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УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ  
 

Даний матеріал призначений для приватного використання. Бізнес-план 

представляється на розгляд на конфіденційній основі винятково для ухвалення рішення 

по фінансуванню проекту й не може бути використаний для копіювання або яких-небудь 

інших цілей, а також передаватися третім особам. 

Цитування, копіювання, публікація, продаж, розсилання по електронній пошті, а 

також поширення іншими засобами всього або частини даного матеріалу заборонені. 

Дані обмеження поширюються також на демонстраційні й скорочені версії документів. 
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РЕЗЮМЕ 
 

КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ І ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ  

Даний Проект являє собою комплексне рішення по створенню кафе-бару в 

новому житловому комплексі «Америка», що по вулиці Володимира Великого у місті 

Львів.  

На хвилі популяризації здорового харчування в нашій країні стали відкриватися 

кафе у форматі смузі-барів і фреш-барів. Це відносно нове явище на ринку, подібних 

закладів в Україні не так багато. Вони спеціалізуються на продажу свіжих соків та інших 

продуктів на їх основі. Це можуть бути смузі, коктейлі і смачні десерти. З одного боку, 

це красиво, а з іншого – дуже смачно і одночасно корисно.  

Поступове збільшення доходів населення та зростання кількості іноземних 

туристів (особливо у Львові) позитивно впливає на купівельну спроможність, а 

тенденція прискорення темпів життя сприяє тому, що багато людей витрачають гроші 

на здорове харчування. 

Всі вищевикладені фактори обумовлюють актуальність створення кафе-бару, 

асортимент якого передбачає напої і закуски із свіжих продуктів. Вони, як відомо, 

насичені вітамінами та мінералами, які корисно впливають на здоров'я людини. 

 

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ: 

Горизонт планування – 5 років, з помісячною деталізацією (60 місяців). 

 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ 

Концепцією Проекту передбачається створення фітнес-кафе у новому ЖК 

«Америка» у Львові. Цільовою аудиторією закладу є люди, які дотримуються здорового 

харчування. Ціновий сегмент – середній та середній плюс.  

Для реалізації проекту буде придбано приміщення загальною площею 30-35 кв.м 

в житловому комплексі «Америка». Вже підібрано відповідне приміщення на першому 

поверсі.  

Площа приміщення дозволить вільно розмістити 6 столиків і облаштувати 14 

посадочних місць, а також барну стійку, холодильне обладнання, санвузол.  

Кафе-бар буде пропонувати своїм відвідувачам різноманітний асортимент смузі і 

соків із свіжих фруктів, овочів та ягід, каву та чай, а також смачні закуски.  
  



5 

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ, ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ 

Загальна сума, необхідна для реалізації проекту, становить 000 грн. 

Структура інвестиційного портфелю виглядає наступним чином: 

Таблиця 1. Джерела фінансування проекту 

№ Джерела фінансування Проекту Всього, грн. 

1 Інвестиційні кошти  

2 Кредитні кошти  

- Всього 1 140 646 

 

Таблиця 2. Використання інвестицій 

№ Інвестиції Всього, грн. 

  Прямі інвестиції   

1 Купівля приміщення  

2 Ремонт в приміщенні  

3 Оснащення бару та зали  

4 Витяжки та кондиціонери  

5 Музичний центр  

6 Вивіска і зовнішня реклама на головному вході  

7 Меблі, оснащення технічних приміщень і санвузла  

10 Сайт, логотип, підготовка рекламних матеріалів і т.д.  

11 Фірмовий одяг персоналу  

12 Непередбачувані витрати  

- Всього прямих інвестицій  

  Додаткові інвестиції  

- Покриття витрат до виходу в точку беззбитковості  

- Всього інвестицій  

 

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ   

Прогнозна сума інвестицій –  000 грн. 

Строк окупності становить 00 місяці. 

Дисконтований строк окупності становить 00 місяці. 

Чиста наведена вартість - NPV – 000000 грн. 

Проведений нижче фінансово-економічний аналіз проекту свідчить про його 

достатню ефективність, а також про наявність значного «запасу міцності». 

 

Таблиця 3. Показники ефективності проекту   

Показники ефективності 
Одиниця 
виміру 

Значення 
показника 

Дисконтований період окупності (Discount payback period)-DPP місяців  

Період окупності (Payback period)-PP місяців  

Проектний період (Project period) -PP місяців  
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Чиста поточна вартість проекту (Net Present Value) - NPV грн.  

Внутрішня норма рентабельності (Internal rate of return) - IRR %  

Індекс дохідності вкладень (Profitability index) - PI од.  

Рентабельність продажів (Return On Sales, Net Profit Margin) - ROS %  

Рентабельність інвестицій (Return on investment) - ROI  %  

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization) грн.  

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) - операційний прибуток грн.  

 

ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПО ПРОЕКТУ 

 

Рис. 1. Формування прибутку проекту за 5 років 

 

ВИСНОВКИ НА ОСНОВІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ 

Проект генерує достатній рівень доходів, має значний запас міцності, вкладення 

в нього є обґрунтованими й економічно вигідними. Проект можна класифікувати як 

прибутковий і ефективний із середнім рівнем ризиків, перспективний для розвитку.  
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1. ОПИС ПРОЕКТУ 

1.1. Актуальність проекту 

У століття високих швидкостей люди набагато більше цінують можливість вести 

здоровий спосіб життя, коли харчування не тільки смачне, але і здорове.  

На хвилі популяризації здорового харчування в нашій країні стали відкриватися 

смузі-бари і фітнес-кафе. Це відносно нове явище на ринку, подібних закладів в Україні 

не так багато. Вони спеціалізуються на продажу свіжих соків та інших продуктів на їх 

основі. Це можуть бути коктейлі і смачні десерти. З одного боку, це красиво, а з     

іншого – дуже смачно і одночасно корисно. Для багатьох українців похід у заклади 

харчування став не просто приємним проведенням часу, але й постійним місцем 

зустрічей і відпочинку.  

Реалізація проекту планується в місті Львів. Тисячі людей з усієї України та інших 

країн щороку приїжджають у Львів. Потік туристів збільшується щороку. 

