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PRACTICAL ASPECTS OF BUSINESS DESIGN 

AS A PREFERRED TRADE ENTREPRENEURSHIP 
 

Abstract 

Problem statement. Changing the economic conditions of the operation of business entities in a market pro-requires 

the constant examination of the external environment in order to determine the further directions of their development. 

This applies to the areas of trade sponsorship, where issues of business ideas implementation are very relevant. In for-

eign practice, such programs have been called business projects. This necessitates a review of the practical aspects of 

developing and realizing business projects for commercial entrepreneurship. 

Formulating the goals of the article. The objectives of the article are to study the practical aspects of developing 

and implementing business ideas by small business entities through business design; substantiation of recommendations 

for improvement of this process in order to increase the economic efficiency of their activity and ensure competitive-

ness. 

Main results. The main economic components of the business project are proposed to substantiate the expediency of 

growing seedlings of petunia of different varieties of proper quality on the basis of the individual peasant economy. 

Conclusions.With the help of business design, it is possible to complete complex tasks related to the development 

and implementation of an entrepreneurial idea: the definition of the need for material, labor, financial, information 

resources, sources and ways of obtaining them, evaluation of the final results of the project implementation , riskiness, 

economic efficiency, competitiveness of the idea. Further research requires the examination of the methodology for 

drawing up business projects of various spheres of trade entrepreneurship, taking into account the practical features of 

the types of activities and a set of factors both internal and external, that affect the development of each individual eco-

nomic entity without any delay. 

 

Key words: business project, entrepreneurship, business idea, competition, profit, payback period,  the level of prof-

itability of the sale. 

 

Постановка проблеми. Зміна економіч-

них умов функціонування суб’єктів господа-

рювання у ринковому просторі викликає по-

требу у постійному досліджені зовнішнього 

середовища з метою визначення подальших 

напрямів їх розвитку. Стосується це й сфери 

торговельного підприємництва, де дуже ак-

туальними є питання програм реалізації біз-
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нес-ідей. У зарубіжній практиці такі програ-

ми отримали назву бізнес-проектів. Це зумо-

влює необхідність розгляду практичних ас-

пектів розробки та реалізації бізнес-проектів 

для торговельного підприємництва.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Значна кількість публікацій присвячена 

тематиці значення та змісту бізнес-

планування в діяльності підприємств. Дослі-

дження теоретичних і практичних аспектів 

розробки і реалізації бізнес-проектів, а також 

питання підвищення ефективності організа-

ції виробництва в умовах переходу до ринку 

розглядали такі вчені: М. Алексєєва [1], А. 

Бутенко, І. Сараєва [2], А. Вдовенко [3], С. 

Голяков [4], М. Дмитрук [5], В. Лосев [6], Ю. 

Смаковська [7],  Г. Тарасюк [8], Б. Форд [9],  

О. Яременко [10] та ін. 

Водночас вивчення наукової літератури 

свідчить, що особливості розробки та реалі-

зації бізнес-ідеї шляхом бізнес-проектування 

суб’єктами малого підприємництва є недо-

статньо дослідженими, що і зумовило актуа-

льність даного дослідження. 

Формулювання цілей статті. Цілями 

статті є дослідження практичних аспектів 

розробки та реалізації бізнес-ідеї  суб’єктами 

малого підприємництва шляхом бізнес-

проектування;  обґрунтування рекомендацій 

щодо удосконалення даного процесу з метою 

підвищення економічної ефективності їх дія-

льності та забезпечення конкурентоспромо-

жності.   

Виклад основного матеріалу. Підприєм-

ництво – сфера діяльності, яка приваблює 

своїми перспективами, незалежністю, швид-

ким прибутком. Багато людей шукають вигі-

дну нішу для заробітку, в яких реально реа-

лізуватися. Однією з таких, є вирощування 

розсади петунії як бізнес.  

Пропонуємо до уваги основні економічні 

складові бізнес-проекту щодо обґрунтування 

доцільності вирощування розсади петунії 

різних сортів належної якості на базі особис-

того селянського господарства.  

Ідея бізнес-проекту. Ідея  бізнес-проекту 

ґрунтується на можливості налагодження 

прибуткового бізнесу з вирощування розсади 

петунії та її реалізації місцевому населенню 

на базі створення суб’єкта підприємництва – 

фізичної особи підприємця (ФОП).  

Сутність проекту. Вирощування розсади 

петунії планується здійснювати в двох теп-

лицях на власній земельній ділянці, виділе-

ній для ведення особистого селянського гос-

подарства. Площа однієї теплиці – 225 кв. м. 

Є водопостачання з свердловини, опалення, 

електропостачання та всі необхідні засоби 

для поливу розсади.  

