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Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

У зв’язку з прискореним запровадженням суб’єктами господарювання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та рішень щодо створення інформаційних ресурсів і практичного застосування електронних
технологій для підвищення їх конкурентних переваг у статті узагальнено методики і стандарти бізнес-планування, види і складники бізнес-планів. Здійснено порівняльну характеристику функціональних можливостей
комп’ютерних програм, що дають змогу створювати текстову частину бізнес-плану, складати фінансову частину проекту, містять інструменти для аналітичного аналізу, дають змогу комбінувати декілька проектів.
Ключові слова: бізнес-план, програмний продукт, управління, маркетинговий план, організаційний план,
інвестиційний план, виробничий план, фінансовий план, моделювання.
Ющенко Н.Л. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
В связи с ускоренным внедрением субъектами хозяйствования современных информационно-коммуникационных технологий и решений относительно создания информационных ресурсов и практического применения электронных технологий для повышения собственных конкурентных преимуществ в статье обобщены
методики и стандарты бизнес-планирования, виды и составляющие бизнес-планов, а также выполнена сравнительная характеристика функциональных возможностей программных продуктов, позволяющих создавать
текстовую часть бизнес-плана, составлять финансовую часть проекта, содержат инструменты для аналитического анализа, позволяют комбинировать несколько проектов.
Ключевые слова: бизнес-план, программный продукт, управление, маркетинговый план, организационный план, инвестиционный план, план производства, финансовый план, моделирование.
Yushchenko N.L. IT SOLUTIONS IN BUSINESS PLANNING PROCESS
In connection with the accelerated introduction by business entities of modern information and communication
technologies and decisions regarding the creation of information resources and the practical application of electronic technologies in order to enhance their own competitive advantages, the article summarizes the methods
and standards of business planning, the types and components of business plans, and Comparative characteristics
of the functionality of software products. Allowing you to create a textual part of the business plan, make up the financial part of the project, contain tools for analytical analysis, allow you to combine several projects.
Keywords: business plan, software product, management, marketing plan, organizational plan, investment plan,
production plan, financial plan, modeling.

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Просування проведення орієнтованої на розвиток політики, яка сприяє продуктивній діяльності, підприємництву, творчості й інноваційній діяльності, та заохочення
офіційного визнання і розвитку мікро-, малих
і середніх підприємств, у тому числі шляхом
надання їм доступу до фінансових послуг,
є однією з підцілей глобальної цілі 8 сталого
розвитку відповідно до резолюції Генеральної
Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу:
Порядок денний розвитку у галузі сталого
розвитку на період до 2030 року», схваленої
25 вересня 2015 р. (А/RES/70/1).
Документом, що описує основні аспекти
майбутньої діяльності підприємства з реалізації будь-якої бізнес-ідеї або будь-якої інвестиційної програми, є бізнес-план [1]. Сучасні
інформаційні технології здатні суттєво спрос-
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тити процес розроблення бізнес-планів, розширити можливості аналізу альтернативних
варіантів управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Організації й удосконаленню бізнес-планування
присвячені дисертації О.М. Помазун [2] за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи та інформаційні технології в економіці; О.Б. Шишової [3],
І.В. Костецької [4], О.В. Гайдар [5] за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами; С.Ф. Чалого [6], К.О. Ульяницької
[7] за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні
технології; праці О.М. Мороз, А.А. Юсуфової [8],
В.В. Іванової [9], Н.Д. Подкуйко, Л.Л. Лисенко
[10], В.Т. Голубятнікова, Р.М. Мазур [11].
Аналіз наукових і навчально-методичних
праць підтверджує необхідність розвитку
досліджень у напрямі автоматизації бізнеспланування.
© Ющенко Н.Л.

ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Випуск # 11 / 2017
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Головною метою статті є систематизація і порівняльний аналіз функціональних
можливостей доступних на ринку програмних
продуктів, що реалізовують моделі і методи
у сфері бізнес-планування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Метою бізнес-планування є визначення рівня життєздатності та стійкості
підприємства, виявлення його сильних
та слабких сторін, конкретизація стратегії
розвитку через систему кількісних та якісних
показників, забезпечення підтримки інвесторів та акціонерів, зниження ризиків підприємницької діяльності [1]. Бізнес-план складається для діючого підприємства, нового виду
діяльності або продукції, для нового підприємства (рис. 1) і потрібен його керівнику,
акціонерам, інвесторам. Він розробляється
для пошуку подальших резервів зменшення
витрат і зростання доходів для забезпечення
зростання прибутків підприємства. При
цьому під час розроблення бізнес-плану особлива увага повинна приділятися не тільки
визначенню очікуваного обсягу прибутку від
реалізації бізнес-ідеї, а й вивченню умов на
ринку відповідних товарів (робіт, послуг),
виявленню можливостей розширення обсягів їх реалізації у майбутньому, можливих
джерел фінансування проекту з урахуванням умов отримання кредиту та термінів його
погашення [12].
План, що повинен скласти кожен потенційний
підприємець, – документ включає всю
інформацію про те, як має розвиватися бізнес, і є
абсолютно необхідним для контролю прогресу
розвитку підприємства

⋅ інформацію про товар (послугу), що
пропонуватиметься новою компанією;
⋅ ринковий потенціал;
⋅ можливу конкуренцію (продукти-замінники);
ресурси, необхідні для виробництва: персонал,
приміщення, устаткування, матеріали, техніка
тощо;
⋅ необхідний капітал (інвестиції, операційні
ресурси) і наявний капітал;
⋅ потреби у фінансах: «пасивний»/венчурний
капітал, позики, гранти;
⋅ заплановану оборотність активів;
⋅ результати діяльності за 3-5 років

Методики та стандарти бізнес-планування мають такі організації, як Організація
Об’єднаних Націй із промислового розвитку
(UNIDO), ЕBРD, СБРР, KPMG, TACIS. Міністерством економіки України в 2006 р. затверджено Методичні рекомендації з розроблення
бізнес-плану підприємств. Найбільш вичерпним в інвестиційних колах уважається зміст
бізнес-плану, розроблений інвестиційно-проектною компанією «Бюро фінансового моделювання BFM Group Ukraine« (рис. 2).
Для спрощення та прискорення процесу
бізнес-планування існує значна кількість програмних продуктів, зокрема Plan Business
Intelligent 2016, ИТ: Финансовое Планирование, Business Plan Pro, Инвестиционный анализ (бизнес-план) 2.9, ProjectLibre 1.7, ФМП:
план/факт анализ 2.5, Альт-Инвест 7, Comfar
III Expert, Мастерская бизнес-планирования, Business Plan PL, Project Expert, основні
функціональні можливості та обмеження яких
зведені в табл. 1 у хронологічному порядку
з урахуванням динаміки їх появи на ринку.
Спеціальне програмне забезпечення надає
шаблони бізнес-планів, інструменти з обчислення основних фінансових і комерційних
показників.
Зокрема, програмний продукт Project
Expert, перелік технічного, математичного,
програмного та інформаційного забезпечення
якого представлені в табл. 2, є багатофункціональним, включає в себе все необхідне для
Документ, який готує керівництво компанії, що
викуповується (можливо, укладається разом із
професійними консультантами), у якому докладно
характеризується минуле, дійсне і передбачуване
майбутнє пропонованої до викупу компанії для
зміцнення її майбутнього фінансового стану

⋅ ретельний аналіз керівництва компанії, її
матеріальних, трудових, виробничих і фінансових
ресурсів, дані про минулу діяльність компанії та її
поточне положення на ринку;
⋅ детально складені форми звіту про прибутки і
збитки, балансу і звіту про рух готівки за
прогнозами на один-три роки вперед і робляться
менш детальні прогнози на віддаленіші терміни;
⋅ повно і докладно викладаються ідеї ініціативної
групи, що здійснює підготовку до викупу, її
стратегія і поставлені завдання, відповідно до яких
згодом будуть аналізуватися результати роботи
компанії

Рис. 1. Види бізнес-планів
Джерело: побудовано автором за матеріалами [1]
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Титульний аркуш бізнес-плану (інвестиційного проекту)
Меморандум про конфіденційність
Коротка анотація (резюме) бізнес-плану
Загальні
положення

Відомості про компанію: загальна інформація (дата створення, організаційно-правова форма, місцезнаходження, контактні дані); інформація про власників та перших осіб компанії; основні види діяльності;
характеристика продуктів і послуг; основні поточні фінансові показники; SNW-аналіз компанії

