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«Чітка мета – перший крок
до будь-якого досягнення»
У. Клемент Стоун

Передмова
В умовах бурхливого розвитку ринкових відносин в країні
сучасні питання власної справи завжди є актуальними. Багато людей
хочуть розпочати свій власний бізнес, але не знають, з чого почати, яку
сферу обрати. Протягом часу умови для започаткування малого
бізнесу змінюються, що відкриває шлях одним особам і погіршує
умови іншим. Адекватний і своєчасний аналіз відповідних умов часто
стає запорукою успішного входження на ринок підприємницької
діяльності.
Перш ніж розпочати свій бізнес, необхідно провести значну
підготовчу роботу, зокрема, аналітичну. Ви повинні чітко зрозуміти,
навіщо вам потрібно відкривати свою справу і яку мету ви ставите.
Усвідомлення цього буде мотивувати, дисциплінувати й направляти
вас у потрібне русло.
Власний бізнес має базуватись на чіткій і ясній бізнес-ідеї. Для
цього необхідно скласти грамотний бізнес-план. На даному етапі Ви
повинні окреслити для себе коло можливих партнерів по бізнесу і
визначитися з майбутньою формою власності.
Найдоцільніше зареєструвати фізичну особу підприємця (ФОП).
Це найбільш доступна форма ведення підприємницької діяльності, що
пояснюється простотою її діяльності, веденням бухгалтерського та
податкового обліку та звітності.
Одне з головних питань створення власної справи є бізнеспланування. Спланувати бізнес – означає оцінити можливості та
необхідність створення власної справи, що вигідно як для особистої
діяльності, так і для країни в цілому. Основою власного бізнесу є
створення збалансованого і постійно оновлюваного бізнес-плану.
Достовірне планування забезпечує надійність фінансування власної
справи.
Бізнес – це складний процес, що передбачає прийняття комплексу
відповідних рішень і успішність його здійснення багато в чому
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залежить від володіння спеціальними знаннями: управлінськими,
юридичними, фінансовими та іншими.
Наведемо декілька визначень бізнес-плану :
«Бізнес-планом є документ внутрішньо фірмового планування, що
формулює всі основні аспекти планування виробничої і комерційної
діяльності підприємництва, аналізує проблеми, з якими можна
зіткнутися, а також визначає способи вирішення фінансовогосподарських завдань».
«Бізнес-план – об’єктивна оцінка власної підприємницької
діяльності підприємства, фірми і в той же час, необхідний інструмент
проектно-інвестиційних рішень відповідно до потреб ринку і ситуації,
що склалася».
«Бізнес-план – це програма дій підприємця, обґрунтована
цільовим аналізом кон’юнктури ринку, інвестицій, товарів, послуг,
власних завдань і ресурсів».
Таким чином, бізнес-план містить оцінку власної підприємницької
діяльності фірми і цільову кон’юнктури ринку, є програмою дій
підприємця,
необхідним
робочим
інструментом
проектноінвестиційних рішень і внутрішньо фірмового планування, що
використовується у всіх сферах підприємництва.
Бізнес-план дає змогу розв’язати цілий ряд завдань, основними
серед яких є:
1) обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку
власного бізнесу;
2) розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності
підприємництва, 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.
10 речей, які не можна писати в бізнес-плані
1. Опис існуючих продуктів і послуг. Домашню
роботу потрібно робити – але не перестарайтеся! Дуже
багато бізнес-плани мають необгрунтовано великий
розмір. Якщо потенційний інвестор не «увійде» в тему
за перші кілька сторінок, наступні п’ятдесят вже не допоможуть.
5

2. Відомості про «членів управлінської команди», які насправді в
неї не входять. Люди або працюють разом з вами і входять в команду,
або ні. Будьте обережні з «консультантами» – інвестори часто
висловлюють бажання поспілкуватися з ними, тому переконайтеся, що
вони в курсі вашого бізнесу. І ще одне: всупереч поширеній думці
потенційні інвестори часто спершу читають біографії, а не аналітичну
записку, адже вони вкладають гроші в людей, а не в бізнес-плани . Так
що постарайтеся охарактеризувати членів своєї команди чесно.
3. Фрази типу «відсутність конкуренції», «продукт (послуга), що
не має аналогів», «величезний ринок», «простота реалізації».
Конкуренція присутня завжди, як і шанси на існування аналогічних
продуктів або послуг. «Величезним» ринок може бути лише
нетривалий час, а реалізація бізнес-проекту ніколи не буває простою.
4. Маркетингові плани, які передбачають, що вашу ідею готовий
купити хто завгодно, коли завгодно і за будь-яку ціну. Спирайтеся на
реалістичні припущення!
5. Роздуті або помилкові біографії засновників, членів ради
директорів і т. д. Будьте правдиві!
6. Вирази на кшталт: «фінансування обіцяно або обговорюється».
Або ви вже домовилися про фінансування (і отримали кошти), або ні.
Третього не дано.
7. Фінансові прогнози з розбивкою тільки по роках. Зробіть
помісячний прогноз для першого року, окремо показавши початкове
фінансування і операційні витрати, а потім поквартальну розбивку на
3-5 років. Покажіть, як і коли буде забезпечене повернення вкладених
коштів при успіху проекту. Інвесторів цікавить окупність своїх
інвестицій, а не ваші доходи. Покажіть, коли вкладені гроші
повернуться до них.
8. Недостатньо точний аналіз ринку. Якщо ви не можете оцінити
ринок у кількісних показниках з точки зору перспектив, замовників,
ринкової частки і т. д., значить, ви не до кінця розбираєтеся в ситуації
на цьому ринку.
9. Приблизні операційні витрати. Якщо ви збираєтеся робити і
продавати продукт або послугу самостійно, ви повинні уявляти собі всі
витрати – прямі, непрямі, постійні та змінні, а також витрати на
аутсорсинг, якщо ви плануєте залучати до роботи інші організації.
І нарешті, головний пункт, який у жодному разі не можна
включати в бізнес-план.
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10. Фінансові показники, що утворюють криву у формі хокейної
ключки. J подібна крива виторгу, що падає на початку проекту і
безмежно росте в майбутньому, виглядає нереалістично і говорить про
те, що ви недостатньо добре розумієте особливості конкурентного
середовища, ситуацію на ринку і розстановку сил. Якщо ваша бізнесідея настільки хороша, хтось напевно спробує скопіювати її.
Враховуйте й це! Замовники будуть приходити і йти, конкуренти –
з’являтися і зникати, а ваші доходи не будуть рости нескінченно. Це
прекрасна мрія, але в житті так не буває!
Успіх своєї справи тепер буде залежати тільки від Вас. Тому робіть
все можливе для успіху своєї власної справи, адже тільки від цього
буде залежати Ваш добробут і добробут Вашої родини!
Пропонуємо книжки та публікації з періодичних видань, що більш
повно розкривають тему та допоможуть Вам у досягненні мети.
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