Платоспроможність людей зростає і на сьогодні Львів – один з «найдорожчих» міст 

України. В цьому році  5 % від загальної кількості відпочиваючих склали іноземці, що 

являють собою високо платоспроможних туристів.  

Всі вищевикладені фактори обумовлюють актуальність створення кафе-бару, 

асортимент якого передбачає напої і закуски з органічних продуктів.  

1.2. Опис проекту 

Приміщення для майбутнього кафе-бару буде 30 кв.м, що дозволяє розмістити 6 

столиків і облаштувати 14 посадочних місць, а також барну стійку з відкритою кухнею.  

Цільова аудиторія кафе – люди, які дотримуються здорового та смачного 

харчування. Кафе буде пропонувати своїм відвідувачам різноманітний асортимент 

смузі і соків із свіжих фруктів, овочів та ягід, каву та чай, а також смачні закуски. Ціновий 

сегмент – середній плюс. 

Розміщення планується поруч зі спортивним залом в житловому комплексі. Адже 

цільова аудиторія даного спортивного закладу – це люди, що дотримуються здорового 

способу життя. А тому більшість з них будуть відвідувачами смузі-бару. 

Персонал. На початковому етапі буде потрібно 2 адміністратора/продавця і 2 

офіціанта/продавця, які будуть працювати позмінно: 2 дні через 2 дні з 8:00 до 22:00. 

Продавець приймає замовлення й займається його приготуванням. Час приготування 

замовлення повинен становити не більш 7 хвилин. Фірмові напої, кава та чай готуються 

у режимі реального часу. Закуски поставляються на точку продажу в готовому вигляді 

(для цього передбачена співпраця зі сторонньою організацією). Подавати страви 

планується в одноразовому посуді з фірмовим логотипом. 

Асортимент. Планований асортименти наведено в пункті 8 бізнес-плану. 

Періодично в меню будуть додаватися нові страви або вноситись спеціальні пропозиції. 

Важливо, щоб для кожної страви була складена технологічна карта із зазначенням 
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витрат продуктів на порцію й обсяг цієї порції. Такі відомості необхідні для розрахунків 

потреби в закупівлі продуктів. 

Постачальники. Попередньо будуть налагоджені канали постачання продуктів, 

необхідних для приготування напоїв. Основна вимога до постачальників – поставка 

якісної й свіжої продукції точно в строк за графіком. Необхідна кількість продуктів 

визначатиметься, виходячи з меню, технологічної карти готування продукції й 

очікуваного обсягу продажу.  

1.3. Мета й завдання проекту 

Основна мета проекту – організація кафе-бару для реалізації спектра послуг у 

сфері громадського здорового харчування в місті Львів. Основна спеціалізація закладу 

– торгівля натуральними смузі і соками із свіжих фруктів, овочів та ягід.  

Цілями Проекту є: 

 задоволення попиту на натуральні напої і здорову їжу в місті розміщення 

смузі-бару; 

 створення нових робочих місць; 

 одержання прибутку від діяльності; 

 створення нових потоків надходжень у державний і місцеві бюджети. 

 

Основними завданнями Проекту є:  

 розробка й опис шляхів створення смузі-бару; 

 визначення місця положення створюваного закладу на ринку (ринкової ніші); 

 опис товарів, які заклад буде пропонувати споживачам; 

 аналіз доцільності створення підприємства з погляду рентабельності й 

прибутковості; 

 проведення аналізу ризиків і можливих загроз, що стоять перед проектом, як 

на даний момент часу, так і в майбутньому. 

 

1.4. Місце розташування закладу 

Організувати діяльність кафе-бару планується в серединній частині міста в 

новому житловому комплексі «Америка», що знаходиться по вул. Володимира 

Великого. Розташований він на відстані 20 хв. ходьби до центру. 
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Рис. 2. Місце розташування смузі-бару 

 

Житловий комплекс «Америка» – це новобудова, здача якої планується на кінець 

2019 року.  В житловому комплексі передбачено розміщення спа-центру (сауни), 

соляної кімнати, лікувальних ванн і спортивної зали. Для зручності в житловому 

комплексі передбачені приміщення під аптеку, магазини, ресторани, бари, салон краси, 

підземний паркінг. 

Приміщення кафе буде розташовано у фасадній частині будинку, на першому 

поверсі поруч зі спортивною залою, де завжди буде великий потік клієнтів. 

Наближеність до центру міста, велика кількість оздоровчих та розважальних закладів 

забезпечать кафе-бару велику кількість відвідувачів не тільки серед жителів житлового 

комплексу. 

1.5. Ключові фактори успіху 

Ключові фактори успіху – це обмежене число областей діяльності, досягнення 

позитивних результатів у яких гарантує успіх у конкурентній боротьбі компанії. Тобто це 

ті області або фактори, на яких важливо фокусувати увагу, щоб добитися успіху. 
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Ключові фактори успіху даної бізнес-моделі наведено в таблиці 4: 

Таблиця 4. Ключові фактори успіху (КФУ)  

Унікальність продукції 

Смузі – це коктейль із свіжих, натуральних, екологічно 

чистих овочів, фруктів та ягід, набір корисних для 

організму речовин. Даний продукт в місті ніхто не продає. 

Конкуренція відсутня. 

Місцерозташування 

Вдале місце розташування закладу забезпечить йому 

відвідуваність мешканцями житлового комплексу, 

відвідувачами спортивної зали та туристами.  

Зовнішня реклама 
Приваблююча зовнішня реклама – 50% успіху бізнесу в цій 

сфері.  

 Різноманітний 

оригінальний 

асортименти  

 Різноманітний асортимент унікальної продукції 

забезпечить зацікавленість гостей, і як правило, 

збільшиться відвідуваність закладу.  

Використання тільки 

натуральних 

інгредієнтів. 

Вся продукція повинна виготовлятися з використанням 

винятково натуральних свіжих інгредієнтів.  