Інформація щодо проекту: сутність проекту; місце розташування проекту; соціальне, економічне, демографічне оточення; перелік та опис продуктів / послуг; основні маркетингові переваги; загальна вартість
проекту (розмір капітальних витрат та необхідні обігові кошти); загальна потреба в залученні позикового фінансування; основні показники ефективності проекту; основні ризики проекту; соціальний, екологічний та
економічний ефект проекту; пропозиція інвесторові / кредитору (прийнятна вартість кредиту, розподіл часток, репатріація прибутку)
Маркетинговий план

Галузеве оточення бізнесу: PEST-аналіз галузі; SWOT-аналіз галузі

Характеристика продуктів / послуг: аналіз ланцюжка створення вартості (Value Chain); матриця Boston Consulting Group (життєвий цикл продуктів та ціновий масштаб виробництва)

Аналіз ринків збуту: оцінка розміру ринку та можливих тенденцій його розвитку; оцінка частки ринку та обсягу продажів; сегментація ринку та визначення ніші продукту бізнесу

Конкуренція та конкурентні переваги: порівняльні характеристики конкурентних продуктів / послуг; порівняльні характеристики фірм-конкурентів; аналіз конкурентної ситуації на ринку; обґрунтування основних
складових маркетингової стратегії (маркетинг-мікс); SWOT-аналіз продуктів / послуг

Організація зовнішньоекономічної діяльності компанії: організаційне забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків; економічне забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків; непрямі форми виходу на зовнішні ринки

Стратегія плану маркетингу

Загальна стратегія маркетингу: ціноутворення; тактика реалізації продуктів / послуг; політика після продажного обслуговування і надання гарантій; реклама та просування товару на ринок

План продажу: факторний аналіз продажу; тенденції сезонних змін цін; тенденції сезонних змін обсягів продажів; акційні зміни цін

Витрати на маркетинг (обґрунтування): умовно постійні маркетингові витрати; умовно змінні маркетингові витрати
Організаційний план та менеджмент

Організаційно-правова форма компанії
Штатний розклад
Організаційна структура
Біографії управлінського персоналу
Основні наявні партнери та пов'язані компанії
Інформація про радників, консультантів, менторів, проектних та підрядних організацій, що беруть участь в організації проекту
Правові аспекти організації проекту
Основні вимоги до персоналу
Забезпечення найму, навчання адаптації персоналу
Обґрунтування фонду оплати праці (постійна і підрядна частина, система преміювання, інше)
Виплати оплати праці (помісячно до кінця розрахунків проекту)
Надходження від продажу продуктів / послуг (помісячно до кінця розрахунків проекту)
Умови реалізації продуктів / послуг (оплата за фактом, передоплата, відстрочення платежів)
Перелік сировини і комплектуючих, що відносяться на кінцеву продукцію
Умови оплати за сировину і комплектуючі (оплата за фактом, передоплата, відстрочення платежу)
Формування транспортної та складської логістики
Логістичні і тимчасові витрати, що відносяться на сировину і комплектуючі
Логістичні і тимчасові витрати, що відносяться на кінцеву продукцію
Запаси сировини і періодичність закупівель
Запаси готової продукції (в % від місячних обсягів продажу)
Система оподаткування проекту
Податкові виплати (помісячно до кінця проекту)
Постійні / адміністративні витрати (помісячно до кінця розрахунків проекту)
Інвестиційний план

Календарний план освоєння всіх етапів проекту до введення в експлуатацію
Календарний графік виплат по етапах проекту (платежі за обладнання, будівництво, ін.). Діаграма Ганта
Способи і терміни амортизації всіх створюваних капітальних активів проекту
Відображення амортизаційних відрахувань в оподаткуванні проекту
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Короткий опис виробництва
Опис виробничих циклів
Стратегія в забезпеченні сировиною і комплектуючими
Виробничий план
Державне та правове регулювання
Можливості поліпшення і доробки продукту
Розрахунок прямої собівартості окремо по кожному з продуктів

Рис. 2. Складники бізнес-плану за стандартами BFM Group Ukraine [13]

