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1. Сутність та особливості бізнес-плану стартапу1 

 

Важливою складовою стартапу є планування його розвитку, яке 

здійснюється на основі складання бізнес-плану. Такий документ є доречним у 

разі прагнення стартапера залучити інвестиції, отримати кредит, або ж 

зпланувати розвиток власного бізнесу.Бізнес-план–це документ, який містить 

маркетингову, технічну та фінансову інформацію, що обґрунтовує доцільність 

інвестування у новий проект або розширення уже існуючого бізнесу. Бізнес-план 

стартап-проекту–це документ, який містить опис ключових характеристик 

(маркетингових, фінансових, організаційних тощо), які повністю висвітлюють 

сутність запропонованої ідеї та обґрунтовують доцільність інвестування з метою 

її реалізації. Загальна структура бізнес-плану, у відповідності зі стандартами 

Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), повинна мати 

такі параметри: 

1. Резюме. 

2. Ідея (сутність):загальні вихідні дані та умови, опис зразка нового товару, 

оцінка досвіду підприємницької діяльності, оцінка ринку збуту, опис споживачів, 

оцінка конкурентів, власних сильних і слабких сторін. 

3. План маркетингу: цілі маркетингу, стратегія маркетингу, фінансове 

забезпечення плану маркетингу. 

4. План виробництв: виробник нового товару, наявність і необхідні 

потужності виробництва, матеріальні фактори виробництва, опис виробничого 

процесу. 

5. Організаційний план:організаційно-правова форма власності, 

організаційна структура, розподіл обов’язків, відомості про партнерів, 

описзовнішнього середовища бізнесу, трудові ресурси фірми, відомості про 

членів керівного складу. 

6. Фінансовий план:план доходів і витрат, план грошових надходжень і 

виплат, зведенийбаланс активів і пасивів фірми, графік досягнення 

                                           
1 Розробка стартап-проектів: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей151 –

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 –«Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка»/ О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. –Електронні текстові 

данні (1 файл: X,XX Мбайт). –Київ : КПІім. Ігоря Сікорського, 2019. –188с. – С. 85-91 



беззбитковості, стратегія фінансування, оцінка ризику та страхування.Проте, 

структура бізнес-плану для стартапаможе бути спрощеноювигляд, адже стартап, 

зазвичай, передбачає створення нової компанії (на основі запропонованої 

ідеї).Ступінь деталізації інформації в розділах бізнес-плану стартапузалежить від 

того, на якій стадії знаходитьсяйогорозвиток : 

1) передпосівнастадіястартапа. При переході від вибору ідеї до розробки 

концепції проекту особливу увагу потрібно приділити таким блокам бізнес-

плану, як: –аналіз ринку і маркетингові дослідження (потреба у продукті / 

послуги; цільової сегмент ринку; потенціал реалізації ідеї);  

–ідея проекту; –опис продукту / послуги;–концепція 

формуваннякоманди(організаційний план); 

2) стадія прототипу. Для цього етапу характерно перетворення ідеї 

стартапу в концепцію. Крім того, тут вже визначені основні конкурентні 

характеристики продукту / послуги, підтверджений сегмент ринку. Тому слід 

приділяти увагу такимрозділам бізнес-плану: 

–виробничий і фінансовий плани проекту складається на перші місяці 

запуску; 

–план маркетингу повинен демонструвати, як продукт буде продаватися на 

початковому етапі і які схеми можуть використовуватися в подальшому. 

Приділяється увага можливостям продажу, підтвердженню моделі бізнесу; 

можливість масштабування. Важливим елементом бізнес-плану виступають план 

маркетингових заходів, в який необхідно включити: визначення цільової ніші 

проекту, опис споживача з обґрунтуванням попиту і зазначенням основних 

переваг продукту стартапу порівняно з конкурентами,перелік каналів збуту, опис 

каналів реалізації; 

–базовий аналіз існуючих ризиків; 

–фінансовий план. Бізнес-план на стадії прототипу повинен 

продемонструвати, що основна умова для запускуі подальшого масштабування 

проекту 

 –фінансові інвестиції. 

Слід пам’ятати, що розділи бізнес-плану стартапу мають бути 

збалансованими, що полегшить його аналіз інвесторами або ж дозволить 

оцінювати перспективи стартаперу у комплексному представленні (рис.1). 

