубіж�
них вчених [1—12].

Однак питання використання
бізнес�плану ще не має остаточного
практичного вирішення. Тому мета
даної роботи полягає в теоретичному
обгрунтуванні функцій бізнес�плану�

вання та у наданні рекомендацій щодо
використання бізнес�плану як інстру�
менту для прийняття інвестиційних
рішень в умовах економічної кризи.

Об'єктом дослідження виступає
сучасна система бізнес�планування.

Предметом даного дослідження
є засоби використання бізнес�плану�
вання в українських компаніях для
прийняття інвестиційних рішень в
умовах економічної кризи.

Основною ідеєю більшості праць,
пов'язаних з процесами бізнес�пла�
нування, є намагання переконати чи�
тача, що кожній компанії незалеж�
но від сфери діяльності необхідно
використовувати бізнес�плани. Так,
Пол Барроу у книзі "Бізнес�план,
який працює" [6] переконує, що всі
компанії повинні складати бізнес�
плани спочатку для встановлення і
формалізації своїх цілей, а потім
контролювати їх виконання і в разі
необхідності актуалізувати.

Є й інші, менш поширені підходи
до бізнес�планування. Так, в книзі
Рідінга Клайва "Стратегічне бізнес�
планування. Динамічна система
збільшення ефективності і забезпе�
чення конкурентних переваг" [12] опи�
сується система планування бізнесу,
спрямована на вдосконалення діяль�
ності й забезпечення конкурентної
переваги кожного комерційного або
некомерційного підприємства. Стра�
тегія, зрозуміла співробітникам,
клієнтам, інвесторам і всім зацікавле�
ним сторонам, підтримувана управлі�
нською командою й радою директорів,
є основою успішного ведення бізнесу.
Завдання книги полягає в тому, щоб
об'єднати цілі, бізнес�завдання, стра�
тегію, критерії ефективності й програ�
ми дій у єдине ціле. Тут розглянуті
принципи стратегічного планування,
основні концепції, а також розробка
стратегії управлінською командою, її
впровадження й подальша реалізація
на всіх організаційних рівнях.

Найбільш ефективним засобом
планування і контролю бізнес�про�
цесів на підприємстві, що враховує всі
фактори, які мають вплив на проект,
є бізнес�план. Завдяки розумінню
топ�менеджменту необхідності пере�
ходу до нових методів управління, в
найбільших холдингових компаній в
Україні бізнес�план перетворюється
з окремого документа, що розроб�
ляється лише в разі необхідності от�
римання кредиту в банку (і часто має
слабкий зв'язок з фактичним розвит�
ком підприємства), в інструмент уп�
равління компанією. Процес бізнес�
планування в широкому розумінні —
в комплексі з бюджетуванням, проце�
сом моніторингу виконання бізнес�
планів, моніторингу ринкової ситу�
ації (зміни ринкових показників і тен�
денцій по ринкам, на яких працює
підприємство) є єдиною системою от�
римання реального актуального ста�
ну кожного конкретного підприєм�
ства (як картинки на конкретну дату,
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так і динаміки). Маючи налагоджену
систему бізнес�планування в інвес�
тиційній (холдинговій) компанії, топ�
менеджмент має змогу складати рей�
тинг підприємств (проектів) по
найбільш важливим показникам для
даної конкретної компанії в залеж�
ності від стратегічних цілей. Маючи
такий портфель проектів у вигляді
рейтингу проектів, дуже зручно
приймати рішення щодо виходу з
проектів чи початку інвестування в
нові. Так, наприклад рейтинг може
мати границі по ключовим для топ�
менеджменту показникам, і якщо
проект має показники гірші, ніж
мінімальні — проект не приймається/
продається. Також рішення щодо ко�
регування портфелю проектів може
прийматися по сумі необхідних інве�
стицій (якщо компанія має відносно
необмежені можливості по залучен�
ню інвестицій — це не актуально).