Потреба у фінансуванні (підбір суми кредиту (інвестиції) і графіка фінансування)
Виплати на погашення позик (виплати кредитного тіла)
Виплати на обслуговування позик (відсотки по кредитах)
Інші надходження грошових коштів, що беруть участь в проекті
Інші виплати з проектного бюджету
Звіт про прибутки і збитки (помісячно до кінця розрахунків проекту)
Звіт про рух грошових коштів (помісячно до кінця розрахунків проекту)
Звіт про баланс проекту (помісячно до кінця розрахунків проекту)
Точка беззбитковості проекту
Розрахунок потреби в первинних оборотних коштах
Операційний важіль (відношення постійних витрат до змінних витрат)
Фінансовий важіль (відношення власного капіталу до позикового капіталу)

Фінансові показники (помісячно до кінця розрахунків проекту): коефіцієнт поточної ліквідності (CR),%; коефіцієнт термінової ліквідності (QR),%; чистий обіговий капітал (NWC); коефіцієнт обіговості запасів (ST);
коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості (CP); коефіцієнт обіговості робочого капіталу (NCT); коефіцієнт обіговості основних засобів (FAT); коефіцієнт обіговості активів (TAT); сумарні зобов’язання до
активів (TD / TA),%; сумарні зобов’язання до власного капіталу (TD / EQ),%; коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз; коефіцієнт рентабельності валового прибутку (GPM),%; коефіцієнт рентабельності операційного
прибутку (OPM),%; коефіцієнт рентабельності чистого прибутку (NPM),%; рентабельність обігових активів (RCA),%; рентабельність поза обігових активів (RFA),%; рентабельність інвестицій (ROI),%; рентабельність
власного капіталу (ROE),%

Оцінка загальної ефективності проекту: період окупності (PB), дисконтований період окупності (DPB), чиста поточна вартість (NPV), індекс прибутковості (PI), ставка внутрішньої прибутковості (IRR), модифікована
внутрішня норма рентабельності (MIRR), тривалість (D)
Оцінка ризиків проекту

Аналіз чутливості по NPV, DPB, PI, IRR, PB, ARR, MIRR та D

Аналіз беззбитковості проекту

Статистичний аналіз проекту (метод Монте-Карло)
Додатки до бізнес-плану

Фінансові звіти
Аудиторські висновки
Висновки фахівців з оцінки майна
Рекламні брошури фірми
Технічні опису продукту бізнесу
Резюме ключових керівників
Найважливіші угоди і контракти
Інформація про виробничий процес
Фотографії і малюнки товару
Звіти про дослідження ринку
Витяги з найважливіших законодавчих актів
Інформація про забезпечення проекту

Фінансовий план


Виробничий план
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Порівняльна характеристика програмних продуктів, поширених на ринку,
що використовуються в процесі бізнес-планування
Найменування
програмного
продукту, розробник, рік
Товарний знак
створення,
Можливості
Обмеження
орієнтовна ціна,
режим доступу
до електронного
ресурсу
Програма допоможе проаналізувати ринок, ствографіки, згенерувати оригінальний бізнесBusiness Plan Pro, рити
план.
частина містить пояснення до
розробник Palo пунктів,Текстова
які
заповнюються
при детальному описі.
Alto Software,
Складання
фінансового
плану
повністю автома1991 р., ціна
тизоване,
що
прискорює
виконання
розрахунків і
95$, http://www. побудову графіків.
paloalto.com/
базі програми міститься близько 400 зразків
business_plan_ У
готових
планів. Передбачена можливість ураховуsoftware/
вати побажання інвестора і вносити корективи в
онлайн-режимі.
Програма містить велику кількість різних форматів
бізнес-планів. Уся графіка має привабливий вигляд.
Програма дає змогу легко створити текстову частину бізнес-плану, оскільки містить величезну базу
стандартних текстів та описів, і потрібно лише відтам, де це необхідно, текст.
Business Plan редагувати
Програма
Business
Plan PL особливо незамінна під
PL, розробчас
складання
фінансової
частини проекту – розник – PL Soft,
діл
створюється
буквально
за одним натисненням
1994 р., ціна від клавіші (всі необхідні таблиці,
діаграми). Також
13 000 руб., http:// програма здійснює контроль над
методичними
soft.oszone.net/ помилками.
program/13857/
може розширюватися за допомоги таких
business_plan_pl/ Програма
компонентів:
Business Plan Text – допомагає під час розроблення текстової частини, роблячи її портабельною куди завгодно;
Business Plan Analyzer – містить розширений набір
інструментів для аналітичного аналізу;
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http://bi3on.info/
programma-businessplan-pl-skachat-besplatno.
html

http://vseproip.com/
biznes-ip/biznes-plany/
programma-dlyasostavleniya.html;
http://ipinform.ru/
razvitie-biznesa/biznesplany/programmydlya-sostavleniya.
html#Business_Plan_Pro