 



  
Рис. 1. Збалансованість основних розділів бізнес-плану 

 

2. Резюме 

Резюме є першим розділом бізнес-плану, тому його викладення має бути 

чітким, лаконічним та зваженим. Його доречно готувати в останню чергу, маючи 

результати за усіма попередніми розділами. 

Резюме–це стисла інформація про результати бізнес-планування, що 

висвітлює кожний розділ бізнс-плану .Структуру 

резюме наведенов табл. 1. 

 

Таблиця 1 Структура резюме бізнес-плану стартап-проекту 

 
 

 



3. Опис проекту 

Перший розділ бізнес-плану формується залежно від того, на якій стадії 

розвитку знаходиться стартап. У разі початкових етапів розділ розкривається як 

опис проекту, на стадії вже створення підприємства доцільно надавати його опис. 

Опис проекту. Насамперед необхідно описати мету стартап проекту, а 

також детально його бізнес-ідею. 

ПРИКЛАД 

Метою проекту є створення медичного інструменту, призначеного для 

проведення діагностики онкохворих. 

Під час опису мети слід також надати інформацію щодо: 

–технологічних процесів, які будуть використовуватись, протебез зайвих 

подробиць. Для цього краще розробити окремий додаток, який буде включати 

послідовну і детальну інформацію щодо повної технології; 

–доказової базу тих переваг, які будуть отримувати споживачі;–

унікальності проекту. Такою унікальністю може вважатись створення особливої, 

ніким не повтореної технології. 

–розвиток стартапу. Варто описати можливі шляхи розвитку тієї ж 

технології або можливості щодо збільшення виробництва, залучення нових 

постачальників, розробка нових методів досягнення мети; 

–захист об’єктів інтелектуальної власності. У разі наявності слід навести 

інформацію про унікальними патенти або авторські правадля підтвердження 

оригінальності пропозиції, зокрема як в наведеному прикладі. 

ПРИКЛАД Наша компанія володіє патентом / зареєстрованою торговою 

маркою і володіє ексклюзивним правом продажу продукту / послуги в 

____________ регіоні до ____ року. По завершенню цього терміну ми 

продовжимо ексклюзивний договір на _____ років. Опис майбутнього 

підприємства 

Під час розроблення бізнес-плану стартапу важливо обґрунтувати вибір 

організаційно-правової форми. У цьому параграфі може бути наведено також 

життєвий (або діловий) цикл функціонування підприємства протягом реалізації 

проекту та після нього. Йдеться в тому числі про розширення підприємства, 

нарощення обсягів його господарської діяльності та збільшення, в зв’язку з цим, 

використовуваних ресурсів, підвищення рівня конкурентоспроможності і 

життєздатності. 

Слід приділити увагу опису бізнесу, в якій майбутня компанія буде 

працювати, роль і тенденції розвитку компанії всередині галузі, минулі і 

очікувані зміни в формі організації бізнесу, минулі досягнення та сильні сторони 

в даний час, критичні фактори успіху компанії і потенційні проблеми та ризики, 

технічний розвиток, яка повинний бути завершеним до певної дати. 



Також, за наявності, необхідно зазначити наявність досвіду у засновника 

стартапу та членів його команди у даній галузі, разом із професійними 

досягненнями. 

ПРИКЛАД Компанія ______, спираючись на свої переваги в _____, має 

намір до _____, зайняти лідерські позиції в сфері_____. Від конкурентів наша 

компанія буде відрізнятися ____.Уже через рік ми плануємо збільшити ______ в 

(на) ______ разів(відсотків), ______ в (на) ___ раз (відсотків), ______ в (на) ____ 

раз (відсотків).Через 3 роки приріст ____складе _____.Серед довгострокових 

цілей компанії (зайве викреслити): розширення виробництва, асортименту 

продукції, вихід на нові ринки, відкриття філій / представництв / магазинів в 

_____.Компанія ____ повинна стати визнаним лідером ринку в сфері ______[9]. 

 

Опис продукту 

 

Розробка розділу бізнес-плану, присвяченого опису продукту (послуги), 

для розроблення та реалізації якого власне задумувався проект, потребує 

особливої чіткості. Попередньо можна висвітити сутність продукту, як в 

прикладі.  