Кожний з перерахованих ключових факторів успіху є вагомою перевагою 

підприємства на ринку. А комплексна взаємодія цих факторів між собою забезпечує 

успіх підприємства в конкурентній боротьбі.  
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2. АНАЛІЗ РИНКУ 

2.1. Аналіз динаміки й тенденцій розвитку ринку 

Стан ринку громадського харчування характеризують наступні тенденції:  

 найбільший попит і темпи росту в сегменті фаст-фуду;  

 попит на доставку ресторанної їжі додому;  

 ріст популярності нових форматів закладів: стрит-фуд, гастробари, ресторани 

національної кухні, заклади здорового харчування.  

Таким чином, ресторанний ринок України продовжує розвиватися й шукати нові 

моделі успішного бізнесу. Експерти прогнозують розвиток ринку й ріст інвестиційної 

активності в сегменті невеликих кафе й закладів фаст-фуду. Одним із сегментів фаст-

фуду можна вважати смузі-бари. Подібна модель бізнесу досить затребувана, однак 

поки що не так поширена, як інші формати фаст-фуду.  

Прилавки всіх європейських продовольчих магазинів вже давно заповнені 

продуктами з відміткою "organic". Так як багато людей почали дотримуватися здорового 

способу життя, то потреба в натуральних продуктах значно зросла. Попит породжує 

пропозицію.  

Протягом останніх років тема здорового харчування набирає все більшої 

популярності і в Україні. І нехай багато людей дотримуються правильного раціону не 

заради довгого життя, а в данину моді – все одно ця тенденція дуже похвальна. Саме 

тому нарівні з новинками фешн-індустрії й косметики, мода диктує також і тренди 

здорового способу життя. 

 

 

Від їжі залежить фізичне й навіть психологічне здоров'я. Якщо людина вносить 

нехай невеликі корисні зміни у свій раціон, то вона почуває себе краще, у неї більше 

сил і енергії.  
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На ринку громадського харчування України, смузі-бари є досить новим явищем, хоча 

ідея народилася в США ще в 90-х. Смузі – це коктейль із фруктів, овочів, молока або 

йогурту, збитий до густої консистенції. Шанувальники смузі вважають його сучасним 

типом харчування: він недостатньо рідкий, щоб називатися напоєм, але недостатньо 

густий, щоб бути їжею. Залежно від складу, який може бути найрізноманітнішим, смузі 

може бути як низькокалорійним, так і живильним, заміняючи повноцінне приймання їжі. 

Тому мода на здоровіший спосіб життя й правильне харчування сприяла росту 

популярності смузі-барів.  

В Америці цей бізнес уже приносить багатомільйонні доходи, а в Україні тільки 

починає набирати обертів. До переваг даного виду діяльності слід віднести:  

 високу рентабельність;  

 відносно новий формат у сегменті фаст-фуду;  

 популяризацію здорового харчування;  

 невисокий рівень початкових вкладень;  

 невелику площу для розміщення торговельної точки;  

 прості технології приготування;  

 попит на продукцію у всі сезони: влітку попитом користуються більш прохолодні 

напої для угамування спраги, взимку – вітамінні коктейлі.  

Аналітики стверджують, що в найближчі роки на ринку все більш популярними 

стануть заклади здорового харчування. Крім того, зросте потреба в закладах з моно 

меню, а також потреба в кафе/ресторанах з авторською (відкритою) кухнею. 

2.2. Конкурентний аналіз 

Розвиток будь-якого бізнесу супроводжується активною діяльністю конкурентів. 

Розв'язком цієї проблеми є систематичний аналіз ринку й розуміння дій конкурентів. 

Тобто необхідним стане створення певної системи критеріїв, за допомогою яких можна 

буде провести оцінку аналогічних учасників ринку. А це дасть змогу виявити їхні основні 

переваги й недоліки. 

Унікальність смузі-бару полягає в його основному продукті – смузі. На ринку 

смузі-барів в місті Львів немає ще ні одного гравця. Тому пряма конкуренція на даний 

момент відсутня. Опосередковану конкуренцію створюваному бізнесу будуть складати 

кафе та ресторани, що розташовані поруч. 

В якості критеріїв оцінки конкурентів обрані наступні: 

 Місце розташування; 

 Наявність у меню закладу кави/чаю й закуски. 

Аналіз закладів, розташованих поблизу смузі бару, дозволив виявити двох 

конкурентів. Серед них наступні: 
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Таблиця 5. Перелік конкурентів закладу. 

№ Назва закладу Адреса 

1   

2   

 

 

Рис. 3. Карта місця розташування основних конкурентів кафе-бару 

 

Рівень конкуренції в вибраному районі можна оцінити як низький.  

 

2.3. Аналіз споживачів 

Цільова аудиторія смузі-бару немає обмежень ні по віку, ні по статі. Асортимент 

продукції корисний як для дитини, так і для людини літнього віку,  як для жінок, так і для 

чоловіків.  

Середній+ сегмент був обраний тому, що велика кількість споживачів у місті має 

більш ніж середній рівень доходу. 

Основною цільовою аудиторією смузі-бару будуть: 
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Рис. 4. Цільова аудиторія смузі-бару 

 

Оскільки концепцією передбачається реалізація продукції здорового харчування, 

то ще однією цільовою групою споживачів будуть люди, що принципово дотримуються 

здорового способу життя. 

Якщо розглянути основні фактори, що впливають на вибір клієнтом закладу у 

вигляді діаграми, то, згідно з останніми опитуваннями, проведеними в Інтернеті, вона 

буде виглядати, приблизно, так:  

 

 

Рис. 5. Фактори, що впливають на людину при виборі закладу  

 

Найперший фактор, який впливає на думку клієнта при виборі закладу 

харчування – це думка його знайомих. Тому комфорт клієнта й турбота персоналу про 

нього у закладі завжди повинні бути на висоті. До того ж, якщо відвідувач залишиться 

незадоволений, то про це довідається як мінімум десяток його знайомих. Задоволений 

відвідувач, хоча б декільком своїм друзям, але обов'язково розповість про позитивні 

емоції, отримані в закладі. 

відвідувачі спортивної зали

мешканці житлового комплексу, де буде розташований смузі-бар;

люди, що проживають у сусідніх кварталах;

туристи.