Посилання на
першоджерело, з якого
взято компетентну
експертну думку
(оцінку недоліків
програмного продукту)

Таблиця 1

Мукачівський державний університет

Третє покоління
Comfar III Expert
для Windows,
розробник – організація з промислового розвитку
UNIDO в структурі
ООН, 1995 р.,
ціна 127 000 руб.,
http://comfar-iiiexpert.software.
informer.com/5.2/
В 1983 р. була
випущена перша
версія даного
програмного
забезпечення

Програма дає змогу симулювати короткострокові і довгострокові інвестиційні проекти, виконувати аналіз як промислових, так і не промислових
проектів: нових, проектів з розширення бізнесу,
об’єднання бізнесу.
Програма враховує бізнес-особливості понад
160 країн, дає змогу створити бізнес-план, який
був би прийнятний конкретно в економічних умовах обраної країни. Більше 8000 відгуків про програму було зібрано з усього світу й ураховано у
третій версії.
Головний модуль Comfar приймає фінансові й
економічні дані, створює фінансові та економічні звіти і графічні моделі. Також модулі допомагають в аналітичному процесі. Метод аналізу
витрат і виручки та метод доданої вартості в економічному аналізі, створені UNIDO, включені в
програму.
Програма може використовуватися для аналізу
інвестицій у нові проекти і розширення або модернізації діючих підприємств. Під час створення
спільних підприємств можуть бути розглянуті
фінансові перспективи кожного партнера чи класу
акціонерів. Дає змогу виконувати аналіз із застосуванням різних припущень стосовно інфляції,
ревальвації валюти і зростання цін.
Comfar, що нині доступний 19 мовами, російською
включно, супроводжується навчальними матеріалами, рекомендаціями і взаємопов’язаним
програмним забезпеченням для розроблення і
підготовки проектів. Comfar також включає спеціалізовані модулі, зокрема «Механизм Чистого
Развития» (CDM) та «Экологическое Управление
и Учет» (EMA)

Business Plan Integrator – дає змогу комбінувати
декілька проектів;
Business Plan Report Designer – розширені можливості дизайну бізнес-плану

Неповна
відповідність
податкового
блоку українському
законодавству
і
необхідність застосування спеціальних
прийомів для обходу
наявних обмежень.
Доволі висока вартість
ліцензійного
варіанту.
Програму
можна
рекомендувати для
фінансового
аналізу та підготовки
проектів, що пропонуються іноземним інвесторам і не
надто залежать від
системи оподаткування

http://bi3on.info/
programma-comfar-iiiexpert-skachat-besplatno.
html;
http://www.unido.ru/
resources/comfar/;
http://www.unido.ru/
eurasecproject/sites/
default/files/COMFAR_III_
Expert.pdf
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Програма незамінна для складання бізнес-плану:
бере на себе всю фінансову частину бізнес-плану
і покроково допомагає заповнити необхідну текстову частину в правильному форматі по всьому
проекту, що дає змогу за кожного оновлення
вихідних даних миттєво оновити весь бізнес-план.
Project Expert дає змогу виконувати прогнози
фінансової та управлінської звітності, обчислення
показників ефективності інвестицій; порівняти
різні варіанти розвитку проекту (найгірший, середній, оптимістичний).
Програма Project Expert повністю моделює операційну, інвестиційну та фінансову діяльність. Для
цього потрібно описати економічне оточення, політику і податкову систему, а програма допоможе
врахувати всю специфіку бізнесу і надасть робочу
модель.
Програма допоможе виявити потреби в інвестиціях та кредитах, а також представити різні варіанти розвитку за різних варіантів фінансування;
скласти грамотне обґрунтування проекту. Провести швидко і точно аналіз чутливості, розрахувати точку беззбитковості.
Програмний продукт пропонує безліч статистичних методів, які допоможуть найкращим чином
оцінити бізнес-план