ПРИКЛАД 

Компанія пропонує новий продукт / послугу. Даний продукт має найнижчу 

ціну і більш практичний порівняно з пропозиціями конкурентів. Він досконаліше 

з технологічної точки зору, ніж існуючі аналоги, і дозволяє споживачам 

заощадити час і гроші. Пропонована послуга досі була недоступна в цьому 

регіоні. Висока якість обслуговування забезпечено командою співробітників 

компанії, загальний досвід роботи яких у цій сфері становить 5 років [7]. 

У разі, якщо продукт знаходиться на стадії розробки, його опис має містити 

формулювання за прикладом, наведеним нижче. 

ПРИКЛАД 

На момент складання даного бізнес-плану продукт ________________ вже 

готовий до випуску (знаходиться на стадії завершення розробки / готовий на 50% 

/ доопрацьований на 30% / існує у вигляді ідеї або проекту / готовий вийти на 

пробний ринок / запущений в серійне виробництво). 

Проте, у разі потреби значних інвестицій, слід розширювати його опис. Він 

повинен включати такі основні показники: характеристику принципово нового 

продукту (послуги), тривалість життєвого циклу продукції; технологічні 

особливості випуску продукції (надання послуг) (табл. 2). 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 - Ключові параметри нового продукту 

 
 

Аналіз галузі/ринку 

 

У даному розділі викладаються саме результати аналізу ринку стартапу, що 

детально описано у попередній темі. Проте є також певні особливості його опису. 

Практиками, що реалізують та супроводжують стартап виділяється ряд 

особливостей аналізу галузі, зокрема: 

–поглиблений аналіз обраної ніші для бізнесу, з визначенням її глибини, 

обсягу ринку, фінансових перспектив розвитку проекту; 

–аналіз конкурентної позиції; 

–аналіз чисельності цільових споживачів і рівня їх задоволеності 

продуктами, які випускаються конкуруючими фірмами; 

–визначення перспектив та тенденцій в конкретному сегменті економіки, 

де планується розвиток стартапу. Аналіз ніші бізнесу та ринку. Вагомим 

аспектом бізнес-плану стартапу є поєднання аналізу ніші бізнесу та ніші ринку. 



Ніша бізнесу–це діяльність компанії або підприємця, орієнтована на 

«свою» цільову аудиторію.Вибір та конкретизація ніші бізнесу дозволяє 

підприємствам мати виграшні позиції на певному ринку. 

ПРИКЛАД У всесвітньо відомого виробника одягу Inditex є різні бренди, 

зокрема Bershka і Zara. За ідеєю, вони повинні конкурувати між собою за 

покупця, оскільки їх товари продаються в одних і тих же торгових центрах. Але 

Zara орієнтується на дорослих жінок (від 25 і старше), в яких розмірене життя і 

віддають перевагу строгому і якісному одягу, а Bershka одягає підлітків і молодих 

дівчат, схильних до експериментів та яскравих кольорів. Правильно обрана 

бізнес-ніша характеризується трьома головними критеріями: 

1)користь. Ринок переповнений різними продуктами –як матеріальними 

товарами, так і послугами. Покупець має масу можливостей вибору того, що 

йому потрібно, і економії. Бізнес повинен прагнути найбільш повно і якісно 

задовольняти потреби клієнтів, десь навіть передбачати їх. Іншими словами, 

користь виявляється важливіше ціни; 

2) потрібність. Мотивувати споживача до купівлі можна двома різними 

способами: або формуючи у нього потрібні емоції і враження, або переконуючи 

логічно (з допомогою демонстрації переваг товару, експертних оцінок і 

призначених для користувача відгуків, порівняння з аналогічними продуктами). 

3) професіоналізм. 

Людині, яка вирішила створити власне підприємство, необхідно бути 

фахівцем хоча б в тій сфері, яка відноситься до його бізнесу, а для вирішення 

завдань, до яких він не підготовлений (ведення бухгалтерії, юридичний супровід, 

дизайнерське оформлення товару) є прерогативою наймати кваліфікованих 

працівників). Аналізуючи нішу бізнесу, слід враховувати поділ цільової аудиторії 

на 2 класи: 

–B2B(бізнес для бізнесу), продаж продукту іншим компаніям; 

–B2C(бізнес для споживачів), продаж продукту кінцевим споживачам. 