Розглянемо декілька прикладів.
Топ�менеджмент компанії встанов�
лює обмеження — проекти компанії
мають бути з середньорічною рента�
бельністю не менше 50% (наприклад,
стратегія топ�менеджменту вибрати
як стратегічні для компанії сферу де�
велопменту, або венчурні проекти).

Виходячи з обме�
жень, розглядаючи пор�
тфель проектів (Табли�
ця 1), топ�менеджмент
приймає рішення про не�
обхідність продажу про�
ектів №5 — №7 (або
якщо мова йде про вибір
нових проектів для
включення в портфель
проектів компанії —

проекти №1 — №4 приймаються і
починається інвестування, проекти
№5—7 відхиляються). Дані рішення
можуть бути прийняті, якщо немає
інших важливих обмежень (наприк�
лад проект №7 не може бути прода�
ний, так як забезпечує роботу про�
ектів №1, №2, №3).

У випадку, якщо компанія має
стратегію виходу на нові ринки і
стратегією компанії є монополізація
ринку, навіть якщо для цього необ�
хідно проводити демпінгову цінову
політику, декілька періодів працюва�
ти зі збитками, але в майбутньому
максимізувати прибуток, що покриє
данні затрати. Розглянемо приклад,
якщо метою топ�менеджменту ком�
панії є досягнення не менш ніж 50%
долі ринку по всім ринкам, в яких пра�
цює компанія через три роки.

Виходячи з обмежень, розгляда�
ючи портфель проектів (Таблиця 2),
топ�менеджмент приймає рішення
інвестувати в проекти №1 — №4, і
не інвестувати в проекти №5 — №7
(не дивлячись на те, що по проекту
№5 на даний момент доля ринку
64%, прогнозується наприклад, що
внаслідок зміни законодавства на
ринок вийде велика кількість нових

компаній і доля ринку зменшиться до
35%).

Найбільш актуальним рейтингом
проектів в умовах світової кризи для
більшості компаній є рейтинг не по
надходження за один рік, не за весь
період реалізації проекту і не по NPV
(чиста приведена вартість проекту),
а саме за надходженнями від про�
ектів протягом наступного року.

Рейтинг за надходженнями за
один рік не може використовувати�
ся як стратегічний, тому що не відоб�
ражає реальну інвестиційну приваб�
ливість проектів в довгостроковій
перспективі. Але в умовах кризи і
відсутності інвестицій, коштів для
ведення операційної діяльності, рей�
тинг по надходженням грошових
коштів дозволить тимчасово припи�
нити розвиток проектів, які потребу�
ють інвестицій, але не планують по�
вертати інвестиції в наступний пла�
новий рік, а підприємства, що гене�
руються грошові кошти і дозволяють
підтримувати діяльність компанії під
час кризи, переходять на перші місця
рейтингу проектів. Якщо ситуація з
грошовими коштами в компанії не є
критичною, аналогічний рейтинг
можна будувати на період 2—3 на�
ступні роки. Також важливо врахо�
вувати суму необхідних інвестицій
для розвитку проектів (один з варі�
антів — дивитися відношення над�
ходжень і інвестицій у проект). Якщо
проект за рейтингом по надходжен�
ням на першому місці, але надхо�
дження від всіх проектів не покрива�
ють потребу інвестицій у даний про�
ект і відсутня можливість залучення
кредитних коштів, проект потрібно
призупинити до часу наявності інве�
стицій в компанії, а також можливо
розглянути варіант продажу (якщо
проект не є стратегічним для ком�
панії).

Стратегій по прийняттю рішень,
в які проекти інвестувати, а в які ні,
може бути стільки, скільки є ком�
паній, в кожній компанії можуть
створювати власні корпоративні
стандарти і показники для відбору
проектів.