Перевагами використання організаційно-

правової форми фізична особа-підприємець 

є: порівняно проста процедура реєстрації; 

нескладна процедура обліку господарської 

діяльності; можливість переходу на єдиний 

податок; відсутність статутного капіталу і 

співзасновників; можливість вести свій біз-

нес без відкриття рахунку у банку і виготов-

лення власної печатки; лояльніше відношен-

ня податкових органів в порівнянні з юриди-

чними особами. 

Крім фізичної особи-підприємця плану-

ється найм трьох працівників, які будуть за-

безпечувати виконання всього масиву робіт.  

Реалізація проекту передбачає організа-

цію наступних виробничих процесів: побу-

дова та оснащення теплиць всіма необхідни-

ми ресурсами; посадка насіння петунії; до-

гляд за схожістю насіння;  пікіровка парост-

ків петунії в стакани;  слідкування за темпе-

ратурним режимом та за своєчасним поли-

вом; реклама розсади петунії; реалізація роз-

сади петунії.  

Місце розташування проекту. Виробничі 

потужності будуть розташовані в селі Ста-

робогданівка Михайлівського району Запорі-

зької області, де в наявності в особистому 

селянському господарстві вже є одна тепли-

ця для вирощування розсади овочів.  

Аналіз ринків збуту. Реалізація розсади 

петунії  відбуватиметься на місцевих ринках 

населенню району та області. Для перевезень 

на точки продажу, вантажний автомобіль 

додатково буде оснащений полицями для 

більшої завантаженості продукцією. В якості 

реклами використовуватимуться візитки та 

оголошення безпосередньо цільовому сегме-

нту ринку, мережа «Інтернет».  

Аналіз конкурентів та стану конкуренції. 

На ринок збуту розсади петунії наявна кон-

куренція, але даний проект має більше силь-

них сторін, аніж конкуренти. 

Конкурентними перевагами є: 
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• великий досвід  вирощування розсади 

не тільки квітів, але й овочів; 

• наявність постійних клієнтів; 

• використання якісних сортів насіння. 

Основні показники ефективності проек-

ту. Проект  оцінюється за традиційними по-

казниками економічної ефективності:  

• виручка від реалізації; 

• витрати на виробництво та реаліза-

цію; 

• прибуток від реалізації; 

• рівень рентабельності виробництва та 

продажу; 

• строк окупності проекту.  

Економічний, соціальний та екологічний 

ефект проекту. Проект носить комплексний 

характер. Наслідком його реалізації буде 

отримання економічного, соціального та 

екологічного ефекту для місцевої громади. 

Економічний ефект проекту включає до-

ходи, що отримають  працевлаштовані на 

підприємство працівники та сума податків, 

що буде сплачувати підприємство в держав-

ний та місцевий бюджет. Соціальний ефект 

проект полягає у додатковому працевлашту-

ванні на постійній основі 3 осіб з місцевої 

громади. Екологічний ефект полягає у збе-

реженні екології довкілля.  

Планування проекту у часі. Для організа-

ції вирощування розсади петунії був складе-

ний сітковий графік, а саме графік переду-

вання, який визначив тривалість всіх робіт та 

проекту в цілому.  

Головні задачі: 1.Ситуаційний аналіз. 2. 

Оцінка проекту. 3. Аналіз існуючих альтер-

натив щодо придбання обладнання для ство-

рення теплиць. 4. Закупка обладнання. 5. 

Монтаж обладнання. 6. Дослідження ринку. 

7. Підготовка кваліфікованих кадрів. 8. Пер-

ша фаза виробництва. 9. Аналіз результатів. 

10. Друга фаза виробництва та вихід на нові 

виробничі потужності. 

Типологія сітки наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Типологія сітки 

 

№ робо-

ти 

Взаємозв’язок робіт 

 

Tермін 

(в тижнях) 

 

 
Попередня Наступна 

1 - 3 2 

2 - 3 3 

3 1,2 4 2 

4 3 5 1 

5 4 6,7 3 

6 5 8 1 

7 5 8 2 

8 6,7 9 12 

9 8 10 3 

10 9 - 2 

Всього 31 

  Джерело: власні узагальнення автора 

 

 

 

Джерело: власна розробка автора 

Рис. 1. Сітковий графік. 
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Також пропонуємо до уваги діаграму Ган-

та (рис. 2), з якої видно, що термін виконан-

ня робіт може скоротитися з 31 тижня, як це 

було заплановано, до 28 тижнів.  
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1 ! ! +                          

2 ! ! !                          

3    ! !                        

4      !                       

5       ! ! !                    

6          ! +                  

7          ! !                  

8            ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !      

9                        ! ! !   

1

0 
                          ! ! 

! – час виконання роботи; 

+ - запас часу. 