 
Визначення ніші ринку, та її конкретизований опис в бізнес-плані є 

запорукою його виконання. Тому в бізнес-плані стратапу доцільно 

сконцентруватись не на описі всього можливого ринку, а сааме на ніші. Це 

дозволить відобразити конкурентизовані переваги вашого майбутнього 

бізнесу.Ніша ринку(від латинського «nidus» –гніздо) –це обмежений за 

масштабом вид бізнесу або сфери господарської діяльності з різко окресленим 

колом споживачів. 

Під час оцінювання ринкової частки слід обґрунтовуватипрогноз 

результатами досліджень і оцінками експертів. Необхідно надати інформацію 

щодо загального обсягу ринку, швидкості його росту, обсягу ринку через один 



рік, три роки, п’ять років, відсоток прибутку, який планується отримати через 

один рік, три роки, п'ять років, і відсоток прибутку, який мають конкуренти. 

ПРИКЛАД Згідно з даними, отриманими ____, місцевий / регіональний / 

міжнародний ринок продукту або послуги генерує щорічні продажі на суму ____ 

грн. (доларів або євро). За нашими оцінками, компанія ____ зможе зайняти ____% 

ринку протягом наступних ___ років.Аналіз конкурентної позиції.У даному 

розділі слід віддавати перевагу детальному налізу конкурентів, що забезпечить 

розуміння переваг продукту стартапу не тільки з точки зору безпосередньо для 

споживача, але й у порівнянні з конкурентами. Крім цього слід надавати 

пояснення щодо переваг конкурентів. 

ПРИКЛАД Підприємство____, розташована в ____, є нашим основним 

конкурентом. Воно пропонує такі товари або послуги: ____. Ці товари мають 

такими характеристиками, як ____. Вони користуються попитом серед 

споживачів завдяки порівняно хорошій якості і низької ціни/ 

відсутностіальтернативних пропозицій на ринку / високого рівняь довіри до 

компанії / додаткових послуг. Конкурент має можливість проводити агресивну 

цінову політику завдяки дешевим поставкам. Слід також надавати оцінювання 

технологічних ризиків та техніко-технологічної спроможності конкурентів. 

ПРИКЛАД 

Бюджет наукових досліджень на найближчі кілька років становить 

______% від прибутку. Компанія продовжує вивчати можливості нових 

продуктів / послуг, які стимулюють подальше зростання бізнесу. Для підтримки 

цього процесу були розроблені і зроблені наступні кроки: _____. Аналіз цільових 

споживачів. Формування портрета цільової аудиторії –важливий етап в розробці 

бізнес-плану стартапу. Необхідно зупинитися на наступних характеристиках 

потенційних споживачів: стать і вік, місце проживання, соціальний статус, розмір 

заробітної плати, інтереси, захоплення, стиль життя. Щоб визначити 

передбачувані обсяги продажів, не тільки беруть до уваги чисельність цільової 

аудиторії, а й встановлюють, з якою регулярністю і періодичністю здійснюється 

попит. Характеристика споживачів продукту стартапу також залежить і від 

специфіки самого продукту.  

ПРИКЛАД До цільової аудиторії нашої компанії належать чоловіки і жінки 

у віці ___, що не перебувають у шлюбі (одружені / мають дітей), з середньою 

професійною / вищою освітою, з рівнем доходу _____, що працюють на умовах 

повної зайнятості (часткової зайнятості / непрацюючі / учні / пенсіонери).Вони 

проживають у великих містах (передмістях / середніх і малих містах / районах), 

як правило, читають ____, слухають ____, дивляться ____ і часто (періодично / 

рідко) користуються інтернетом. 

Визначення перспектив та тенденцій. Під час його опису слід визначати 

наявні тенденції, які відбуваються на перспективному для стартапа ринку. Слід 

звертати увагу на тенденції продажу схожих або супутніх продуктів. Доречно 



надавати незначні прогнози росту ринку, обґрунтовані зростанням зацікавленості 

до продукту стартапу споживачів. 

ПРИКЛАД Галузь, що займається виробництвом товару або 

збутомпродукту / послуги, в ____ році демонструвала стрімке зростання з ___ 

грн. до ____ грн., що становить ___% за ___ років. 

Згідно з даними спеціалізованих видань (дослідницьких компаній, 

торговельних організацій, звітів, рекламних агентств), протягом найближчих ___ 

років очікується збільшення обсягів ринку на ___%. Як очікується, до кінця ___ 

обсяг галузі складе ____ млн. грн. 