Але для того щоб аналізувати
портфель проектів за тими чи інши�
ми показниками і критеріями, необ�
хідно їх розрахувати. Бізнес�план є
інструментом, що дозволяє зробити
аналіз проектів, який буде порівнян�
ний. Тобто якщо всі проекти аналі�
зувати по єдиній методології, корпо�
ративному стандарту бізнес�плану�
вання, прийнятому в компанії, то
можливе складання рейтингів про�
ектів. Якщо кожний з проектів, що
входять в холдингову компанію, пра�
цює за власною методологією, то
проекти будуть непорівнянні між со�
бою і не буде можливості приймати
адекватні інвестиційні рішення (такі,
що базуються на повній інформації
по проекту і порівнянні з іншими
проектами).

Таблиця 1. Приклад рейтингу (портфелю проектів)
по середньорічній рентабельності

    , %
1 
2 
3 
4 

 1 
 2 
 3 
 4 

145% 
127% 
92% 
65% 

5 
6 
7 

 5 
 6 
 7 

48% 
25% 
14% 

Таблиця 2. Приклад рейтингу (портфелю проектів) по долі ринку
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25% 
54% 
42% 
38% 

72%
60% 
58% 
54% 

5 
6 
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 6 
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64% 
45% 
24% 

35% 
28% 
17% 

Таблиця 3. Приклад рейтингу (портфелю проектів) по надходженню грошових
коштів
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% 
1 
2 
3 
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 1 
 2 
 3 
 4 

35 000 
28 000 
17 000 
11 000 

115%
57% 
135% 
21% 

5 
6 
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 5 
 6 
 7 

8 000 
3 000 
1 000 

19%
15% 
11% 
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Типовий шаблон бізнес�плану, для
розробки бізнес�планів всіх проектів
компанії по єдиній методології реко�
мендую розробляти на основі загаль�
новизнаної міжнародної методології
(наприклад UNIDO), з врахуванням
особливостей роботи в Україні та особ�
ливостей конкретної групи компаній,
для якої розробляється методологія.

Розробка бізнес�планів здійсню�
ється в кілька етапів:

— підготовчий етап,
— етап складання бізнес�плану.
Головним елементом на підготов�

чому етапі є формування перспектив�
ної бізнес�ідеї. На даному етапі
здійснюється збір і аналіз інформації
про продукцію (послугу), визнача�
ються основні напрямки і тенденції
розвитку галузі, формується концеп�
ція розвитку або використання акти�
ву і здійснюється попередня техніко�
економічна оцінка. У випадку ухва�
лення позитивного рішення щодо ре�
алізації бізнес�ідеї, здійснюється
розробка бізнес�плану. Формується
група по розробці бізнес�плану, виз�
начається система організаційного й
фінансового забезпечення процесу
бізнес�планування.

Розглянемо структуру типового
шаблону бізнес�плану:

1. Резюме.
2. Цілі, стратегія і обгрунтуван�

ня реалізації проекту.
3. Аналіз ринку.
4. Характеристика проекту.
5. Організаційний план.
6. План�графік реалізації проекту.
7. Фінанси.
8. Аналіз ризиків по проекту.
9. Додатки.
Розглянемо стисло вимоги до

кожного з розділів бізнес�плану.
Резюме бізнес�плану готується в

останню чергу, після підготовки всіх
інших розділів. Обсяг резюме не пови�
нен перевищувати дві сторінки, в резю�
ме надається коротка інформація по
ключовим розділам бізнес�плану, най�
частіше — основна ідея бізнес�плану,
ключові точки виконання і показники
ефективності проекту для інвестора.

Розділ "Цілі, стратегія и обгрун�
тування реалізації проекту" повинен
відповідати на запитання: "Які ре�
зультати ми плануємо досягти від
реалізації проекту?" і "Який шлях
(план) ми обрали для досягнення
мети?". Мета проекту повинна відпо�
відати на наступні питання: "Що?" —
чітке визначення кінцевого продук�
ту (бажаний стан об'єкта/активу);
"Коли?" — дата одержання (створення)
кінцевого продукту; "Скільки?" —
бюджет на виконання проекту й ре�
зультати реалізації проекту.