16%

28%

21%

35%

Бренд 

Місцерозташування

Привабливий дизайн

Рекомендації знайомих
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Наступні 21% відвідувачів вибирають заклад, виходячи з вишуканого дизайну та 

унікальністю пропозицій, і вже тільки потім звертають увагу на смак і аромат 

пропонованих напоїв і закусок. І останні 16% — вибирають заклад виходячи зі своєї 

прихильності до сервісу й послугам певної марки або мережі. 

2.4. Перспективи розвитку ринку 

Згодом ринок закладів здорового харчування буде рости і насичуватися доти, 

доки це можливо. Із збільшенням числа закладів вибір зросте, а разом з тим – і вимоги 

відвідувачів. Неминуче загострюватиметься конкуренція. З однієї сторони, заклади 

прагнутимуть знизити витрат. А з іншої сторони, їхня політика буде спрямована на 

залучення та утримання споживачів і розвиток торговельної марки. 

Жителі Львова віддають перевагу не мережним, а концептуально унікальним 

закладам. Ця категорія закладів і буде розвиватися та розширюватися надалі.  
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3. МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН 

3.1. Визначення цільового сегмента. Ціль маркетингу. 

Ціль маркетингу – це бажане положення закладу, який можна досягти 

скоординованими зусиллями всіх співробітників у певний проміжок часу. 

Досягнення цілей маркетингу можливе завдяки удосконаленню концепції згідно 

інтересів відвідувачів, у стимулюванні продажів з метою одержання високого прибутку в 

довгостроковому періоді. 

Довгостроковою метою маркетингу є просування імені закладу й оптимізація 

прибутку. Вся маркетингова діяльність компанії повинна бути спрямована на 

досягнення цієї мети. І в цьому плані довгострокова мета маркетингу збігається із 

загальною ринковою метою фірми. 

Цільовий комплекс маркетингу: 

 одержання прибутку як головна мета бізнесу; 

 освоєння долі на ринку закладів здорового харчування у м. Львів. 

На певному етапі розвитку смузі-бару пріоритетними можуть стати одна або 

кілька середньострокових або короткострокових цілей маркетингу. 

3.2. Маркетингова стратегія 

Одним з важливих моментів при відкритті смузі-бару є підготовка й реалізація 

ефективної маркетингової стратегії, яка повинна містити в собі: розробку найменування 

закладу, його логотипа й фірмового стилю; організація рекламної кампанії (акції, 

інструменти просування). Оскільки формат смузі-бару відносно новий сегмент ринку, 

необхідно приділити увагу просуванню самої концепції, сповіщенню про неї 

потенційним споживачам.   

Акцент у рекламній кампанії слід робити на здоровому способі життя. 

Протягом перших 6 місяців планується привернути увагу потенційних відвідувачів 

до діяльності смузі-бару й сформувати в них думку про заклад. У зв'язку з цим на 

початковому етапі доцільна найбільш інтенсивна реклама.  

Важливим елементом для залучення й утримання клієнтів є правильно обране 

ціноутворення. Рівень життя у місті наближений до Києва, тому ціни будуть в 

середньому співпадати.  

Попри все найкращою рекламою для закладу громадського харчування є якісний 

продукт і сервіс. Якщо споживач оцінить страви й обслуговування, він захоче 

повернутися в цей заклад знову й порадить його знайомим. Особлива увага до кожного 

відвідувача – це запорука успіху в цій сфері.  

На просування смузі-бару запланований бюджет в розмірі 6% від загального 

доходу. 
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4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН 
 

4.1. Обладнання 

Обладнання для смузі-бару необхідно підібрати, виходячи з його робочих зон і 

асортиментів. За стандартом буде створено дві робочі зони: для миття фруктів і 

устаткування і окремо – для готування напоїв. На перших етапах роботи 

рекомендується закупити дві соковижималки: одну – для цитрусових, а другу – для 

інших овочів і фруктів. Обладнання повинно бути професійним, таким, що витримає 

високу інтенсивність експлуатації. В таблиці 6 представлений приблизний перелік 

необхідного обладнання. У відповідності з ним, витрати на обладнання складуть 

410 623 грн. 

Таблиця 6. Обладнання для смузі-бару 

№ Обладнання ціна, грн. Кіл-ть, од. Вартість всього, грн. 

1 Соковижималка для цитрусових і гранатів    

2 Соковижималка універсальна    

3 Блендер BLENDTEC XPRESS    

4 Обладнання для чистки овочів та фруктів    

5 Льодогенератор    

6 Фільтр для води    

7 Термопот 20 л    

8 Міксер коктейльний    

9 Дрібний інвентар та посуд    

10 Холодильна шафа Turbo Air FRS-300RP    

     

     

     

     

     

     

     

     

  Всього    

* Більше інформації та посилання на джерела надано в електронній версії бізнес-моделі 

4.2. Прогнозний план продаж по проекту 

Оскільки аналогічного підприємства в місті немає, оцінювати потенційний дохід ми 

будемо, виходячи з результатів проведеного дослідження смузі-барів, що працюють у 

Києві. Чисельність населення міста Львів порівняно зі столицею невелика, але кількість  

відпочиваючих складає близько 150 000 на рік, в тому числі 10 000 іноземців. 

Оскільки Львів наближений за рівнем життя до Києва, середні чеки 

передбачається встановити на рівні: 

 для покупців смузі – 80 грн; 
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 для покупців кави/чаю – 25 грн; 

 для покупців закусок – 40 грн. 

Середні чеки смузі-бару розрахований, виходячи із середньої ціни смузі, чашки 

кави «Американо» і середньої вартості закуски.  

Вихід на максимальне завантаження закладу планується здійснити через 3 місяці 

роботи. Передбачуване максимальне завантаження встановлене, виходячи із 

припущення про середню відвідуваність –  6 відвідувачів на 1 посадкове місце в день.  

Прогнозний план продажу продукції відображений в таблиці 7.  
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Таблиця 7. Прогнозний план продажу продукції 

Категорія 
1 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кількість смузі в день             

Кількість смузі в місяць             

Середній чек, грн.             