Найбільш перспективним і таким, що швидко розвиваєтьсясегментом 

ринку продукту /послуги є ___, що дозволяє розглядати цей напрям як 

оптимальне для відкриття нового виду бізнесу. 

Для завершення розділу часто використовують SWOT-Аналіз. 

 

Продовження лекції 17.04.20 

 

План збуту та маркетингу 

У даному розділі в систематизованому вигляді доцільно представити 

стратегії, які розробляються всередині кожної зі складових комплексу 

маркетингу (товарної, цінової, збутової та комунікаційної).  

Компонентами розробки стратегії маркетингу є : 

–формування цінової політики підприємства; 

–обґрунтування каналів збуту продукції; 

–вибір способів організації рекламної кампанії; 

–формування політики підтримки продукції (послуг) підприємства на 

ринку. 

Встановлення ціни на продукцію (послугу) – одне з найскладніших та 

відповідальних рішень, яке приймається у ході розробки бізнес-проекту, оскільки 

ціна безпосередньо впливає на ключові параметри бізнесу такі як –обсяг попиту, 

продаж, одержуваний прибуток. З іншого боку на ціну має вплив значна 

сукупність факторів: витрати на виробництво та реалізацію продукції; умови 

конкуренції; економічна ситуація; місце розташування підприємства;сезонні 

коливання попиту; психологія споживача і т. ін. 

ПРИКЛАД Перш ніж встановити ціни на наш продукт, ми вирахували 

витрати на одиницю продукції. Потім ми вивчили ціни на аналогічні продукти, 

представлені на ринку. Якби наш товар мав середньоринкову ціну, а його продажі 

склали б мінімальний прогнозований обсяг, компанія отримала б прибуток в 

розмірі ___ через ___ днів / місяців / років. Але так як розроблений нами продукт 

має додаткові унікальними характеристиками, включаючи _____ 

(багатофункціональність, надійність, довгий термін служби тощо), то ми вважали 

за можливе встановити на нього ціну на ___% вище середньоринкової. Перед 

затвердженням вартості, ми провели опитування серед потенційних користувачів 



продукту. Анкета включала в себе питання щодо переваг пов’язаних з 

додатковими характеристиками товару, і потреби у нових функціях. 

Таким чином, ми з’ясували, чи є встановлена ціна прийнятною для 

споживачів. За результатами дослідження виявилося, що 50% опитаних виявили 

зацікавленість в новому продукті і вважають його ціну справедливою. 20% з цієї 

групи вже надіслали замовлення на нашу продукцію. Таким чином, 

запропонована нами система ціноутворення і знижок на продукт є ____. 

Встановлюючи ціну на продукцію (послуги), доцільно, в першу чергу, 

враховувати фактори: 

–собівартість продукції (послуги); 

–наявність унікальних властивостей продукції (послуги) підприємства; 

–рівень та динаміки цін товарів (послуг) конкурентів та товарів-замінників. 

Слід також зазначити що ціна продукції (послуг) залежить від її якості. 

Зазвичай виділяють три рівня ціни та три рівня якості. Їх поєднання утворює 

дев’ять варіантів цінової стратегії (табл. 3) 

Таблиця 3 - Види стратегій залежно від ціни та якості продукції 

 
Після визначення цінової стратегії та, відповідно, ціни на продукцію чи 

послуги, необхідно здійснити прогноз продажів (табл.4).  

Таблиця 4 План-продажів 

 
 

Під час опису каналів розподілу продукції підприємства необхідно 

передусім навести інформацію про необхідність участі посередників у процесі 

просування продукції на ринок, прийоми та канали збуту (прямий маркетинг, 

торговельні представники, діючі торгові організації ін.), які планується 

використовувати для продажу продукції. Слід також описати механізми підбору 

торгових агентів, часові рамки представлення продукції підприємства на ринку, 

сферу їх дії, очікувані обсяги продаж ін. 



Далі слід визначити порядок обрання конкретних посередників та критерії 

їх обрання; навести інформацію про плани щодо збільшення кількості 

посередників та очікуваних обсягів реалізації продукції (надання послуг) через 

кожного з них, а також використання підприємством заходів щодо стимулювання 

посередників.Слід також описувати додаткові умови збуту продукції. 