Основні вимоги до формування
мети (згідно з концепцією "SMART"):
S — конкретні (чітко описані); M —
вимірні (виражені кількісно); A — до�
сяжні; R — що приносять користь; T —
обмежені за часом. Стратегія проекту
визначає шлях (план) для досягнення
мети. Наприклад, зайняти відповідну
частку ринку, створити "замкнений
цикл" для виробництва, запропонува�
ти новий/унікальний продукт і т.д.

Ціль розділу "Аналіз ринку" —
оцінка потенціалу ринку, на якому пе�
редбачається реалізовувати проект і
інвестиційної привабливості обрано�
го сегмента ринку. Інформація розд�
ілу є вихідною для планування до�
ходів і витрат по проекту. При роз�
робці розділу необхідно вказувати, чи

проводилися консультації по марке�
тинговому аналізу із зовнішніми екс�
пертами, а також привести джерела
одержання використовуваної в
розділі інформації. До бізнес�плану
додаються результати використаних
у розділі маркетингових досліджень,
проведених зовнішніми експертами.

Розділ може складатися з на�
ступних найбільш важливих блоків:

1. Визначення цільового ринку.
2. Поточна ситуація на ринку.
3. Прогноз розвитку ринку.
4. Аналіз зовнішнього середови�

ща.
5. Маркетингова концепція.
Розділ "Організаційний план"

повинен містити наступну інформа�
цію.

1. Підприємства, що реалізують
проект:

— найменування й місце розта�
шування;

— форма власності, структура
корпоративних прав.

2. Менеджмент і персонал:
— інформація про менеджмент,

що реалізує проект (посада, функції,
досвід роботи);

— потреба в персоналі.
3. Партнери:
— наявність партнерів у проекті,
— основи взаємин, суть і обсяг

участі (розподіл витрат і прибутків
по проекту),

— наявність і порядок докумен�
тального оформлення партнерських
відносин.

4. Постачальники, підрядники,
клієнти — вказується, як будуть юри�
дично оформлятися взаємини із клю�
човими постачальниками, покупцями,
дистриб'юторами, умови взаємин.

Дозвільна й інша документація,
необхідна для здійснення проекту:

— наявність об'єктів інтелекту�
альної власності (торговельні марки,
знаки і т.д.),

— наявність реєстрації й права
власності,

— наявність сертифікатів якості
на продукцію,

— патенти, авторські права,
— дозвільна документація на

спеціальні види діяльності,
— дозвільна документація буді�

вельно�технічного характеру,
— плановані строки одержання

документів, можливість одержання,
що потрібно зробити, уповноважені
дозвільні органі, витрати.

У розділі "План�графік реалізації
проекту" необхідно відобразити кон�
трольні точки реалізації проекту, до�
сягнення яких забезпечує одержан�
ня очікуваного результату, і роботи/
заходи, які необхідно виконати для
досягнення даних контрольних то�
чок. Контрольні точки розбивають
роботи по проекту на сегменти (гру�
пи) і встановлюють строки їх
здійснення. Приклад визначення кон�
трольних точок для проекту, зв'яза�
ного з будівництвом: 1. Оформити

Таблиця 4. Приклад побудови плану�графіку робот

Таблиця 5. Приклад таблиці для зображення
джерел фінансування по проекту
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права на земельну ділянку — жовтень
2008. 2. Одержати дозвіл на будівниц�
тво — лютий 2009. 3. Забезпечити
фінансування затвердженого проек�
ту — березень 2009. 4. Закласти фун�
даменти — червень 2009. 5. Звести бу�
дівельну коробку — травень 2010. 6.
Закінчити покрівельні роботи — сер�
пень 2010. 7. Завершити внутрішні ро�
боти, інженерне встаткування — ве�
ресень 2010. 8. Здати об'єкт у експлу�
атацію — грудень 2010. 9. Продати
об'єкт — лютий 2011.

