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Кірік Т. М., Хаустова В. Є., Решетняк О. І., Іванова О. А. Напрями поліпшення якості бізнес-планів
Дослідження напрямів поліпшення якості бізнес-планів є дуже важливим, оскільки практика бізнес-планування висвітлює недоліки процесів пла-
нування та якості вітчизняних бізнес-планів. Дослідження недоліків, які знижують якість бізнес-планів, має теоретичне та практичне значення 
для підвищення якості бізнес-планування в цілому як процесу, та бізнес-плану як його результату. Від цього залежить підвищення рівня ведення 
бізнесу в Україні, його ефективності. Тому проблема забезпечення якості бізнес-планів відіграє важливу роль для внутрішніх процесів бізнесу та 
для інвестиційного спілкування з метою пошуку зовнішніх інвестицій для розвитку. Метою статті є визначення перспективних напрямків по-
ліпшення якості бізнес-планів та вимог щодо практики в цій сфері. У роботі пропонується загальний підхід до визначення перспективних напрям-
ків на основі дослідження основних дефініцій, важливих для визначення категорії «якість бізнес-плану», виявлення факторів формування якості 
бізнес-планів, розкриття сутності та особливості методологічних засад формування якості бізнес-плану. Методичною базою статті є: огляд 
літератури, аналіз та оцінка практичних недоліків бізнес-планів з точки зору дотримання технології розробки й обґрунтування, що забезпечує 
якість документа. Визначено основні напрями поліпшення якості бізнес-планів, зокрема: дотримання технології розробки й обґрунтування; вдо-
сконалення методичних рекомендацій на основі вивчення проблем практичного бізнес-планування; підготовка фахівців, які володіють методи-
кою розробки бізнес-плану інвестиційного проєкту, обґрунтування управлінських рішень; розвиток планування на підприємствах.
Ключові слова: економіка підприємства, бізнес-планування, бізнес-план для пошуку інвестицій, якість бізнес-плану, технологія розробки й обґрун-
тування бізнес-планів, напрями поліпшення якості бізнес-планів.
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Kirik T. M., Khaustova V. Ye., Reshetnyak O. I., Ivanova O. A. The Directions to Improve the Quality of Business Plans
Studying the directions to improve the quality of business plans appears very significant, since the practice of business planning highlights the shortcomings 
of planning processes and the quality of domestic business plans themselves. A study of shortcomings that cause negative influence on the quality of business 
plans is of theoretical and practical value for improving the quality of business planning in general as a process, and of business plan as its result. It depends on 
increasing the level of doing business in Ukraine, its efficiency. Therefore, the issue of ensuring the quality of business plans plays an important role for internal 
business processes and for investment communication in order to find external investments for further development. The purpose of the article is to identify 
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promising directions for improving the quality of business plans and requirements for practice in this sphere. The publication proposes a general approach to 
the definition of promising directions based on the study of the main definitions substantial for determining the category of «quality of business plan», identify-
ing factors for the formation of the quality of business plans, revealing the essence and features of the methodological foundations for the formation of the 
quality of a business plan. The methodical basis of the article is the following: a review of the literature, analysis and estimation of the practical shortcomings 
of business plans in terms of compliance with the technology of development and substantiation, which ensures the quality of a document. The main directions 
of improving the quality of business plans are identified, in particular: compliance with the technology of development and substantiation; improvement of 
methodical recommendations based on the study of problems of practical business planning; training of specialists who are proficient in the methodology of 
developing a business plan for an investment project, substantiation of managerial decisions; development of planning process at enterprises.
Keywords: enterprise economics, business planning, business plan of search for investment, quality of business plan, technology for developing and substantiat-
ing business plans, directions for improving the quality of business plans.
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Бізнес-план, як результат планування, являє со-
бою письмовій документ, тобто продукт пла-
нування та, водночас, інструмент управління. 

Якість такого документа впливає на ефективність 
управлінських рішень, забезпечує обґрунтованість та 
урахування ризиків. 

Практика бізнес-планування висвітлює недо-
ліки процесів планування та якості вітчизняних 
бізнес-планів. Тому проблема забезпечення якості 
бізнес-планів відіграє важливу роль для внутрішніх 
процесів бізнесу та для інвестиційного спілкування 
з метою пошуку зовнішніх інвестицій для розвитку. 
Дослідження недоліків, які знижують якість бізнес-
планів, має теоретичне та практичне значення для 
підвищення якості бізнес-планування в цілому як 
процесу та бізнес-плану як його результату. Від цього 
залежить підвищення рівня ведення бізнесу в Україні, 
його ефективності. Посилення потреб практики та 
розвиток можливостей економічної науки породжує 
необхідність більш професійного використання мож-
ливостей бізнес-плану як інструменту управління.