ПРИКЛАД Головними каналами розподілу компанії є ____. Ми вважали за 

краще використовувати канал А, оскільки його цільовий ринок має схожі 

характеристики з нашими потенційними споживачами. Канал Б був обраний 

нами з тієї причини, що він має ексклюзивні права торгівлі на ринку даного 

регіону. Канал В забезпечує високу якість обслуговування споживачів і має 

найширший охоплення ринку в регіоні. 

Ми будемо здійснювати продажу на основі готівкового розрахунку / в 

кредит. На наступних умовах ____3.5% нашої продукції буде відпускатися на 

умовах повної передоплати за ціною ____ грн. 10% від усього обсягу товарів буде 

реалізовуватися за наступною схемою: 50% передоплати, а на решту суми буде 

надана відстрочка платежу на 5 банківських днів. В цьому випадку вартість 

одиниці продукції буде вище початкової ціни на 5% і складе ___ грн. 30% 

виробленої продукції буде продаватися на умовах часткової передоплати в 

розмірі 35%, а на решту буде надаватися відстрочка на 10 банківських днів. За 

такої схеми ціна за одиницю товару буде на 10% вище початкової. Решта 25% 

продукції будуть відпускати без передоплати з відстрочкою платежу на 14 

банківських днів, але з 15% -ою націнкою до первісної ціни. 

В бізнес-плані слід описати інструменти просування продукту стартапу, 

засоби його рекламування. 

ПРИКЛАД Зміст і основна тема нашої реклами безпосередньо пов’язані з 

____. Нашу рекламу буде адресовано ____. В першу чергу вона приверне увагу 

таких потенційних покупців, які ____. Як головного рекламного засобу 

планується використати регіональне видання (рекламні газети, листівки, 

телебачення, радіо, зовнішню рекламу, інтернет). У період сезонних акцій і 

розпродажів ми будемо ___. Для проведення спеціальних заходів наша компанія 

скористається послугами рекламного агентства для розробки всієї концепції 

рекламної кампанії або окремих матеріалів[14].Для стартапів є актуальним 

напрям Public Relations (зв’язки з громадськістю). В бізнес-плані доцільно 

зазначити, якими його інструментами буде заплановано скористатись (прес-

релізи, прес-конференції, радіо-і ТБ-програми, громадські і комерційні заходи 

тощо) 

ПРИКЛАД Метою проведених заходів зі зв’язків з громадськістю є 

збільшення загальної поінформованості населення про наші товари і / або 

послуги. Крім того, ми плануємо підкреслити наші конкурентні переваги і 

проінформувати потенційних клієнтів про останні тенденції і нові розробки 

нашої компанії і всієї галузі в цілому. В межах проведених PR-кампаній 

здійснюється розсилка прес-релізів, тестових зразків, мультимедійної продукції, 



ініціюються публікації в ЗМІ, організовуються інтерв’ю з першими особами 

компанії, готуються огляди продуктів іпроводяться прес-конференції. 

 

Виробничий план 

Виробничий план не є обов’язковим розділом для бізнес-плану стартап-

проекту, якщо вінне передбачаєвиробництво готової продукції, або передбачає 

надання послуг. Якщо ж виробництво буде здійснюватись, то окрім технічного 

опису, план виробництва повинен містити в собі економічні розрахунки витрат 

виробництва. Опис технологічного процесу.Під час опису технологічного 

процесу має надаватись така інформація: 

–основні методи виробництва та технології;–технологічний процес з 

моменту купівлі сировини та матеріалів до реалізації готової продукції; 

–покращення технологічного процесу у перспективі;–потреби для 

покращення технологічного процесу; 

–склад та структуру виробничих потужностей; 

–контроль якості сировини та продукції на усіх етапах виробництва, 

стандарти, які будуть використовуватись; 

Опис виробничого процесу. 

Для його реалізації слід надати характеристику: 

–загальній структурі виробничого процесу (надати схему виробничого 

процесу); 

–сировині, необхідним матеріалам та комплектуючим, де і в кого, на яких 

умовах вони будуть закуповуватися; яка репутація цих постачальників. 

Відомості щодо сировини, матеріалів та комплектуючих виробів можна 

також звести в таблицю (табл. 5). При цьому питання про необхідні запаси 

матеріальних ресурсів, особливі умови їх зберігання (наприклад ресурсів, які 

швидко псуються) розглядаються окремо. 