Програма є комплексною, включає в себе кілька
макетів бізнес-планів, використовує безліч шаблонів за розрахунками, дозволяє скористатися
67 готовими реальними проектами. Автоматично
прораховуються баланс, платоспроможність і
показники ліквідності. Ця програма для бізнесплану містить інструментарій щодо оцінки фінансової перспективи, бухгалтерської звітності, аналізу cash-flow (потоку готівки); формує звіт про
фінансові результати

Project Expert,
компанія ProInvest Consulting,
1995 р., ціна від
50 000 руб., http://
soft.mydiv.net/win/
download-ProjectExpert.html

Мастерская
бизнес-планирования, розробник компанія
«Корпоративные
финансы»,
2000 р., ціна від
4000 руб., http://
rutracker.com.kz/
knigi-education/
ekonomika-ipravo/96625-OOOKorporativniymenedzhmentMasterskaya.html

http://bi3on.info/
programma-projectexpert-skachat-besplatno.
html

http://vseproip.com/
biznes-ip/biznesplany/programmadlya-sostavleniya.
html; http://ipinform.
ru/razvitie-biznesa/
biznes-plany/programmydlya-sostavleniya.
html#Business_Plan_PL

Дорога ліцензія на
програму. Потрібне
навчання працівників для ефективної
роботи з даною програмою

Неможливість розрахунку
проекту
одночасно в двох
валютах. Не містить
засобів для оперативного управління
бюджетами, контролю за виконанням
проекту, оптимізації
розподілу ресурсів,
що відноситься до
управління інвестиційними проектами.
Якнайкраще підходить для малого та
середнього бізнесу
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Розрахований
виключно на професіоналів-аналітиків.
Ідеально підходить
для
бізнес-планування на великих
підприємствах

http://bi3on.info/
programma-alt-investskachat-besplatno.
html; http://ipinform.ru/
razvitie-biznesa/biznesplany/programmy-dlyasostavleniya.html#i-2;
https://invest-idea.com.ua/
articles/programmy-dljainvesticionnogo-analiza/
alt-invest

Простий інструмент для фінансового планування
й управління діяльністю підприємства на основі
прийнятих бюджетів, який допоможе користува- Вузьке коло можли- http://freesoft.ru/fmp_
чеві не тільки проводити порівняння отриманих востей програми
planfakt_analiz
фактичних результатів з плановими значеннями, а
й аналізувати причини виникнення відхилень

Програма дає змогу здійснювати оцінку бізнеспроектів, складати бізнес-плани або ТЕО будьякої складності.
Альтпродукт призначений для підготовки,
Инвест 7 фірми Програмний
аналізу
та
оптимізації
інвестиційних проектів різ«Альт» (Санкт- них галузей, масштабів
і спрямованості. ПродуПетербург),
кує
описову
частину
документу,
створює складні
2015 р., ціна
таблиці,
діаграми,
графіки
(календар
робіт). Вво110 000 руб.,
дити
знадобиться
тільки
власні
дані.
Програма
http://www.altдопоможе
визначити
доцільність
створення
проinvest.ru/index.php/
дукту
або
надання
послуги.
ru/ programmy/
Планування продажу, витрати, інвестиції, податки;
tseny
врахування наявних активів і зобов’язань, макроекономічних прогнозів; кілька валют; підбір графіка
кредитування – все це можливості Альт-Инвест 7.

ФМП: план/
факт анализ 2.5,
розробник – консалтингова група
«Менеджмент,
Бизнес, Инвестиции», 2010 р.,
ціна 4000 руб.,
http://freesoft.ru/
fmp_planfakt_
analiz

Це програмне забезпечення для бізнес-планування, фінансового моделювання і прогнозування,
оцінки інвестиційних проектів. Програма максиспрощує складання бізнес-плану і признаИТ: Финансо- мально
чена
для
підприємств будь-якої галузевої специвое Планиро- фіки: виробництво,
торгівля, послуги.
вание, розроб- Програмне забезпечення
автоматично формує Висока вартість про- http://freesoft.ru/it_
ник – Н. Корольков, фінансову звітність і дає змогу
здійснити аналіз на грами
finansovoe_planirovanie
2007 р., ціна
шістдесят
кроків
планування
при
значенні
кроку
50 000 руб., http:// місяць, квартал, півроку, рік.
itfp.ru/demo/
Програма в автоматичному режимі визначає оптимальний рух логістичних, технологічних і фінансових операцій з можливістю моделювання ресурсів
підприємства на будь-якому кроці планування
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http://freesoft.ru/plan_
business_intelligent;
http://homestartup.ru/
cons_programmi-dlyasostavleniya-biznes-plana.
html