Набір робот і заходів — це су�
купність робочих завдань, які мають
вартість, споживають ресурси, мо�
жуть бути виконані протягом певно�
го проміжку часу і мають результат
(у вигляді документа, пакета доку�
ментів, одержання виторгу і т.д.), що
визначає досягнення контрольної
точки. Для збереження контролю ви�
конання проекту деталізація робіт/
заходів для досягнення контрольної
точки повинна бути не більше 7—10.
При наступних ітераціях у процесі
розбивки, кожна з робот ділиться не
більш, ніж на 7—10 проміжних робот
більш низького рівня. При плануванні
будівництва комплексу з декількох
будинків або плануванні виробницт�
ва з різними видами товарів чи послуг,
контрольні точки плануються по
кожному з об'єктів. Відповідно роз�
бивка проектних робот на сегменти
(проміжні роботи) повинна здійсню�
ватися по кожному з об'єктів окремо.

Ціль розділу "Фінанси":
— визначити всі доходи й витра�

ти по проекту в грошовій формі;
— визначити джерела і умови

фінансування витрат по проекту.
Обгрунтування величини до�

ходів і витрат:
— приводиться калькуляція со�

бівартості створення одиниці кінце�
вого продукту:

а) для об'єктів нерухомості — со�
бівартість будівництва 1 кв. м по ка�
тегоріях нерухомості (житлові при�
міщення, торговельні площі, паркінг
і т.д.);

б) для земельних проектів —
вартість 1 сотки землі з урахуванням
покупки, її поліпшення і витрат на
передпродажну підготовку;

в) для виробничих проектів і про�
ектів, пов'язаних з наданням послуг
— структура собівартості номенкла�
тури основної продукції чи послуг.
Для проектів, перелік продукції в
яких великий, приводити розрахун�
ки собівартості основних груп про�
дукції, розраховуючи на умовну оди�
ницю продукції (кг, тонну);

— приводиться динаміка, що зак�
ладається в розрахунки, зміни цін на
основні складові собівартості на пе�
ріод реалізації проекту, та зміни цін
на кінцеву продукцію або послуги;

— при розрахунках величини
податків вказується прийнята в роз�
рахунках система оподатковування
з відповідним обгрунтуванням;

— приводиться обгрунтування
адміністративних, загальновиробни�
чих, резерву непередбачуваних і
інших витрат;

— приводиться інформація про
систему розрахунків з покупцями
продукції й основними постачальни�
ками сировини, матеріалів, послуг;

— розраховується період оборо�
ту обігових коштів і приводяться роз�
рахунки потреби в обігових коштах,
та інші допущення, що закладаються
в розрахунки фінансової частини.

Розділ повинен включати джере�
ла фінансування витрат по проекту:

— найменування джерел фінан�
сування інвестиційних витрат по
проекту (інвестор, банки, фінансові
організації, партнери, реінвестуван�
ня прибутків і інше);

— обсяг і структуру джерел фі�
нансування;

— умови залучення і механізм за�
лучення джерел фінансування (емісія
акцій, облігацій, інших цінних паперів,
фонди фінансування будівництва,
одержання кредиту під заставу устат�
кування, що купується, землі і інше).

По умовам залучення кредитних
ресурсів необхідно вказувати:

— умови фінансування (комісії,
процентні ставки, строк кредитуван�
ня, відстрочки по сплаті). Для вели�
ких холдингів, які залучають креди�
ти під фінансування поточної діяль�
ності, вказується загальна сума по�
треби в кредитному фінансуванні й
середньозважена процентна ставка;

— майно, майнові права, які бу�
дуть передаватися в забезпечення
зобов'язань по кредиту;

— коефіцієнт обслуговування
боргу;

— розрахунок зобов'язань по
кредиту з щомісячною деталізацією.