Таблиця 5 Сировина, матеріали та комплектуючі вироби 

 
 

- Потужностям необхідним для організації виробництва; які 

потужності є в наявності, яким чином вони можуть розширятись; 

- –обладнанню, як існуючому, так і необхідному, за якими ознаками 

його обрали, план придбання(табл. 6); 

Таблиця 6 Потреба обладнанні та технічних засобах 



 
- Розташуванню виробництва, вимогам до виробництва щодо 

місцезнаходження та географічних умов. 

Опис персоналу та кваліфікації. Слід визначити склад та кваліфікаційні 

особливості необхідного для виробництва продукції стартапу персоналу, надати 

характеристику його кваліфікації та професійному складу. На етапі створення 

підприємства доречно надати структуру адміністративних, виробничих та 

інженерних кадрів(табл.7). 

 

Таблиця 7 Потреба в промислово-виробничому персоналі 

 
 

Наприкінці розділу доцільно здійснити зведений розрахунок зведеної 

калькуляції витрат на виробництво продукту стартапу у розрахунку на запуск 

початкової партії продукції на планованому ринку. Це дозволить оцінити її 

виробничу собівартість і надасть можливість інвестору проаналізувати 

наведений комплекс витрат. 

 

Організаційний план 

Організаційнийплан як розділ бізнес-плану стартапу також має певні 

особливості, архівуючи мету його написання. У разі запуску він включати 

організацію такого процесу та календарний план. Якщо стартап знаходить на 

етапі створення підприємства, тоді розкриваються організаційні аспекти його 

створення. 

Загалом організаційний план стартап-проекту доцільно формувати за 

такою структурою як наведено в табл.8. 

 

Таблиця8 Структура організаційного плану проекту 



 
 

Важливим є визначення ключових функцій, необхідних знань та навичок 

для наявних та потенційних працівників. З цією метою доцільно складати 

профіль посади (табл.9). 

Таблиця 9 Профіль працівників 

 
 

Важливою та необхідною складовою організаційного плану є календарний 

план-графік. 

У разі якщо бізнес-план стосується також і створення підприємства, до 

нього вносять інформацію, що стосується: 

–найбільш доцільної форми власності та організаційно-правової форми 

майбутнього підприємства; 

–засновників (учасників) підприємства; 

–складу та короткої характеристики основного управлінського персоналу; 

–розподілу обов’язків основного управлінського персоналу підприємства, 

їх умови і форми оплати праці;–потреби підприємницького проекту у роботі 

консультантів;–кадрової політики підприємства; 

–організаційної(виробничо-технологічної) структури управління 

підприємством та реалізацією ним підприємницького проекту. 

 

Фінансовий план 



Один з найбільш цікавих та важливих для інвестора розділ бізнес-плану. 

Фактично у цьому розділі формується фінансова модель стартапу. 

Фінансова модель–це уявлення поточних і майбутніх результатів 

діяльності компанії в грошовому вираженні. 

Фінансова модель використовується для виконання ряду завдань:  

1) пояснення концепту стартапу. Фінансове моделювання наочно показує 

джерела доходу, необхідні витрати та інші ключові економічні моменти. 

Більшість інвесторів в ході первинного перегляду і оцінювання перспективності 

проекту орієнтуються на фінансову модель, а не на весь бізнес-план; 

2) заява про поточну вартість бізнесу та динаміки його цін. Для цього 

використовується метод DiscountedCashFlow–DCF. Таке оцінювання з 

застосуванням правил дисконтування грошових потоків визначає перспективи 

зростання підприємства і допомагає власникам стартапу показати адекватну 

вартість проекту, підкріплену цифрами та графіками; 

3) визначення основних економічних факторів. Правильно складений 

документ про стан стартапу показує основні моменти, які впливають на 

максимальне зростання вартості бізнесу. Економічні чинники виділяються 

завдяки аналізу початкових даних, припущень і припущень з приводу впливу 

зовнішнього і внутрішнього середовища на стан компанії; 

4) оформлення інвестиційного плану. Одним з ключових розділів є план 

інвестицій –визначення точного обсягу ресурсів, необхідних для досягнення 

поставлених цілей. Також в цей план входять оборотний капітал, вкладення і 

придбання інших компаній; 

5) розробленняскриптів стратегічного розвитку.  