Дохід від смузі, грн.             

Кількість кава/чай на день             

Кількість кава/чай в місяць             

Середній чек, грн.             

Дохід від кава/чай, грн.             

Кіл-ть закуски в день             

Кіл-ть закуски в місяць             

Середній чек закуски, грн.             

Дохід від закуски, грн.             

Дохід від діяльності, грн.             

 

Категорія 
2-5 роки 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Кількість смузі в день             

Кількість смузі в місяць             

Середній чек, грн.             

Дохід від смузі, грн.             

Кількість кава/чай на день             

Кількість кава/чай в місяць             

Середній чек, грн.             

Дохід від кава/чай, грн.             

Кіл-ть закуски в день             

Кіл-ть закуски в місяць             

Середній чек закуски, грн.             

Дохід від закуски, грн.             

Дохід від діяльності, грн.             
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4.3. SWOT – аналіз 

Застосовуваний для аналізу метод SWOT є досить широко визнаним підходом, 

що дозволяє провести спільне вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Застосовуючи метод SWOT, вдається встановити лінії зв'язку між силою і слабкістю, які 

притаманні організації і зовнішніми погрозами і можливостями. 

Сила компанії – це те, в чому підприємство досягло успіхів або якась 

особливість, що надає їй додаткові можливості. Сила може полягати в навичках, 

значному досвіді, організаційних ресурсах чи конкурентних можливостях, досягненнях, 

які дають підприємству переваги на ринку (наприклад, кращий товар, досконала 

технологія, краще обслуговування клієнтів, велика впізнаваність товарної марки). Сила 

може також бути результатом створення альянсу або об'єднання з партнером, що має 

досвід або потенційні можливості для посилення конкурентоспроможності 

підприємства. 

Слабкість – це відсутність чогось важливого для функціонування підприємства 

або те, що їй не вдається (в порівнянні з іншими), або щось, що ставить її в 

несприятливі умови. Слабка сторона, в залежності від того, наскільки вона важлива в 

конкурентній боротьбі, може зробити підприємство вразливим, а може і не зробити. 

Можливості – це ті події або фактори зовнішнього середовища, існування яких 

дуже позитивно позначилося на стані підприємства, його фінансового та конкурентному 

становищі. Настання цих подій необхідно всіляко сприяти. 

Загрози – це ті події або фактори зовнішнього середовища, настання яких було б 

небажано для підприємства. Ці події самим негативним чином можуть вплинути на стан 

підприємства, тому необхідно вжити всіх можливих заходів для запобігання цих подій 

або, принаймні, пом'якшити результат їх настання. 
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Внутрішні фактори 
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T1. Спад економіки, і, як наслідок, 
зниження платоспроможності 
населення 

 
Т2. Поява конкурентів 

Зовнішні фактори 
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5. ОПИС ПРОДУКЦІЇ 
Смузі-бар на 12 посадочних місць буде пропонувати своїм відвідувачам 

різноманітний асортимент смузі, кави/чаю і закусок. 

Смузі-бар позиціонується як корисний фаст-фуд, а меню відбиває концепцію 

закладу. Його основу становлять різні смузі й свіжовичавлені соки. Крім того, 

рекомендується урізноманітнити меню іншими стравами, наприклад, фруктовими 

десертами, йогуртом, печивом або випічкою, морозивом і кавою.  

При повному завантаженні смузі-бару середня очікувана відвідуваність становить 

72 людини на день – 6 людей на 1 посадочне місце в день.  

 

ПРОЕКТНЕ МЕНЮ 

У таблиці 8 представлений приблизний асортимент. Меню смузі-бару досить 

різноманітне й може обновлюватися згодом відповідно до смакових переваг 

споживачів. Статистика показує, що більшість відвідувачів віддають перевагу 

цитрусовим напоям на основі апельсинового соку. Також до популярних видів напоїв 

відносяться фруктові фреші: з апельсина, моркви, яблука. Останнім часом набирають 

популярність овочеві фреші: з помідорів, селери, буряка. В асортиментах смузі слід 

передбачити різні фруктові й фруктово-овочеві мікси.  

Таблиця 8. Приблизний асортимент смузі-бару 

Смузі (на основі йогурту/молока/ 

кокосового молока)  

 Манго/апельсин  

 Полуниця/банан  

 Морква/апельсин  

 Яблуко/морква/імбир  

 Яблуко/селера  

 Банан/яблуко/шпинат  

 Банан/груша/вівсяні пластівці  

 Чорнично-ананасовий  

Напої  
 Чай  

 Кава  

Закуски-сендвічі 

 Овочевий: моцарелла, помідор, песто, 

базилік 

 З тунецем: тунець, авокадо, песто 

 З куркою: курка, авокадо, моцарелла, 

песто 

 З шинкою: шинка, хрін, брусниця, яблуко, 

камамбер 

 Веганський: томат, авокадо, паприка 
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 Виробництво здійснюється власними силами з використанням тільки 

натуральних якісних інгредієнтів. Напої на основі соків не готуються заздалегідь, 

оскільки максимальний термін реалізації такої продукції становить 4 години. Кожний 

коктейль готується на замовлення, час готування становить не більш 6 хвилин. 

Закупівля продукції здійснюється періодично, щоб постачати виробництво тільки 

свіжими фруктами й овочами. Періодичність поставок: 2-3 рази на тиждень. 

 

 



6. ОРГАНИЗАЦІЙНИЙ ПЛАН 

6.1.Організаційна структура підприємства 

Для організації діяльності даного підприємства обрана лінійна організаційна 

структура. Організаційну роботу компанії буде виконувати директор підприємства.  

Лінійна організаційна структура – проста ієрархічна структура керування, 

складається з керівника підприємства й декількох підлеглих працівників. Лінійна 

структура особливо ефективна на невеликих підприємствах з одним або декількома 

видами товарів або послуг.  

Організаційна структура підприємства наведена на рис 7. 