http://freesoft.ru/
projectlibre

Покроковий планувальник. Докладні інструкції
і опис кожного розділу. Макет плану та запропоновані шаблони документів. Всебічне планування
бізнесу, включаючи маркетинг, збут, виробництво,
організаційну структуру, розрахунок інвестиційного бюджету та прогноз фінансових результатів.
Проведення комплексного фінансового аналізу.
Повністю автоматизовані електронні таблиці, графіки і діаграми. Здійснення презентації бізнесплану.
Простий і зручний інтерфейс програми. Робота в
загальнодоступних форматах MS Word і MS Excel.
Підготовка до друку та презентабельність готових документів. Відповідність національним та міжнародним стандартам планування, таким як ЕBРD,
KPMG, TASIC, UNIDO.
Проста і зрозуміла термінологія. Уніфіковані
форми документів.
Довідкові матеріали про інвесторів і посилання
на компанії, де можна отримати фінансування.
Мінімальні системні вимоги до комп’ютера. Конкурентна ціна. У підсумку, використовуючи програму для складання бізнес-плану Plan Business
Intelligent 2016, можна отримати: професійний
бізнес-план, якісну презентацію проекту, комплексний фінансовий прогноз
Програма для планування та управління проектами. Дозволяє створювати проекти, складаючи
ієрархічний список завдань в межах відповідного проекту. Кожна задача може бути обмежена в часі, мати відповідальних виконавців і показувати відсоток завершення. Крім того, у
цій програми можна складати звіти по проектах,
будувати різні графіки і робити вибірки, використовуючи фільтри

Plan Business
Intelligent 2016,
розробник – Soft
Intelligent, 2016 р.,
ціна ліцензії 77$,
демо-версія безкоштовна, http://
softintelligent.com/
product_pbi.html

ProjectLibre 1.7,
розробник – Marc
O’Brien, Laurent
Chrettieneau,
2017 р., безкоштовна, http://
freesoft.ru/
projectlibre

Існує кілька версій програми, спеціалізованих під
конкретні завдання і види робіт. Вони адаптовані
під російську систему оподаткування і бухгалтерської звітності
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Инвестиционный анализ (бизнесплан) 2.9,
розробник
компанія «Константа» (СанктПетербург),
ціна демо-версії
8900 руб.,
http://finanalis.ru/
programs/ 340/
2247.html

Програма призначена для розробки фінансового
розділу бізнес-плану та оцінки ефективності інвестиційних проектів.
Програма дозволяє:
- автоматично підготувати фінансовий розділ бізнес-плану;
- розрахувати ефект від введення тих або інших
інновацій, розширення виробництва і т.д.;
- в процесі розрахунку (а також по його завершенню) отримувати статистичну інформацію щодо
обсягів продажу, основних засобів і необоротних
активів, персоналу, витрат, фінансових вкладень
і т.ін.;
- розраховувати й аналізувати в динаміці групи
показників ефективності інвестиційних проектів

Нестабільність
роботи, зависання,
неможливість реалізувати засобами
програми проекти,
вихідні дані яких
динамічно
змінюються в часі, закритість формул, вкрай
низька
продуктивність праці при використанні
програмного продукту. Може
застосовуватися для
простих проектів на
обмежених часових
інтервалах.
Для складних проектів
тривалістю
довше двох років
не рекомендується
її використовувати,
особливо для професійного застосування
http://freesoft.ru/
investicionnyy_analiz_
biznes_plan\; http://
www.masterplans.ru/
investicionnii_analiz_
konstanta.html

Закінчення таблиці 1
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бізнес-планування, а саме побудову фінансової моделі проекту (компанії) з урахуванням економічного й отриманням прогнозних
фінансових звітів; визначення на її основі
обсягів капітальних вкладень та оборотного
капіталу, необхідних для фінансування проекту; розроблення стратегії фінансування;
проектний аналіз – оцінка інвестиційного проекту, включаючи кількісну оцінку проектних
ризиків, динаміки вартості бізнесу для різних
моментів; створення бізнес-плану, інвестиційного меморандуму, інших звітів: задання певної структури, підготовка текстової частини,
включення в неї необхідної прогнозної фінан-

