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З чого почати 
concept

свій бізнес ???



Будь-який бізнес
починається

З ІДЕЇ



В основі будь-якого виду 
підприємницької діяльності 

завжди лежить ідея, завдяки якій 
бізнес може заробити гроші

ІДЕЯ

«Підприємництво – це
постійний потік нових

ідей і нескінченне
бажання втілювати їх в 

життя



Певна ідея лежить в основі кожної 
успішної компанії

Створити 
безпечний і
екологічний
електроcar

Знайти і 
зв’язати людей 
між собою за 
допомогою 
соціальної 

мережі

Створити 
комп'ютер, у 
якого не буде 

конкурентів на 
багато років

Створити Інтернет-
майданчик в 
секторі B2B
(бізнес для 

бізнесу)



Ключова відмінність 
бізнес-ідеї від будь-

яких інших видів ідей
???



Ключова відмінність бізнес-ідеї -
наявність кінцевої мети у вигляді 

отримання прибутку.

В спрощеному варіанті бізнес-ідея -
це відповідь на питання 

"як заробити гроші" 
або "як отримати прибуток". 



Бізнес - ідея - це чітко 
виражена концепція 

комерційних способів і / або 
цілей, реалізація яких може 

дозволити отримати фінансову 
вигоду від надання цінності 

продукту або послуги 
кінцевим споживачам 



Ідея бізнесу 
є результатом творчої ідеї 

підприємця, його 
інтуїтивних прагнень та 

навичок.

ІДЕЯ служить джерелом 
сил і енергії  для 

підприємця, надихає і 
спонукає до дій  



«Підприємцю
найкраще шукати ідею

навколо себе»,

мільярдер Річард Бренсон

Де шукати ідею для бізнесу



ІДЕЇ ДЛЯ 

БІЗНЕСУ МОЖНА 

ЗНАЙТИ ДЕ 

ЗАВГОДНО



Бізнес-ідея має шанси 
стати успішною, якщо вона 
спрямована на вирішення 

проблеми клієнта 

Тож кращий спосіб обрати 
ідею для майбутнього 

бізнесу – відшукати 
проблему та створити 

потрібний продукт 
(послугу)



Як шукати ідею для бізнесу

«Ми просто задумалися про те, 
чого хочуть люди. Вони хочуть

мати надійний і недорогий
транспорт, від управління яким

вони будуть отримувати
задоволення

Джером Гильєн, 
один з авторів ідеї Tesla

«Зв'язатися один з одним. 
Це була основна потреба. 

Коли я озирнувся, я побачив, що в 
Інтернеті були сервіси для багатьох
речей. Можна було знайти музику, 
новини, інформацію, але не можна
було знайти і зв'язатися з людьми, 

які були вам дорогі. 
Це було схоже на велику нішу, яку 

потрібно було заповнити». 



Гарна ідея для бізнесу 
3 нюанси

1. Гарна ідея
вирішує реальні

проблеми
реальних людей

2. Поділитися з
іншими тим, що
ти знаєш і вмієш

сам –
хороша ідея

3. Гарна ідея 
несе в собі 

емоцію 



Три способи генерації 
бізнес-ідей

Інновація

Проекти, які 
вирішують нове 

завдання і 
відкривають новий 

ринок

Доробка

Удосконалення 
раніше 

винайдених 
ідей

Запозичення

Адаптація ідей з 
іншої країни, з 

усього світу



Тенденції підприємництва 
ХХІ століття говорять про те, що 

домінувати буде 
творчий підхід до бізнесу, 

бо більшість ніш економіки вже 
зайняті.



Скільки коштує 
бізнес-ідея???



Скільки коштує ідея?

“Ідеї нічого не коштують. Оцінка і реалізація 
ідеї – ось що коштує грошей”

Ідея для бізнесу в чистому вигляді, - це 
всього лише абстрактне уявлення про 

те, що і як можна зробити для 
отримання прибутку. 

Поки ідея існує тільки в голові її 
творця, її реальна вартість дорівнює 

нулю. 
Якою би геніальною вона не здавалася 

на перший погляд. 



Хоча потенційно, 
оригінальна ідея 
може принести 

прибуток, сама по 
собі ідея 

не має номінальної 
комерційної 

цінності 

Скільки коштує бізнес-ідея?

Задум набуває 
статусу бізнес-

ідеї  лише у  
поєднанні з 
концепцією 

якоїсь бізнес-
моделі або 

бізнес-системи 



Скільки коштує бізнес-
ідея?



Будь-яку бізнес-ідею перед її 
реалізацією потрібно перевірити

Тестування бізнес-ідеї
ДЛЯ ЧОГО?