Рис.  2. Діаграма Ганта. 
Джерело: власна розробка автора 

 
Критичний шлях включає всі роботи, крім 

першої та шостої, тому що лише вони мають 

запас часу: кожна – по одному тижню. Три-

валість критичного шляху дорівнює 28 тиж-

нів. 

Основні ризики проекту. Для успішної ре-

алізації проекту важливим є усвідомлення 

ризиків його реалізації. Ризики проекту: 

• погодні умови (вирощування почина-

ється взимку, необхідною складовою виро-

щування є опалення теплиці. Якщо зима бу-

де затяжною, то витрати на опалення зрос-

туть і, відповідно, розмір чистого прибутку 

зменшиться); 

• підвищення цін на насіння, грунт, до-

брива та інші засоби; 

• поява нових конкурентів і зниження 

цін на розсаду петунії. 

На проект з вирощування розсади петунії 

можуть впливати різні види ризиків. Кожно-

му ризику присвоюється пріоритет. Ризики з 

однаковими групами утворюють групи пріо-

ритетів, в проекті їх 4.  

Принциповим для розрахунків є припу-

щення про те, у скільки разів перший пріо-

ритет вагоміший за останній. В наших роз-

рахунках він дорівнює f=4. 

Визначення підсумкової оцінки за всіма 

ризиками проекту (R) наведені у таблиці 3. 

Фінансовий план реалізації проекту. В 

процесі дослідження було проведено ряд фі-

нансових розрахунків, узагальнюючі резуль-

тати  яких представлено у таблиці 4. 

При розрахунку вартості електроенергії 

враховувались витрати електроенергії на ви-

рощування розсади петунії та тариф ПАТ 

«Запоріжжяобленерго» на 1.03.2018 р. 
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Таблиця 2 

Питома вага проектних ризиків 
Прості ризики Пріоритети, Qj Вага, Wj 

Недостатня кількість ресурсів, зміна цін на сировину і ма-

теріали, транспортування 

1 0,13 

Виробничі ризики  1 0,13 

Коливання попиту на продукцію 1 0,13 

Невірна оцінка ринкової ситуації (рівень конкуренції, міст-

кість ринку) 

2 0,15 

Неточність проектної документації (витрати, терміни реалі-

зації проекту, технічні і технологічні параметри) 
2 0,15 

Випуск продукції незадовільної якості 3 0,1 

Підвищення розрахункової вартості проекту 3 0,1 

Зміни законодавства 4 0,03 

Низька кваліфікація персоналу 4 0,03 

Тривалість збуту продукції на ринку 4 0,03 

Джерело: власні розрахунки автора 

Таким чином проведений аналіз показав, 

що сума виявлених нами ризиків складає 

30,3 бали. Це свідчить про те, що ці ризики 

незначні і скоріше за все не реалізуються.  

Тому, ми можемо зробити висновок, що іс-

нує можливість для ефективного впрова-

дження бізнес-проекту з вирощування розса-

ди петунії.  
 

Таблиця 3 

Підсумкова оцінка ризиків 
Прості ризики Вага Ймовірність Бал  

Недостатня кількість ресурсів, зміна цін на си-

ровину і матеріали, транспортування 
0,13 25 3,25 

Виробничі ризики (перебої в роботі обладнан-

ня) 
0,13 25 3,25 

Коливання попиту на продукцію 0,13 25 3,25 

Невірна оцінка ринкової ситуації (рівень кон-

куренції, ємність ринку) 
0,15 50 7,5 

Неточність проектної документації (витрати, 

терміни реалізації проекту, технічні і техноло-

гічні параметри) 
0,15 17 2,55 

Випуск продукції незадовільної якості 0,1 33 3,3 

Підвищення розрахункової вартості проекту 0,1 58 5,8 

Зміни законодавства 0,03 33 1 

Низька кваліфікація персоналу 0,03 8 0,2 

Тривалість збуту продукції на ринку 0,03 8 0,2 

Разом за всіма ризиками 1 - 30,3 

Джерело: власні розрахунки автора 

Розсада петунії розміщуватиметься на де-

рев’яних піддонах (на одному піддоні – 120 

стаканів). Загальна кількість стаканчиків: 

120*120 = 14400 шт. Корисна площа стано-

вить: 120 * 1,2 * 1 = 144 кв. м 

Загальна сума витрат з урахуванням амор-

тизації основних фондів (10%): 
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50170*0,1+ 7655+3600+40878,54 = 

57150,54 (грн.) 

На один стакан розсади в середньому: 

57150,54/14400 = 3,97 (грн.) 

Витрати на рекламу складуть 100 грн. (ро-

здруківка візиток). 

Таблиця 4  

Витрати на вирощування та реалізацію розсади петунії 
Статті витрат Грн. 