Теоретичним, методологічним і прикладним 
аспектам бізнес-планування й обґрунтованості біз-
нес-планів присвячено багато робіт зарубіжних і ві-
тчизняних науковців, зокрема таких, як: К. Барроу, 
Д. Батлер, А. Белічко, Р. Білик, В. Блонська, М. Бойко, 

О. Борисенко, Т. Броннікова, В. Буров, З. Варналій,  
Т. Васильців, Ю. Єгупов, Я. Качмарик, В. Козлов-
ський, А. Кочеткова, Л. Кураков, О. Лесько, І. Лип-
сиць, Р. Лупак, С. Ляпунов, Г. Мазіев, Д. Мазуренко,. 
В. Морошкін, М. Нетребко, О. Орлов, О. Пальчик,  
С. Покропивний, В. Попов, О. Свінцицька, М. Сквор-
цов, В. Слиньков, С. Соболь, Н. Стрекалова, Е. Уткін, 
М. Шапринська, А. Шевченко, Л. Швайка, Г. Швида-
ненко, В. Шудра та ін.

Сучасний стан бізнес-планування в Україні за 
оцінками вчених і спеціалістів може бути охаракте-
ризований як розвиток. Ознаки розвитку – диску-
сії щодо суперечливого теоретичного розуміння та 
практичного застосування бізнес-планування на під-
приємствах. Досі тривають обговорення щодо вдо-
сконалення категорій «бізнес-планування» та його 
місця в загальній системі планування, класифікації 
видів планів, сутності, призначення та функцій біз-
нес-планів, технологій їх розробки та обґрунтування.

За оцінками вчених і практиків українські біз-
нес-плани досі мають недоліки, які знижують рівень 
управлінських рішень та обмежують можливості за-
лучення інвестицій для розвитку. Вказані аспекти ви-
магають уваги й уточнення при дослідженні питань 
формування та забезпечення якості бізнес-планів. 
Аналіз та оцінка факторів, що заважають або сприя-
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ють удосконаленню планування, дозволять визначи-
ти основні напрями позитивних змін.

Метою цієї роботи є дослідження напрямів по-
ліпшення якості бізнес-планів на основі комплексно-
го аналізу вітчизняних досягнень науки та результа-
тів практики бізнес-планування.

Визначення перспективних напрямків поліп-
шення якості бізнес-планів потребує комп-
лексного дослідження. Для цього необхідно 

враховувати існуючі визначення групи дефініцій, які 
пов’язані із якістю бізнес-планів і процесами її фор-
мування та забезпечення.

«Бізнес-планування». Термінологічне питання 
щодо цього визначення досі обговорюється. У тео-
ретичній економічній літературі та практичній ді-
яльності досі існує дві точки зору на поняття «бізнес-
планування» і «бізнес-план».

Згідно з першою точкою зору під «бізнес-пла-
нуванням» розуміють процес розробки бізнес-пла-
нів інвестиційних проєктів [1, с. 19; 2, с. 19; 3, с. 3]. 
На думку авторів, терміни «бізнес-планування» та 
«розробка бізнес-планів» мають однаковий зміст, а 
результат («бізнес-план») пов’язаний виключно з ін-
вестиційним проєктом. Так, Єгупов Ю. визначає що 
«бізнес-планування» «…необхідно використовувати 
суто у вузькому сенсі – контексті розробки бізнес-
планів, і розглядати його (бізнес-планування) як са-
мостійний вид техніко-економічного планування, 
поряд із тактичним і стратегічним плануванням» [1, 
с. 19]. Такий погляд отримав значне застосування і 
відображає історичні умови появи відносно нового 
для вітчизняної практики планового документа для 
залучення інвестицій і нових технологічних прийомів 
його обґрунтування в ринкових умовах. 