 

Рис. 6. Організаційна структура підприємства 

6.2. Потреба й вартість трудових ресурсів  

Для функціонування підприємства необхідно найняти 2-х 

адміністраторів/продавців та 2-х офіціантів/продавців. 

Директор підприємства буде здійснювати керівництво персоналом, контролювати 

продажі, працювати з партнерами, визначати напрямок роботи й цілі компанії. 

Адміністратор/продавець буде виконувати обов’язки адміністратора та безпосередню 

роботу з відвідувачами. Офіціант/продавець буде готувати напої і обслуговувати 

відвідувачів. 

Вимоги до персоналу громадського закладу: 

 всі співробітники повинні мати санітарні книжки з відповідними оцінками; 

 всі співробітники перед допуском на робоче місце повинні пройти інструктаж, 

вивчити інструкції з техніки безпеки при експлуатації обладнання. 

 

Фонд заробітної плати компанії представлено в таблиці 9. 

Функції директора закладу буде виконувати ініціатор проекту, тому його заробітна 

плата в бізнес-моделі не врахована. 

 

Директор

Адміністратор / 
продавець

Офіціант / продавець



Таблиця 9. Фонд заробітної плати Компанії 

 

№ Посада 
Кіл-ть 
осіб на 
зміну 

Кіл-ть 
змін 

Всього 
працівників, 

осіб 
Оклад, грн. ЄСВ, грн. 

ЗП на весь 
штат,  грн. 

Всього ЄСВ 
на ЗП,  грн. 

ФЗП на 1 
працівника,  

грн. 

ВСЬОГО 
Фонд ЗП, 
грн./мес. 

1 
Адміністратор / 
продавець          

2 Офіціант / продавець          

- Всього          



7. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ 

7.1. Структура інвестиційних витрат 

Проект передбачається реалізувати за рахунок засобів ініціатора проекту.  

Інвестиційні кошти будуть спрямовані на організацію самого підприємства, 

розробку концепції закладу. Розподіл інвестицій наведено в таблиці 10: 

Таблиця 10. Використання інвестицій 

№ Інвестиції Всього, грн. 

  Прямі інвестиції   

1 Купівля приміщення  

2 Ремонт в приміщенні  

3 Оснащення бару та зали  

4 Витяжки та кондиціонери  

5 Музикальний центр  

6 Вивіска і зовнішня реклама на головному вході  

7 Меблі, оснащення технічних приміщень і санвузла  

10 Сайт, логотип, підготовка рекламних матеріалів і т.д.  

11 Фірмовий одяг персоналу  

12 Непередбачувані витрати  

- Всього прямих інвестицій  

  Додаткові інвестиції  

- Покриття витрат до виходу в точку беззбитковості  

- Всього інвестицій  

 



8. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 

8.1. Прогноз постійних витрат 

В даній бізнес – моделі передбачені наступні щомісячні постійні витрати: 

1. Фонд заробітної плати – 000 грн; 

2. Реклама й маркетинг – з розрахунку 6% від загального доходу закладу.  

4. Комунальні платежі – 000 грн; 

5. Бухгалтерський та юридичний супровід – 000 грн; 

6. Адміністративні і непередбачувані витрати – з розрахунку 5% від загальних 

постійних витрат закладу. 

8.2. Прогноз змінних витрат 

Прогнозовані щомісячні змінні витрати розраховані виходячи з: 

1. Витрати на виготовлення смузі – 25% від доходу підприємства; 

2. Витрат виготовлення кави/чаю – 12% від доходу підприємства; 

3. Витрати на виготовлення закуски – 25% від доходу підприємства.  

8.3.Податки  

Організаційно-правовою формою власності підприємства буде фізична особа – 

підприємець (ФОП). Підприємство буде функціонувати по спрощеній системі 

оподатковування, як платник єдиного податку 3 групи. 

Сума податку становить 5% від доходу.  

ФОП зобов'язується сплачувати також Єдиний соціальний внесок на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за себе й співробітників.  

Розмір власного соціального внеску підприємця визначається ним самостійно, 

але не може бути менше мінімальної встановленої ставки. 

Ставка ЕСВ в 2018 році становить 22% від заробітної плати. 

8.4. Прогноз прибутків і збитків 

Прибуток у даної бізнес-моделі планується одержувати, починаючи вже з 2-го 

місяця роботи проекту.  

 

Рис. 7. Формування прибутки по проекту 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік

Формування прибутку по проекту

Змінні витрати Постійні витрати Дохід Накопичений прибуток



8.5. Прогноз руху грошових коштів 

Таблиця 11. Таблиця руху коштів на 1-й рік роботи 

Категорія 
1 рік проекту 

Всього, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Дохід                           

Дохід від смузі              

Дохід від кави, чаю              

Дохід від закусок              

Всього дохід, грн.              

Постійні витрати              

Заробітна плата персоналу              

ЄСВ на ЗП              

Комунальні витрати              

Бухгалтерський та юридичний супровід              

Адміністративні і непередбачувані витрати              

Всього постійних витрат, грн.              

Змінні витрати              

Витрати на смузі              

Витрати на каву, чай              

Витрати на виготовлення їжі              

Вивіз сміття + прибирання території               

Миючі та витратні матеріали, оновлення інвентарю              

Реклама та маркетинг              

Всього змінних витрат, грн.              

Всього витрат, грн.              

Прибуток              

Амортизація              

Прибуток до оподаткування, грн.              

Податок              

Чистий прибуток              

Чистий грошовий потік              

Грошовий потік (консолідований), грн.              

Накопичений прибуток, грн.              
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Таблиця 12. Таблиця руху коштів на 2-5 роки роботи  

Категорія 
2-5 рік проекту 

Всього, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Дохід                           

Дохід від смузі              

Дохід від кави, чаю              

Дохід від закусок              

Всього дохід, грн.              

Постійні витрати              

Заробітна плата персоналу              

ЄСВ на ЗП              

Комунальні витрати              

Бухгалтерський та юридичний супровід              

Адміністративні і непередбачувані витрати              

Всього постійних витрат, грн.              

