
Тема: Бізнес-план, його види та складові 

Бі́знес-план (англ. Business plan) — це техніко-економічне обґрунтування 

діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності; він 

характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого 

підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства. 

Він потрібен керівникові фірми, акціонерам, інвесторам. Бізнес-план частіше 

складається на рік, два роки, зрідка на більший період. 

Мета бізнес-планування 

 визначення рівня життєздатності та стійкості підприємства; 

 виявлення сильних та слабких сторін фірми; 

 конкретизація стратегії розвитку через систему кількісних і якісних 

показників; 

 забезпечення підтримки інвесторів та акціонерів; 

 зниження ризиків підприємницької діяльності. 

Бізнес-план розробляють для пошуку подальших резервів зменшення витрат і 

зростання доходів з метою забезпечення зростання прибутків підприємства. 

Бізнес-план являє собою специфічний документ, що описує основні аспекти 

майбутньої діяльності підприємства з реалізації будь-якої інвестиційної 

програми або будь-якої бізнес-ідеї у принципі. При цьому при розробці бізнес-

плану особлива увага повинна приділятися не тільки визначенню очікуваного 

обсягу прибутку від реалізації бізнес-ідеї, а й вивченню умов на ринку даних 

послуг, виявленню можливостей розширення обсягів їх реалізації у майбутньому, 

можливих джерел фінансування проекту з урахуванням умов отримання кредиту 

та строків його погашення 

Види бізнес-планів 

 План, що повинний скласти кожен потенційний підприємець. У цьому 

документі міститься вся інформація про товар чи послугу, що збирається 

пропонувати нова компанія, ринковий потенціал, можливу конкуренцію 

(продукти-замінники), ресурси, необхідні для виробництва (персонал, 

приміщення, устаткування, матеріали, техніка тощо), необхідний капітал 

(інвестиції, операційні ресурси) і наявний капітал, потреби у фінансах 

(«пасивний»/венчурний капітал, позики, гранти), заплановану оборотність 

засобів і результати діяльності за 3-5 років. Цей документ включає всю 
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інформацію про те, як має розвиватися бізнес, і є абсолютно необхідним для 

контролю прогресу розвитку підприємства. 

 Документ, який підготовлюється керівництвом компанії, що викуповується, 

(можливо укладається разом із професійними консультантами), у якому 

докладно характеризується минуле, дійсне і передбачуване майбутнє 

пропонованої до викупу компанії, з метою зміцнення її майбутнього 

фінансового стану. У бізнес-плані міститься ретельний аналіз керівництва 

компанії, її матеріальних, трудових, виробничих і фінансових ресурсів, а 

також дані про минулу діяльність компанії та її поточне положення на ринку. 

У бізнес-плані також представлені докладно складені форми звіту про 

прибутки і збитки, балансу і звіту про рух готівки за прогнозами на один-три 

роки вперед і робляться менш детальні прогнози на віддаленіші терміни. У 

документі повно і докладно викладаються ідеї ініціативної групи, що 

підготовляє викуп, її стратегія і поставлені задачі, відповідно до яких згодом 

будуть аналізуватися результати роботи компанії. 

Порядок складання бізнес-плану 

Порядок складання бізнес-плану залежить від величини підприємства, характеру 

бізнесу, ринку, економічних, політичних факторів та іншого. Весь процес бізнес-

планування включає такі етапи:  

 Вивчення методології бізнес-планування на основі літературних джерел. 

 Визначення цілей та головної мети — визнання акціонерів, одержання 

інвестицій, максималізація прибутку і тому подібне. 

 Визначення цільових читачів бізнес-плану, що пов'язано з метою бізнес-

плану. Це можуть бути інвестори, акціонери, банки, менеджери вищого рівня 

керівництва. 

 Визначення структури бізнес-плану. Він може бути повним або 

скороченим — на рік чи два. 

 Збирання даних для кожного розділу бізнес-плану. Найважливіше значення 

для успіху бізнесу має маркетинговий аналіз, вивчення ринку, потенційних 

споживачів, можливостей конкурентів, слабких та сильних сторін фірми і 

урахування цих факторів у бізнес-плані. 

 Складання бізнес-плану. Це важливий етап, який дає кінцевий результат — 

бізнес-план. Вихідними є показники обсягів продаж товарної продукції, 

інвестицій. Практика показує, що бізнес-план має складатися фірмою 



самостійно або з допомогою консультантів. Написання бізнес-плану на 

замовлення, за дорученням має ряд недоліків. 

 Читання, вивчення бізнес-плану. Як правило, бізнес-план надається для 

читання незацікавленим особам високої кваліфікації. В процесі може бути 

проведена незалежна експертиза та ділова критика. * Усунення недоліків 

підвищить якість бізнес-плану. 

 Дослідження ринку, план маркетингу, оцінка можливостей фірми щодо 

інвестицій, термінів початку виробництва, обсягів виробництва, фінансовий 

план, охорона середовища є обов'язковими складовими бізнес-плану. 

 