На основі моделі можна побудувати приблизні сценарії зростання компанії 

під впливом різних внутрішніх і зовнішніх факторів. Такий вид планування 

дозволяє висловити і попередити ризики для бізнесу, узагальнити правила 

поведінки на ринку;6)динамічне відстеження змін. В основу закладаються такі 

фактори впливу на виручку і витрати: собівартість і ціна на продукцію, зарплата 

персоналу, податки, погашення кредитів і виробничі запаси. 

Основними етапами формування економічного прототипу стартапа 

вважаються:  

–визначення витрат; 

–аналіз і структуризація доходів, оцінювання операційного прибутку, 

включення додаткових змінних: амортизації, податків і відсотків; 

–економічне обґрунтування.  

Визначення витрат. Насамперед у фінансовому плані стартап-проекту 

планують витрати на його запуск (табл.10). 

 

Таблиця 10 Витрати на запуск стартапу 



 
 

Зазначені витрати мають бути включені до загальних інвестицій, які 

потребує реалізація стартапу –табл. 11. 

 

Таблиця 1 Планування загальних інвестицій по проекту 

 
 

Аналіз і структуризація доходів, оцінювання операційного прибутку, 

включення додаткових змінних (амортизація, податки і відсотки). Для 

формування достовірної інформації щодо аналізу і структури доходів та руху 

грошових коштів стартап-проекту доцільно почати з ціноутворення. Під час його 

формування не просто додається певна націнка до собівартості продукту, 

керуючись принципом «чим більше, тим краще», а враховується готовність 

споживачів платити визначену ціну. 

Надалі є можливість, враховуючи обсяги прогнозованого продажу 

визначити прогнозований дохід та прибуток стартапу. 

Під час формування більш розгорнутого фінансового плану розробляються 

планований звіт про прибутки та збитки, руху грошових коштів та баланс. 

Економічне обґрунтування. Розділ щодо фінансового планування повинен 

містити інформацію про прогноз фінансових показників на певний період, 

очікувані обсяги інвестицій, економічне обґрунтування доцільності реалізації 

проекту (термін окупності, внутрішня норма рентабельності, ефективність 

інвестицій тощо). 

У даному розділі також може проводитись оцінка ризиків проекту. 

Традиційно розкриваються наступні ризики: 



–ринковий ризик: чи буде в майбутньому існувати ринок; чи буде ринок 

зростати такими темпами, які будуть сприяти бізнесу підприємства; чи є валовий 

прибуток достатнім для підприємства, щоб витримати цінову війну; 

–ризик конкурентних технологій: чи зможе конкурент розробити 

технологію, яка перевершить технологію стартапа; чи може будь-яка нова 

технологія перешкодити успішно розвинути стартап; 

–ризик завершення: чи достатньо надійним є запропонований проект, 

технологія або предмет діяльності, щоб усе спрацювало так, як заплановано; 

–зовнішній ризик: яка ймовірність того, що хтось або щось зупинить або 

уповільнить розвиток стартапу;  

які є пропозиції по вирішенню цих проблем, якщо вони виникнуть; 

–внутрішній ризик: чи достатньо персоналу для реалізації стартапу; 

–ресурсний ризик: чи буде мате місце достатня кількість клієнтів, 

матеріалів або продукції впродовж періоду, суттєво перевищуючого терміни 

погашення витрат фінансових ресурсів; чи достатньо у партнерів фінансів, 

людських, інтелектуальних ресурсів; 

–ризик капітальних вкладень: чи зможе інфляція, зміна валютних курсів 

або політика уряду суттєво вплинути на вартість інвестицій; яка ймовірність того, 

що в результаті цих змін стартап стане збитковим. 

Доцільно наводити у бізнес-плані перелік заходів щодо реагування та 

упередження ризиків 

Для зниження можливості настання несприятливої ситуації виділяють 

декілька способів зниження рівня ризику: 

–залучення до розробки проекту компетентних партнерів та консультантів; 

–детальне передпроектне опрацювання супутніх проблем;–прогнозування 

тенденцій розвитку ринкової кон’юнктури, попиту на продукцію (послуги); 

–розподіл ризику між учасниками проекту, його співвиконавцями; 

–резервування засобів на покриття непередбачуваних витрат. 

Таким чином, ретельна підготовка бізнес-плану стартап-проекту, 

залучення фахівців до його складання та наявність достовірної інформації 

спроможні істотно полегшити процес взаємодії з інвесторами та ключовими 

партнерами та прискорити процес реалізації проекту. 