Змінні витрати              

Витрати на смузі              

Витрати на каву, чай              

Витрати на виготовлення їжі              

Вивіз сміття + прибирання території               

Миючі та витратні матеріали, оновлення 
інвентарю              

Реклама та маркетинг              

Всього змінних витрат, грн.              

Всього витрат, грн.              

Прибуток              

Амортизація              

Прибуток до оподаткування, грн.              

Податок              

Чистий прибуток              

Чистий грошовий потік              

Грошовий потік (консолідований), грн.              

Накопичений прибуток, грн.              



Таблиця 13. Консолідований прогноз діяльності на перші 5 років роботи 

  
 

Прогноз 
Всього 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 

Дохід             

Дохід від смузі       

Дохід від кави, чаю       

Дохід від закусок       

Всього Дохід, грн.       

Постійні витрати       

Заробітна плата персоналу       

ЄСВ на ЗП       

Комунальні витрати       

Бухгалтерський та юридичний 
супровід       

Адміністративні і 
непередбачувані витрати       

Всього постійних витрат, 
грн.       

        

Змінні витрати       

Витрати на смузі       

Витрати на каву, чай       

Витрати на виготовлення їжі       

Вивіз сміття + прибирання 
території        

Миючі та витратні матеріали, 
оновлення інвентарю       

Реклама та маркетинг       

Всього змінних витрат, 
грн.       

        

Всього витрат, грн.       

        

Прибуток       

Амортизація       

Прибуток до 
оподаткування, грн.      

 

Податок       

Чистий прибуток       

        

Чистий грошовий потік       

        

Грошовий потік 
(консолідований), грн.       

        

Накопичений прибуток, грн.       

              

EBITDA       

        

EBIT       

        

рентабельність EBITDA       

        

рентабельність EBIT       



9. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ 

9.1. Оцінка проекту, його ефективність і спрямованість 

Оцінка ефективності організації смузі-бару, що є предметом даного бізнес-плану, 

показує здатність бізнесу генерувати прибуток. Згідно з міжнародною практикою, оцінку 

ефективності проводять за групою показників, серед яких основними є наступні: чиста 

приведена вартість проекту (NPV), внутрішня норма рентабельності (IRR), 

дисконтований період окупності (DPР).  

В даному бізнес-плані оцінюється загальна ефективність інвестування в проект 

(комерційна ефективність) з урахуванням, що джерело фінансування – власні засоби 

інвестора й ініціатора проекту. Врахування фактору часу проводиться за допомогою 

дисконтування грошових потоків по ставці дисконту 11,03%. 

Проведені розрахунки показують, що при своєчасному одержанні необхідних 

засобів та організації робіт капіталовкладення окупляться протягом строку проекту. 

Запропонований проект забезпечує досягнення високих економічних показників 

діяльності. Реалізація цього проекту дозволить створити ефективно діючий бізнес. 

 

Таблиця 14. Основні показники проекту 

ставка дисконту – 11,03% 

Період Грошовий потік 
Коефіцієнт 

дисконтування 
PV 

Початкові інвестиції    

1 рік    

2 рік    

3 рік    

4 рік    

5 рік    

NPV 
   

 

Показники ефективності 
Одиниця 
виміру 

Значення 
показника 

Період окупності (Payback period) - PP місяців  

Дисконтований період окупності (Discount 
payback period) - DPP 

місяців  

Проектний період (Project period) - PP місяців  

Чиста поточна вартість проекту (Net Present 
Value) - NPV 

грн.  

Внутрішня норма рентабельності (Internal rate 
of return) - IRR 

%  

Індекс прибутковості вкладень (Profitability 
index)- PI 

од.  
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Показники ефективності 
Одиниця 
виміру 

Значення 
показника 

Рентабельність продажів (Return On Sales, Net 
Profit Margin) - ROS 

%  

Рентабельність інвестицій (Return on 
investment) - ROI 

%  

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization) 

грн.  

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) - 
операційний прибуток 

грн.  

 

Період розрахунків інтегральних показників – 60 місяців (5 років). 

 

Ставка дисконтування 

Визначення ставки дисконтування здійснювалося з урахуванням наступних 

факторів: 

По долару США = безризикова ставка або ставка короткострокового депонування 

в доларах США (річних) (≈3,38%) + інші ризики.   

Таблиця 15. Розрахунки безризикової ставки   

Період % 

вересень 2016 3,00 

жовтень 2016 3,00 

листопад 2016 5,00 

грудень 2016 3,00 

січень 2017 5,50 

лютий 2017 2,00 

березень 2017 4,50 

квітень 2017 2,00 

травень 2017 5,00 

червень 2017 5,00 

липень 2017 2,00 

серпень 2017 0,50 

Середнє значення 3,38 

Таблиця 16. Розрахунки інших ризиків   

Вид ризику 
Рівень ризику Визначення максимального ризику 

(рівень ризику 5) 1 2 3 4 5 

Ризик інвестування 

Державна гарантія 
повернення інвестицій 

1,00         ні 

Обсяги інвестицій 1,00         Невеликі фінансові вкладення 

Темпи інфляції     1,00     Високі темпи інфляції 

Кредитна політика банків 
1,00         

Підприємство не залежить від 
кредитних засобів 

Кількість спостережень 3,00 0,00 1,00 0,00 0,00   

Зважена сума 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00   

Сума зважених 6,00           

Кількість факторів 4,00           

Середньозважена величина 1,50           

Розмір компанії 
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Вид ризику 
Рівень ризику Визначення максимального ризику 

(рівень ризику 5) 1 2 3 4 5 

Монополії  1,00 
 

      Конкуренція незначна 

Доля ринку   
 

1,00     Вагома доля ринку 

Кількість спостережень 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00   

Зважена сума 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00   

Сума зважених 4,00           

Кількість факторів 2,00           

Середньозважена величина 2,00           

Територіальна й виробнича диверсифікованість 

Філії, представництва  1,00   
 

    Відсутні 

Гнучкі технологічні лінії 1,00         Гнучкість проекту 

Робота на різних сегментах 
ринку  

1,00        
Один сегмент  

Асортименти послуг 1,00           

Кількість спостережень 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00   

Зважена сума 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00   

Сума зважених 5,00           

Кількість факторів 4,00           

Середньозважена величина 1,25           

Диверсифікованість клієнтури 

Число споживачів продукції 1,00         Широке коло споживачів 

 Питома вага продажу різним 
споживачам 

1,00         Немає різниці 

Кількість спостережень 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Зважена сума 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Сума зважених 2,00           