Розділ фінанси обов'язково по�
винен включати в себе:

— звіт про рух грошових коштів;
— звіт про прибуток і збитки;
— прогнозний баланс.
Звіт про рух грошових коштів

повинен бути складений з урахуван�
ням календарного плану реалізації
проекту. Використовувані при побу�
дові звіту про рух грошових коштів
обсяги продажів повинні відобрази�
ти прогноз, представлений у марке�
тинговому розділі бізнес�плану.
Облік надходжень і витрат відбу�
вається за часом їх виникнення, мо�
делюючи майбутні платіжні операції
підприємства, необхідно описувати
календарний рух грошових коштів.

При складанні звіту про рух гро�
шових коштів:

— формується графік руху гро�
шей по операційній, інвестиційній і
фінансовій діяльності по проекту;

— враховуються тільки доходи й
витрати коштів, доходи й витрати в не
грошовій формі — не враховуються;

— необхідно відслідковувати,
щоб залишок коштів на кінець пері�
оду не був негативним.

Звіт про рух грошових коштів
найчастіше складається з помісяч�
ною деталізацією.

Звіт про прибутки і збитки — від�
ображає результати операційної ді�
яльності за звітний період і план на
наступні періоди. Ціль складання да�
ного звіту — в узагальненій формі
представити результати діяльності з
погляду прибутковості. Звіт про при�
бутки і збитки складається з річною
розбивкою.

Прогнозний баланс розроб�
ляється також із річною розбивкою.

Залежності від специфічності
проекту і наявності інформації для
прогнозу, всі звіти можуть готувати�
ся з помісячною, поквартальною або
річною деталізацією.

Якщо відсутня специфіка форма�
ту звітів згідно з корпоративним
форматом компанії з управлінської
звітності, рекомендую використову�
вати затверджені формати звітів
згідно з законодавством.

Основою для прийняття рішення
по бізнес�плану є економічні показ�
ники ефективності проекту. Реко�
мендується робити декілька варі�
антів розрахунку з різними припу�
щеннями розвитку проекту (най�
більш поширений підхід: розрахунок
базового, оптимістичного і песимі�
стичного сценаріїв розвитку).

Мета розділу "Аналіз ризиків по
проекту" — чітко ідентифікувати ри�
зики проекту і проаналізувати ступінь
їх впливу на результати його реалі�

Таблиця 6. Приклад таблиці для визначення показників інвестиційної
привабливості проекту
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зації для того, щоб оцінити рівень ри�
зиків проекту в цілому й розробити
стратегію по керуванню ризиками.

У даному розділі (або як окремий
розділ) обов'язково повинен бути
SWOT�аналіз проекту — це визна�
чення сильних і слабких сторін про�
екту, а також можливостей і загроз,
що виходять із оточення проекту
(зовнішнього середовища ). У SWOT�
аналізі потрібно:

— виявити й визначити шляхи
розвитку сильних сторін проекту;

— визначити можливості успіш�
ного використання існуючих і ство�
рення нових можливостей;

— урахувати існуючі слабкі сто�
рони в реалізації проекту, щоб
зменшити їхній вплив на розвиток
проекту;

— нейтралізувати загрози реа�
лізації проекту.

Також обов'язковими є наступні
розділи:

— ідентифікація й оцінка ризиків
по проекту (виявити всі найбільш
важливі ризики, які можуть мати
вплив на зменшення доходів проек�
ту чи збільшення витрат проекту).

— Стратегія керування ризика�
ми (яким чином підприємство планує
мінімізувати вплив ризиків).

— Результати реалізації проек�
ту з урахуванням ризиків (прогноз
фінансових показників проекту, з
урахуванням фінансових наслідків
настання ризиків).