сової звітності, графіків і діаграм; внесення
коригувань вихідних даних інвестиційного
проекту, оцінка його ефективності в процесі
і за підсумками реалізації.
Висновки з цього дослідження. Успішність бізнес-плану залежить від урахування
реальних можливостей, ризиків, досвіду конкурентів та ринкового середовища загалом,
реальних і прогнозованих макроекономічних
факторів, можливої політичної чи іншого виду
нестабільності, валютних ризиків, а також
використання актуальних на час складання
бізнес-плану показників. Фахівці рекомендують розраховувати бізнес-план на три-п’ять

Таблиця 2
Характеристика програмного продукту Project Expert
Технічне
Математичне
Програмне
Інформаційне
забезпечення
забезпечення
забезпечення
забезпечення
Project Expert
Оцінка ефективСценарний аналіз
Статут підприємства, устапрацює в середності інвестиційних What-if.
новчий договір. Щорічні
овищі Windows
проектів на основі Метод Монте-Карло – зведення (довідники) тех95/98/ NT /2000/
інтегральних показ- оцінка на основі іміта- ніко-економічних показників
M МЕ/ХР. Мініників.
ційного моделювання підприємств своєї галузі
мальні вимоги
Аналіз чутливості. впливу випадкових
(підгалузі) та тих галузей
до комп’ютера
Аналіз беззбиткозмін чинників на
(підгалузей), до яких вхопри викорисвості – розрахунок показники ефективдять конкуренти; статистанні системи:
точки беззбитконості проекту.
тичні довідники, підготовпроцесор – не
вості для різних
Моделі WACC, CAPM, ленні органами статистики;
нижче i486 DX-66; продуктів і підрозCCM для розрахунку газети, журнали (галузеві).
обсяг оперативділів, операційного ставки дисконтуПаспорт виробу. Дані досліної пам’яті – не
важеля та запасу
вання.
джень ринку, включаючи
менше 16 Мбайт фінансової міцності Метод дисконтоваінформацію, одержану під
компанії.
них грошових потоків час проведення анкетуАналіз прибутко(DCF), капіталізації
вання.
вості підрозділів.
прибутку для оцінки
Дані маркетингових досліСценарний аналіз
вартості бізнесу.
джень. Схеми виробничих
„What-if” (Що буде, Порівняльний метод, потоків; баланси виробниякщо?) – швидке
що передбачає вико- чих потужностей; відомості
створення і порівристання широкого
про технологічне устаткуняння альтернаспектру вбудованих
вання; укладені договори
тивних сценаріїв
і додаткових мульти- про постачання матеріреалізації проекту. плікаторів.
ально-технічних ресурАналіз групи проОцінка вартості
сів; кошторис витрат на
ектів
пакету акцій на будь- виробництво. Організаційна
який момент проекту. схема управління підприЗручність введення
ємством; план щодо праці
даних забезпечується й заробітної плати; план
в системі добре струк- розстановки кадрів, листки
турованим, зручним
обліку кадрів.
інтерфейсом і різними Різні документи, у яких
сервісними функцізафіксовані втрати (звіти,
ями, особливо корис- пояснювальні записки,
ними починаючим
доповідні записки, акти,
користувачам
протоколи нарад тощо).
Розрахунок обсягу грошових потоків; баланс підприємства; кошторис витрат на
виробництво; розрахунок
собівартості; розрахунок
прибутку та його розподілу
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років, але з обов’язковим щорічним переглядом ризиків, перспектив, утрат та актуального
фінансового стану, що допоможе грамотно
і вчасно відреагувати на виявлені відхилення
від плану та якомога точніше спрогнозувати
подальші можливості для компанії. Застосування сучасних інформаційних технологій
та інтегрованих в них моделей і методів дає

змогу одночасно врахувати весь комплекс
ринкових факторів та умов функціонування
реальних систем, виявляти закономірності,
будувати прогнози їх подальшого розвитку
і знаходити найкращий варіант рішень на
користь найвигідніших для функціонування
суб’єктів господарювання, підвищення їх конкурентних переваг.
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