Кількість факторів 2,00           

Середньозважена величина 1,00           

Якість керування 

Ключова фігура 1,00        Немає 

Стратегія маркетингу   1,00         

Фінансова структура 1,00         Задовільна 

Ретроспективна 
прогнозованість 

1,00         
Задовільна 

Мотивація 1,00         Висока 

Кількість спостережень 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00   

Зважена сума 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00   

Сума зважених 7,00           

Кількість факторів 5,00           

Середньозважена величина 1,40           

Разом ризик 7,65           

Ставка дисконту становить 7,65 + 3,38 = 11,03 

9.2. Період окупності проекту (PB) 

PB – строк (період) окупності. РВ показує, через який строк повністю повернуться 

(окупляться) кошти, за рахунок яких фінансується проект. Дохід від використання коштів 

у проекті може бути отриманий тільки після завершення періоду окупності. Номінальний 

період окупності говорить підприємству про те, що повністю розрахуватися з 

інвесторами по залученим коштам раніше, чим через PB, не вдасться.  

Значення PB по проекту – 33 місяці. 
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Рис. 11. Графік окупності проекту 

9.3. Чиста наведена вартість (NPV) 

Показник чистого наведеного доходу (NPV) представляє абсолютну величину 

доходу від реалізації проекту з урахуванням очікуваної зміни вартості грошей. 

Обов'язковою умовою реалізації проекту є не негативне значення NPV. 

Розрахунок показника: 

де Investments – початкові інвестицій; 

Cft – чистий грошовий потік місяця t; 

r – місячна ставка дисконтування; при річній ставці 11,03% 

NPV – чистий приведений дохід. 

У розрахованому проекті чистий приведений дохід (NPV) за основною валютою 

(грн) становить 423 085. Показник позитивний і реальний, чим підтверджує 

ефективність інвестиційного проекту. 

9.4. Дисконтований період окупності (DPB) 

DРВ – строк окупності із врахуванням фактору дисконту. Він показує, який час 

буде потрібно для того, щоб прибутковість від використання коштів у проекті виявилася 

рівною прибутковості при альтернативному вкладенні засобів. 

Дисконтований період окупності проекту становить 42 місяців. 

 

Рис. 12. Графік дисконтованої окупності проекту 
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9.5. Внутрішня норма рентабельності (IRR) 

Проект вважається прийнятним, якщо розраховане значення IRR не нижче 

необхідної норми рентабельності, яка визначається інвестиційною політикою компанії. 

Розрахунок показника: 

де Investments – початкові інвестиції; 

Cft – чистий грошовий потік місяця t; 

IRR – внутрішня норма рентабельності. 

У розробленому проекті розраховане значення IRR по основній валюті (грн) 

становить 24,80%. Показник відповідає необхідній нормі рентабельності, яка 

визначається інвестиційною політикою компанії й підтверджує ефективність 

інвестиційного проекту і його низький рівень ризику. 

9.6 Індекс прибутковості (PI) 

Показник індексу прибутковості (PI) демонструє відносну величину прибутковості 

проекту. Він визначає суму прибутку на одиницю інвестиційних засобів. Обов'язкові 

умови реалізації проекту – індекс прибутковості повинен бути більше 1. 

Розрахунок показника: 

де Investments – початкові інвестиції; 

Cft – чистий грошовий потік місяця t; 

r – місячна ставка дисконтування; 

PI – індекс прибутковості. 

У розрахованому проекті індекс прибутковості (PI) за основною валютою (грн) 

становить 1,37. Показник більше 1, чим підтверджує ефективність інвестиційного 

проекту. Інтерпретувати показник можна в такий спосіб: одна інвестована грошова 

одиниця приносить додатковий дохід, покриваючи при цьому інвестовану грошову 

одиницю. 

9.7.Точка беззбитковості 

Аналіз беззбитковості підприємства зводиться до визначення мінімального 

обсягу реалізації продукції (при стабільних постійних витратах), при якому підприємство 

може, з одного боку, забезпечити беззбиткову операційну діяльність у плановому 

періоді, з іншого боку – створити умови для самофінансування. 

Точка беззбитковості характеризує обсяг продажу смузі і супутніх товарів, при 

якому прибуток підприємства дорівнює нулю, тобто виторг від продажу товарів 
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відповідає витратам на їхнє надання (для даного проекту – 623 543 грн). Точку 

беззбитковості називають також точкою «граничного» прибутку або точкою рівноваги. 

Складовим елементом аналізу точки беззбитковості є розрахунок суми покриття 

(маржинальний прибуток). 

  

Рис. 13. Розрахунок точки беззбитковості графічно, грн. 
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10. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ 

10.1. Аналіз можливостей мінімізації ризиків 

Розглянемо більшість основних причин, які можуть вплинути на ступінь ризику 

створюваного бізнесу. 

Усі ризики умовно можна поділити на 2 групи: 

Таблиця 17. Технічні ризики 

№ Ризик 
Оцінка 

ймовірності 
Дії для мінімізації ризику 

Механізм 

страхування 

1 
Форс-мажорні 

обставини  
низька 

Дотримання правил пожежної 

безпеки в закладі, техніки 

безпеки на виробництві 

Страхування 

майна 

Таблиця 18. Економічні ризики 

№ Ризик 
Оцінка 

ймовірності 

Дії для мінімізації 

ризику 

Механізм 

страхування 

1 

Довгий вихід на 

розрахункові обсяги 

внаслідок малого попиту 

середня 
Нарощування 

клієнтської бази 

Впровадження 

нових способів 

реклами  

2 Посилення конкуренції середня 
Постійний 

моніторинг ринку 

Зміна цінової й 

маркетингової 

політики 

 
 
 