Витрати на електроенергію (одна теплиця) 3600 

Витрати на будівництво та обладнання теплиці 50170 

Змінні витрати на обсяг 14400 од. стаканів 7655 

Витрати на насіння петунії 24884,5 

Річний фонд оплати з нарахуваннями 40878,54 

Витрати на доставку продукції до реалізаційної мережі 2388 

Витрати на збут (перевезення, витрати, пов’язані з експлуатаці-

єю автомобіля, реклама) 
4488 

Джерело: власні розрахунки автора 

Показники результатів торговельного під-

приємництва щодо реалізації розсади петунії 

та економічне обґрунтування доцільності 

даного проекту представлено у таблицях 5-7.   

 

Таблиця 5 

Показники реалізації продукції 

Джерело: власні розрахунки автора 

Таблиця 6 

Розрахунок економічної ефективності 

виробництва та реалізації розсади петунії 

Показники Проект (2 теплиці) 

Виручка від реалізації розсади, тис. грн. 353,78 

Виробнича собівартість, тис. грн. 73,42 

Повна собівартість, тис. грн. 77,91 

Прибуток від реалізації, тис. грн. 275,87 

Рівень рентабельності виробництва, % 354,08 

Рівень рентабельності продажу, % 77,98 

Джерело: власні розрахунки автора 

Показники 

 Рамблін 

Червона 

ампель-

на F1 

Синій Во-

доспад F1 

крупнокві-

ткова ам-

пельна ма-

хрова  

Опера Су-

прім Вайт 

F1 ампе-

льна   

Бургундія 

F1 ампель-

на 

Лімбо Су-

міш круп-

ноквіткова 

F1  

Разом 

Обсяг реалізації, 

од. (з урахуван-

ням втрат при ви-

рощуванні 2%) 

1372 980 490 490 10780 14112 

Ціна реалізації, 

грн./од. 
20 20 25 20 10 - 

Виручка від реа-

лізації, тис. грн. 
27,44 19,6 12,25 9,8 107,8 176,89 
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З метою 100-відсоткового річного вико-

ристання корисної площі теплиць плануєть-

ся, після закінчення вирощування розсади 

петунії, використовувати її для вирощування 

овочів та їх розсади.  

Таблиця 7 

Розрахунок дисконтованого періоду окупності 

та чистої дисконтованої вартості розсади петунії  

Джерело: власні розрахунки автора 

NPV = 450,12-113,56 = 336,56 тис. грн. 

Для остаточного визначення ефективності 

проекту визначимо індекс прибутковості за 

формулою: ІР = 336,56 / 113,56 = 2,96. 

Так як ІР>1 та NPV>1, то проект є ефек-

тивним і доцільним для впровадження. З на-

ведених розрахунків, що чиста поточна вар-

тість запланованого проекту становить 

336,56 тис. грн. А термін окупності цього 

проекту – 0,5 роки, тому проект є доцільним 

для впровадження. 

Для того, щоб теплиця принесла більший 

дохід, планується посіяти насіння редису та 

огірків в кінці травня. Термін дозрівання – 

місяць, тому до лютого можливо отримати – 

не менше 6 врожаїв. 

Висновки. За допомогою бізнес-

проектування можливе виконання комплексу 

завдань, що пов’язані з розробкою та реалі-

зацією підприємницької ідеї: визначення по-

треби в матеріальних, трудових, фінансових, 

інформаційних ресурсах, джерел та способів 

їх отримання, оцінювання кінцевих резуль-

татів реалізації проекту, ризикованості, еко-

номічної ефективності, конкурентоспромож-

ності ідеї.   

Подальшого дослідження потребує дослі-

дження методики складання бізнес-проектів 

різних сфер торговельного підприємництва, 

враховуючи практичні особливості видів ді-

яльності та набір чинників як внутрішнього, 

так і зовнішнього середовища, що безпосе-

редньо впливають на розвиток кожного ок-

ремого суб’єкту господарювання. 

 

Грошові потоки 

Початкові 

інвестиції 

Надходження 

2019 р. 2020 р. 2021 р. 

Виручка від реалізації, грн.   353780 353780 353780 

Повна собівартість продукції, грн.   77910 77910 77910 

Амортизаційні відрахування, грн.   5017 5017 5017 

Чистий грошовий потік, тис. грн. 113,56 276,20 262,12 262,12 

Ставка дисконту, % – 20 20 20 

Коефіцієнт дисконтування (20%)   0,833 0,694 0,579 

Чистий дисконтований грошовий потік, 

тис. грн. – 230,07 181,91 151,69 

Чистий дисконтований грошовий потік 

з наростаючим підсумком, тис. грн. – 230,07 298,42 450,12 

Накопичений чистий дисконтований 

грошовий потік, тис. грн. – 116,51 298,42 450,12 

Дисконтований період окупності, роки – 0,49     
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