Друга точка зору розглядає «бізнес-плануван-
ня» як сучасну систему комплексного планування 
будь-якого комерційного підприємства, тобто біз-
несу. Вона об’єднує всі плани підприємства. Більше 
того, В. Слиньков зазначає: «сучасною методологією 
... стратегічних і внутрішньо-фірмових планів діяль-
ності будь-якої фірми є методологія бізнес-плануван-
ня», яка поширюється на «будь-які ділові пропозиції, 
проєкти, угоди ... на розроблювані перспективні та 
поточні плани виробничої, збутової, соціальної та 
інші види діяльності фірми» [4, с. 18]. Тобто мова йде 
про «бізнес-планування» як методологію та процес 
планування, які несуть у собі нові елементи (методи 
та прийоми) обґрунтування планів у цілому.

Тому є економісти, які відзначають подвійний 
характер «бізнес-планування», розглядаючи його 
одночасно і в широкому, і у вузькому сенсі [5, с. 57].  
І вони мають підстави для існування такої точки зору.

Такім чином, відносно терміна «бізнес-плану-
вання» слід зауважити, що з точки зору використан-
ня науковці дедалі частіше органічно вписують його 
в загальну структуру планування, а «бізнес-план» –  

в структуру видів планів як самостійний вид, відзна-
чаючи його особливість. При цьому частина джерел, 
особливо навчального характеру, при викладанні 
основ бізнес-планування відзначають можливість ви-
користання його у внутрішньому плануванні, що відо-
бражає поширення проєктного підходу до управління. 

Банківська та інвестиційна сфери мають суто 
«вузький» погляд на термін «бізнес-планування», що 
обумовлюється специфікою їх діяльності, тобто фі-
нансуванням інвестиційних проєктів. Для підприєм-
ства вони є потенційними зовнішніми інвесторами. 

Підприємства (особливо невеликі за розміром) 
нерідко не розрізняють понять «бізнес-планування» 
та планування в цілому. Це пов’язано з різним рівнем 
розвитку бізнесу й організації планування, іноді –  
з відсутністю спеціалістів. Доцільність професійно-
го планування – це рішення власника та менеджера. 
Зазвичай це відбувається за умов розвитку підпри-
ємства (нові продукти, нові технології, нові ринки) та 
дефіциту власних інвестиційних ресурсів.

Ситуація, що склалася, відображає факт про-
никнення та засвоєння (асиміляції) відносно нових 
(для нашої країни) знань і уявлень, які належать «біз-
нес-плануванню» по відношенню до традиційних 
видів планування. Це насамперед стосується мето-
дичних аспектів (прийомів і методів обґрунтування 
управлінських рішень в умовах ринкових відносин).

Термін «бізнес-планування» може використо-
вуватися в широкому сенсі – як методологія 
обґрунтування планів взагалі, та у вузькому – 

як процес обґрунтування бізнес-плану інвестиційно-
го проєкту, особливо для зовнішнього застосування.

«Бізнес-план» як результат бізнес-планування 
та складова концепції управління проєктами. На наш 
погляд, слід враховувати історію появи «бізнес-пла-
ну» як результату «методології бізнес-планування». 
Вона відображає сучасний ринковий підхід до правил 
ведення бізнесу, самостійного пошуку зовнішніх ін-
вестицій за допомогою бізнес-планів інвестиційних 
проєктів. 

При цьому обов’язковість розробки бізнес-пла-
нів, на яку вказують деякі автори, носіть обмежений, 
специфічний характер. Наявність бізнес-плану – це 
умова залучення інвестиції/фінансування, і тому слід 
визнати її відносно добровільним рішенням – як го-
товність до інвестування із зовнішніх джерел, вико-
нання правил інвестора. 

Важливо інше – саме розробка бізнес-планів 
привнесла нові підходи до ведення інвестиційного 
спілкування й обґрунтування інвестиційних рішень, 
суттєво змінила підходи до традиційного плануван-
ня. Тобто «вузький» сенс вплинув на «широкий». Він 
залишив позитивні наслідки для розвитку всіх видів 
планування на рівні обґрунтування.

З точки зору професійного та технологічного 
проєктного підходу бізнес-план дійсно є обо в’яз-
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ко вим до виконання. Бізнес-план є складовою кон-
цепції управління проєктами – синтетичної сфери 
науки та практики – управління проєктами (Project 
Management) [6]. Тобто будь-який бізнес-план, неза-
лежно від свого призначення, розробляється суто в 
контексті обґрунтування та просування бізнес-про-
єкту [1, с. 19; 2, с. 19; 7, с. 17; 8, с. 23].