Тестування бізнес-ідеї

На відповідність яким критерям перевіряємо?

ТЕСТПрибутковість

Життєздатність

Масштабованість

Перспективність

Зазвичай, на етапі ідеї, існує 1-2 
ризикованих припущення, які 

потрібно перевірити. 
Тільки після перевірки того, чи є 

гіпотези “робочими”, треба 
починати робити продукт і 

інвестувати гроші

Тестування на етапі 
розробки ідеї - це 
спосіб зниження 

ризику реалізації ідей, 
блискучих на папері, 

але нежиттєздатних на 
ринку



1. Сформулюйте ідею

2. Зберіть якомога більше доказів на користь 
того, що ваша ідея реалізовується

3. Введіть аксіоми на 
основі цих доказів

4. Зробіть висновок на основі аксіом

5. Спробуйте спростувати власний висновок. 
Знайдіть всі можливі аргументи, які доводять 

неможливість реалізації вашої ідеї

6. Якщо всі ці аргументи не 
переконали вас, ви, ймовірно, на 

правильному шляху 

Життєздатна ідея - база для бізнесу

Алгоритм 
перевірки бізнес-

ідей від Ілона 
Маска



Тестування бізнес-ідеї

Перший тест ідеї 
повинен довести: 
продукт не тільки 
цікавий покупцям, 
вони будуть готові 
платити за нього

Реалізація бізнес-ідеї 
пов’язана з багатьма 

ризиками, але 
найбільший з них -

затребуваність 
продукту (послуги)

В основі будь-якого StartUp лежать 
продажі



Тестування бізнес-ідеї: 
Lean-метод

Кращий спосіб перевірити 
бізнес-ідею -

cпочатку продати, 
потім – випустити 

Основна ідея методу  - швидко 
перевірити ідеї нових продуктів на 

реальних споживачах. 
Починати масштабні інвестиції слід 

лише тоді, коли ідея підтверджується 
фактами. 

Створення продукту з 
мінімальними витратами 

ресурсів



Гроші
ТРІО: 

вдалий час, 
місце

і обставини

Команда

Є ІДЕЯ!!! 
Для реалізації успішної ідеї потрібно 

кілька важливих факторів



Де взяти гроші на реалізацію 
бізнес-ідеї?



Кошти на реалізацію бізнес-
ідеї

Власні Залучені
Фінансування 

бізнес-ідеї

Залучити інвестиції маючи виключно ідею 
дуже складно - одиниці готові вкладати кошти 

в проект на такій ранній стадії



Фінансування бізнес-ідеї: 
де шукати інвестора

Краудфандінгові
платформи

Підтримка бізнес-
ангелів

Неформальні
інвестори, які надають
фінансову і експертну

підтримку на етапі
реалізації бізнес-ідеї

он-лайн платформа, на 
якій розміщуються ідеї, 
для яких відбувається

добровільний збір коштів
серед інтернет-

користувачів



Фінансування бізнес-ідеї: 
з чого почати шукати інвестора

Грамотно презентувати  бізнес-ідею

Продукт - його 
затребуваність, 

унікальність, 
конкурентоспро

можність 

Перспективи -
можливість 
розвитку і 

масштабування 
бізнесу

Інвестиції -
початкові, 

поточні, 
обсяг і період 

окупності

Прибуток -
щомісячний, 

річний з 
докладними 

розрахунками

Ризики -
організаційні, 
конкурентні, 

виробничі і т. д





Освітній серіал «Підприємництво для 
школярів»

Модуль 1. Ідея
https://osvita.diia.gov.ua/courses/pidpriemnictvo-
dla-skolariv-modul-1-idea

https://osvita.diia.gov.ua/courses/pidpriemnictvo-dla-skolariv-modul-1-idea


Оцінити
стартовий

капітал

Зробити
аналіз
ринку

Скласти
бізнес-
план

3 дії, які потрібно зробити
перед запуском бізнес ідеї



Бізнес-план
допоможе виявити

слабкі сторони
бізнес-ідеї, 

проаналізувати
конкурентів та 
побачити, коли 

бізнес почне
приносити гроші



Без якісного бізнес-плану 
не буває успішного 

бізнесу

З бізнес-планом 
набагато легше 

запустити бізнес, 
контролювати та 
розвивати його 



Бізнес-план – це документ, що
описує основні аспекти

бізнесу.

Що таке Бізнес-план

Цей документ дає розгорнуте
обґрунтування бізнес-ідеї, можливість

всебічно оцінити її та відповісти на 
питання, чи варто вкладати гроші в її

реалізацію.