Аналіз і оцінка ризиків є окре�
мою великою темою, яка потребує
окремого дослідження і буде дослі�
джуватись в наступних роботах.

У додатки необхідно виносити
великі розрахункові таблиці, графі�
ки, діаграми. Зокрема:

а) організаційну структуру про�
екту;

б) фінансові розрахунки;
в) деталізований план�графік ви�

конання проекту;
г) деталізовані маркетингові зві�

ти і прогнози;
д) специфічна документація про�

екту (викопіювання з кадастру, кош�
ториси).

ВИСНОВКИ
Проблему використання бізнес�

плану для управління проектами дос�
ліджувала велика кількість авторів

протягом десятиліть. Особливо це
стосується західної економічної літе�
ратури, в Україні дана тема менш дос�
ліджена. Але незважаючи на значну
кількість досліджень, досі відсутня
єдина думка щодо структури бізнес�
плану, яким змістом повинні бути на�
повнені розділи, яка роль бізнес�пла�
ну у прийнятті інвестиційних рішень.
Відсутні два підручника чи наукові
праці з бізнес�планування, які б збіга�
лися щодо всіх основних найбільш
важливих позицій. Зокрема, це може
бути зумовлено тим, що кожен автор
робить дослідження, базуючись на
певних підприємствах, які мають
свою специфічну сферу діяльності,
організаційну структуру, бізнес�про�
цеси, процедуру прийняття рішень.
Тому кожне дослідження є макси�
мально адаптованим до конкретних
підприємств, але може не відповіда�
ти вимогам інших підприємств.

Але при всій різноманітності
підходів до бізнес�планування, всі
зарубіжні і вітчизняні вчені мають
єдину думку, що кожна компанія
повинна мати бізнес�план. Необхід�
но як аналізувати минулу діяльність
компанії, так і прогнозувати майбут�
ню діяльність і бюджет, використо�
вуючи процедури бізнес�планування.

В даній праці, базуючись на про�
веденій роботі з бізнес�планування на
підприємствах різної сфери діяль�
ності, розміру і форми власності (зок�
рема, сфера девелопменту, виробниц�
тва (більше десяти різних сфер вироб�
ництва), сфера послуг, фінансова
сфера (банки, страхові компанії, ко�
лекторські компанії), приватної і дер�
жавної форми власності), я розробив
загальну структуру бізнес�плану і
найбільш важливі критерії для кож�
ного з розділів і рекомендації щодо
побудови рейтингу проектів. Дану
структуру можливо використовувати
для будь�якої сфери діяльності, а в
залежності від конкретної сфери
діяльності і специфіки підприємства
доповнювати відповідні розділи (на�
приклад, для сфери девелопменту —
найбільшу увагу приділити питанням
отримання дозволів на проектування
і будівництво, стадійність побудови і
продажу квадратних метрів, для ви�
робництва — план виробництва, спе�
цифічні показники й індикатори кон�
кретного виробництва, для фінансо�

вої сфери — план капіталізації і інше).
Щодо рейтингів проектів, я зробив
висновок, що не може бути єдиного
універсального рейтингу проектів для
всіх компаній. Залежно від сфери
діяльності, фінансового стану ком�
панії, стратегічних цілей, зовнішніх
чинників, в кожній компанії будуєть�
ся відповідна управлінська звітність і
рейтинги проектів. Загальною реко�
мендацією для всіх компаній, не за�
лежно від сфери діяльності під час
економічних криз, є концентрація
максимальної уваги на ліквідності за
рахунок використання рейтингу про�
ектів по надходженням грошових
коштів від проектів за наступний пла�
новий період, з урахуванням суми
планових інвестицій на наступний пе�
ріод по всьому портфелю проектів
групи компаній.
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Таблиця 7. Типова таблиця для зображення результатів SWOT�аналізу

S –    (Strengths)  –  (Opportunities) 

… 

 

… 

 

W –    (Weaknesses) T –  (Threats) 

… … 


