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СУТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

За умов ринкової системи господарювання жодне підприємство не може працювати прибутково без 

ретельно підготовленого плану. Досвід організації підприємництва свідчить, що планування діяльності 

організації набуває все більшого значення у зв’язку зі швидкими змінами в середовищі функціонування 

підприємства. Що більш динамічним та невизначеним стає середовище діяльності, то більше порядку 

має бути на самому підприємстві, то більше уваги слід приділяти розробці стратегій та оперативних дій 

для їх реалізації. Брак чіткого плану є незаперечним свідченням незадовільного управління 

підприємством. Успіх підприємницького проекту, незалежно від його масштабів, сфери діяльності, 

форми організації бізнесу, неможливий без чіткого уявлення про перспективи діяльності, без 

опрацювання надійних орієнтирів і реального плану господарювання. 

Проблемам розвитку та визначення шляхів поліпшення бізнес-планування присвячені наукові праці 

багатьох вчених і спеціалістів сільського господарства. Різні аспекти розвитку методів планування 

досліджували П.С. Берегівський, Ю.Е. Губені, Н.І. Михайлюк, В.І. Дробот, А.П. Кісільов, A.B. 

Лисененко, В.О. Сизоненко, З.С. Варналій, К.Н. Петров. Метою їхньої праці було узагальнити досвід 

використання сучасних методів щодо вибору правильного методу планування при складанні бізнес-

плану. 

Виникнення будь-якої підприємницької ідеї (чи буде це створення нового бізнесу, чи вдосконалення 

діяльності вже наявного) ставить багато різноманітних запитань: хто є конкретним споживачем, яким є 

ринок продукту підприємства, які кошти необхідні для реалізації проекту, чи виправдовує себе проект 

економічно тощо. Задля отримання відповідей на ці запитання й складається бізнес-план. 

Бізнес-план дає змогу розв’язати цілий ряд завдань, основними серед яких є: 

1) обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку підприємства; 

2) розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності підприємства, насамперед обсягів 

продажу та прибутку; 

3) визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто способів концентрації фінансових 

ресурсів; 

4) підбір працівників, спроможних реалізувати даний план. 

Кожне завдання плану може бути розв'язане лише у взаємозв’язку з іншими. Центром бізнес-плану є 

концентрація фінансових ресурсів. Саме бізнес-план виступає важливим засобом збільшення капіталу 

підприємства. Процес складання плану дає змогу глибоко проаналізувати розпочату справу у всіх 

деталях. Бізнес-план є основою бізнес-пропозиції у переговорах з майбутніми партнерами, він відіграє 

важливу роль під час комплектування основного персоналу підприємства. 

Таким чином, бізнес-план, по-перше, може бути використаний для розробки концепції бізнесу, для 

детального відпрацювання стратегії, для попередження помилок шляхом детального аналізу маркетингу, 

фінансів, виробничої діяльності підприємства. 

По-друге, бізнес-план є інструментом, за допомогою якого суб’єкт господарювання може оцінити 

фактичні результати своєї діяльності за певний період.  

По-третє, бізнес-план є засобом залучення коштів . 

Підприємства, що вже сформувались, під час розробки бізнес-плану мають певні переваги порівняно 

з підприємствами-початківцями. Цифри, які вони використовують для розрахунків, надійно обґрунтовані 

результатами їх діяльності, їх задуми на майбутнє випливають з їх колишньої стратегії, спираючись на 

успіхи підприємства, досвід, набутий на своїх помилках. 

На шляху створення будь-якої справи постає ряд суттєвих перешкод, кожна з яких за відсутності 

необхідного підходу може стати причиною виникнення проблемної ситуації. До них належать 

організація управління, накопичення капіталу, розробка та маркетинг продукту, підтримання на 

необхідному рівні валового прибутку та захист бізнесу від небажаного впливу. Статистика свідчить, що 

75 % усіх нових починань у бізнесі є невдалими в перші роки. 

При виникненні будь-яких труднощів суб’єкт підприємницької діяльності повинен дослідити стан 

бізнесу та виявити можливі перешкоди. Кожного разу, з’ясувавши та вирішивши певну проблему, 

підприємство тим самим звільняється ще від однієї перешкоди, яка може призвести до невдачі, і, таким 

чином, підвищує свої шанси на успіх. 

Багато проблем можуть бути вирішені шляхом постійного уточнення бізнес-плану з метою 

приведення його відповідно до умов, що змінюються. Це дасть можливість використовувати бізнес-план 

як реальний критерій оцінки фактичних результатів діяльності підприємства. 
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Бізнес-план минулого року може показати, яка зі стратегій компанії виявилась ефективною, а яка ні, і 

наскільки результативним був той чи інший спосіб його реалізації. 

При вивченні фактичних результатів роботи, порівняно з бізнес-планом, виявляються позитивні та 

негативні сторони організації, які можна використати для усунення відхилень між плановими і 

фактичними показниками. 

Фінансовий розділ попереднього бізнес-плану може використовуватись як засіб об’єктивного 

спостереження за розвитком бізнесу. Фінансові прогнози, закладені у плані, становлять основу бюджету 

підприємства. Відхилення від розрахунків виявляються у статтях, де або думки про необхідні ресурси 

були хибними, або контроль в період виконання плану був недостатнім. Отже, крім управлінської 

функції бізнес-плану, його можна використовувати як засіб моніторингу. 

Бізнес-план може сприяти залученню інвесторів та кредиторів. Перед тим, як ризикувати своїм 

капіталом, інвестори мають впевнитись у надійності розробки проекту та мати уявлення про його 

ефективність. Вони мають вивчити бізнес-план перед розглядом можливості капіталовкладень [7]. 

Бізнес-план призначається для опису безпосередньо бізнесу, а не обіцянок майбутніх високих 

прибутків. Необхідно чітко зрозуміти, що будь-яка цифра у плановому документі належить до категорії 

прогнозованих величин, а тому є величиною змінною. А ймовірність досягнення позитивного результату 

залежить передусім від: 

– перспективності комерційної ідеї; 

– достатнього забезпечення ресурсами; 

– професійного рівня виконавців проекту. 

Отже, бізнес-планування допомагає підприємцю: 

– визначити ступінь життєздатності та майбутньої стійкості підприємства, зменшити ступінь ризику 

підприємницької діяльності; 

– конкретизувати перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників розвитку; 

– привернути увагу, зацікавити, забезпечити підтримку з боку потенційних інвесторів фірми; 

– отримати досвід планування, що розвиває перспективний погляд на свою компанію та її робоче 

середовище. 

 