Бізнес-план - основний 
документ будь-якого бізнесу 
і дорожня карта підприємця.

Без нього неможливо: 
- розпочати проект, 
- залучити інвестиції



Бізнес-план майбутнього бізнесу

1. Описує найменші нюанси побудови бізнесу на всіх 
етапах його організації 

2. Дозволяє оцінити прибутковість майбутнього 
бізнесу на етапі, коли в нього ще не вкладені великі 

кошти



Коли необхідний  бізнес-
план?

3 основні ситуації

1. Започаткування 
нового бізнесу

2.Залучення 
фінансування
(отримання

кредитів, грантів, 
пропозиція для 

інвестора) 

3. Розвиток 
(розширення)

діючого бізнесу



Неможливо прийти до інвестора
просто з ідеєю.

Потрібно показати, як її реалізувати
і монетизувати

Інвестор повинен побачити 
прибуток не після, а до того, 

як витратить гроші на проект. 
Бізнес-план має переконливо 
показати, як гроші інвестора 
перетворяться в ще більші 

гроші для нього. 



Складаємо бізнес-план

Для чого?

- отримати кошти для 
реалізації проекту

- управляти розвитком
бізнесу

Для кого?

- потенційного 
інвестора, кредитора

- підприємця, 
акціонерів

Який?

зовнішній

внутрішній



Ефектний і ефективний бізнес-план 



4 основні правила складання бізнес-плана

1. Писати максимально коротко і зрозуміло. Основні 
положення  представляти наочно (таблиці, графіки, 
діаграми, фотографії) 

2. Покладатися на цифри. Бізнес розмовляє мовою 
цифр. План повинен довести: продукт або послуга 
знайде свого покупця, а бізнес може стати прибутковим.

3. Дотримуватися чіткої структури. В бізнес-плані все 
повинно бути послідовно та логічним.

4. Забезпечитии гнучкість (можливість
внесення коректив у разі зміни умов бізнесу)



Головне в бізнесі – послідовно
йти до мети, 

головне в бізнес-плані - дотримуватися
логічної та чіткої структури



Приблизна структура 
бізнес-плану майбутнього бізнесу

Титульний аркуш 
1. Резюме
2. Опис проекту
3. Аналіз продукту/послуги
4. Аналіз ринка  
5. Маркетинговий план
6. Виробничий план
7. Організаційний план 
8. Фінансовий план
9. Оцінка ризиків
Додатки



Мета - найбільш переконливо розповісти про 
бізнес-ідею, зацікавити інвестора та переконати
його у перспективності і привабливості проекту

Резюме

Резюме - це ключова частина документа, яка “продає" 
його інвестору.

Містить короткий опис основних пунктів: ідея бізнесу, 
сума необхідних інвестицій, термін окупності та 

рентабельність проекту 



Складається в самому кінці підготовки
бізнес-плану

Вимоги:
- обсяг – 2-3 сторінки;
- інформація повинна бути 
короткою, чіткою і структурованою;
- має детально відображати всі 
аспекти пропозиції

Резюме



Резюме проекту

Концепція 
проекту

Організація роботи стейк-хаусу (ресторану, який буде
спеціалізуватися на приготуванні стеків з яловичини)

Місце 
розміщення

м. Харків, Шевченківський район

Строк
реалізації 
проекту

Проектний період, міс. 48

Бюджет 
проекту

Вартість проекту, $ 409942

Власні кошти, % 70

Прибутковість 
проекту

Капіталізований чистий прибуток, $ 595106

Рентабельність продажів, % 17,0

Інвестиційна 
привабливість 
проекту

Період окупності проекту, міс. 28,6 

Ставка дисконтування за проектом, % 4

Внутрішня норма доходності, % 40



Опис проекту

1. Головна ідея проекту
2. Мета проекту
3. Обгрунтування рентабельності 

проекту
4. Основні задачі, які необхідно 

виконати для реалізації проекту
5. Основні параметри, взяті для 

розрахунку в проекті  

Перші два розділи –
«Резюме» і «Опис

проекту» –
найважливіша
частина бізнес-

плану! 



Опис проекту



Аналіз продукту / послуги

Включає детальний опис продукту/послуги:

- переваги та сильні сторони,
- життєвий цикл,
- цільова аудиторія і що для неї важливо,
- діапазон подібних продуктів, що

пропонуються конкурентами,
- наявність унікальних характеристик





Аналіз ринка

Потрібно описати:
1. Ринок, основні його сегменти, на який сегмент 

орієнтовано бізнес
2. Загальні тенденції ринку
3. Обсяг і динаміка ринку
4. Конкурентне середовище: рівень конкуренції, 

основні конкуренти та їхні особливості





Маркетинговий план

Завдання розділу - описати маркетингову стратегію
бізнесу: як продукт вивести на ринок і скільки це

коштуватиме. 

Включає:
1. Розрахунок ціни продукту та вартості додаткових послуг
(доставка, знижки та спецпропозиції)
2. Прогнозний обсяг попиту і методи впливу на нього
3. Стратегія бренду у соцмережах



Виробничий план

1. Місцезнаходження об’єкта реалізації проекту: основні
критерії вибору, необхідні характеристики (тип
приміщення, площа і т.п.)

2. Виробничі потужності
3. Технологія виробництва
4. Необхідні матеріали та сировина, постачальники
5. Контроль якості
6. Розрахунок витрат на виробництво



Організаційний план

1. Організаційно-правова форма бізнесу
2. Структура управління, розподіл повноважень
3. Необхідний персонал та кадрова політика. Розвиток

кадрового потенціалу
4. Графік реалізації проекту (проектний період, час,

необхідний для організації проекту)



МОВА БІЗНЕСУ - ЦИФРИ

Усе бізнес-середовище 
спілкується мовою цифр. 

Тільки за допомогою них 
можливо дати оцінку 

бізнесу та перспективам 
його розвитку



Фінансовий план

1. Вихідні дані для розрахунків, їх аргументація
2. Прогноз продажів (початок продажів, розподіл по

роках проекту, всередині років – по місяцях)
3. Формування прибутку за проектом
4. Прогноз руху грошових коштів (надходження-платежі)
5. Прибутковість проекту (розмір чистого прибутку та

рентабельності продажів)
6. Показники інвестиційної привабливості проекту (NPV,

IRR, DPP, PI)



КАРТА РИЗИКІВ
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Оцінка ризиків
1. Факторний аналіз ризиків 

проекту
2. Оцінка ризиків

3. Стратегія зниження ризиків

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ

Для зеленої зони Прийняття ризику

Для жовтої зони Моніторинг ризику

Для червоної зони Управління ризиком і 
коригування стратегії



Пам’ятайте! 

«У комунікації з інвесторами
бізнес-план є вашою візитівкою, 
у внутрішній діяльності компанії -

інструментом планування та 
контролю бізнесу»





Бізнес - це динаміка і нескінченна низка 
зльотів і падінь.

Сучасний світ швидко змінюється, тому завжди 
залишайтеся «на хвилі»: спостерігайте за 

трендами і тенденціями індустрії, вивчайте нові 
методи роботи і застосовуйте їх на практиці. 

Тільки вперед 



1. Скласти опис бізнес-ідеї (суть, яку 

проблему і яким чином вирішує)

2. Розрахувати інвестиційні витрати та 

операційні витрати

3. Скласти план доходів за проектом
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Пропозиція для 

тих, хто бажає 
рухатися вперед:



Показники Разом
Відвідуваність, днів на рік
Робоча загрузка фітнес-центра:

Понеділок-п’ятниця
Субота
Неділя

%
%
%

Середня відвідуваність 1 людиною, разів на місяць

Кількість індивідуальних тренувань в місяць на 1 
людину
Абонемент на групові заняття $
Абонемент на самостійне відвідування $
Вартість індивідуального заняття $

Прогнозні доходи від роботи центру $
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Доходна
частина



Показники Разом
Оренда приміщення $

Комунальні витрати:
опалювальний сезон

неопалювальний сезон

$

Господарські витрати на місяць $
Маркетингові витрати

перші 2 місяці
далі

$

Непередбачувані витрати від собівартості %
Оплата послуг тренера, % від вартості групового 
тренування

%

Оплата послуг тренера, % від вартості індивідуального 
тренування

%

Послуги бухгалтера на аутсорсингу $
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Операційні витрати



Формування 

прибутку за 

проектом

Показники 1 рік 2 рік 3 рік … рік Разом

Валова виручка від 

реалізації

Операційні витрати

Податки

Амортизація

Чистий прибуток
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www.economy.kname.edu.ua 
facebook.com/kafedra.eрbarr
instagram.com/kafedra.рba

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕС-
АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціальність 076 - Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

дозволяє розвивати власні особисті та підприємницькі
компетенції



Дякую!

До нових зустрічей!



Наступна зустріч

19.01.2022 16-00 zoom

Тема: Бізнес-проєкти в підприємництві

Лектор: к.е.н., доц. Бібік Наталія Валеріївна