Поле дослідження якості бізнес-планів, зосе-
реджується на «бізнес-плануванні» у вузькому сенсі – 
як специфічному процесі, результатом якого є пись-
мовий документ – «бізнес-план» інвестиційного про-
єкту, тобто документ для зовнішнього застосування. 

Сутність «бізнес-плану». Існує багато прикла-
дів визначення «бізнес-плану» як інструменту управ-
ління. Динаміка змін визначення категорії «бізнес-
план», з одного боку, показує бажання та спроби уточ-
нити та деталізувати поняття, а з іншого – відображає 
процес проникнення бізнес-планування у практику 
та формування чіткого розуміння призначення біз-
нес-плану. Ці зміни показують трансформацію визна-
чення «бізнес-плану» від повного ототожнення його з 
традиційним планом підприємства (доринкового пе-
ріоду) до «бізнес-плану підприємницького проєкту».

Спільним елементом у цих визначеннях є розу-
міння бізнес-плану як важливого документа в 
системі управління бізнесом, в якому містить-

ся інформація про майбутнє бізнесу, яке можливе як 
результат цілеспрямованих змін бізнесу. Більшість 
визначень «бізнес-плану» відображає багатофункціо-
нальність і комплексність документа. 

Динаміка поглядів поступово змінювалася. По-
рівняльний аналіз визначень категорії «бізнес-план» 
(табл. 1) і його сутності дозволяє виділити основні 
ознаки визначень «бізнес-план» для загальної харак-
теристики сутності:
 письмовий документ; 
 комплексність, тобто системність, яка пе-

редбачає наявність: різних аспектів бізне-
су (маркетинг, виробництво, фінанси) та їх 
об’єднання; різних видів планів (оперативних 
і стратегічних);

 цілеспрямованість – іноді вказуються скла-
дові стратегічного планування (мета, місія, 
засоби досягнення), іноді – очікування кон-
кретного результату (прибутку), іноді – об-
ґрунтування інвестицій. Це відображає по-
гляд авторів стосовно питання місця «бізнес-
планування» в системі «планування».

 зв’язаність і узгодженість дій, які пропону-
ються. Ця ознака зустрічається рідко, але має 
суттєве значення для дослідження питання 
якості бізнес-плану, тому що відсилає до про-
цесу «бізнес-планування» в управленні про-
єктами.

Таким чином, сутність бізнес-плану може бути 
визначена як письмовий документ, в якому відо-

бражена сутність ідеї створення нового бізнесу або 
розвитку існуючого в рамках обраної стратегії, на-
ведено комплекс інформації (маркетингової, вироб-
ничої, організаційної, фінансової), який обґрунтовує 
майбутню привабливість бізнесу (досяжність цілей, 
оптимальність шляхів досягнення, ефективність 
інвестицій) і може служити інструментом інвести-
ційного спілкування (у вузькому сенсі) та активного 
управління бізнесом (широкий погляд)

Якість бізнес-плану. У явному вигляді в літе-
ратурних джерелах не знайдено розгляду категорії 
«якість бізнес-плану». Однак існують вказівки на 
певні аспекти цього питання. Вони пов’язані з розу-
мінням бізнес-плану як продукту планової діяльнос-
ті. Сутність складових цієї категорії заслуговує додат-
кового аналізу. 

По-перше, загальне розуміння дефініції «якість 
продукції – це сукупність її властивостей, які обу-
мовлюють її придатність задовольняти певні потреби 
відповідно до призначення та …очікувань конкрет-
ного споживача» [19, с. 13]. 

По-друге, «бізнес-план» як письмовий документ 
являє собою вид інформаційно-аналітичного продук-
ту. «Інформаційний продукт (продукція) – створена 
виробником сукупність документованої інформації, 
відомостей, даних і знань, яка призначена для забезпе-
чення інформаційних потреб користувача» [20, с. 34].  
«Аналітичний продукт..., створений у результаті ін-
формаційно-аналітичного процесу, має бути придат-
ним для використання замовником, корисним для 
нього вже в момент свого створення» [20, с. 29]. 

Тому якість інформації – це основа, перша скла-
дова, від якої залежить якість документа. «Основні 
параметри якості інформації – достовірність, своє-
часність та ясність» [20, c. 34]. Крім того, аналітич-
ність (як особливість) та її якість залежить від техно-
логічності її обробки та трансформації за допомогою 
спеціальних методів. Це – друга складова якості до-
кумента, яка залежить від рівня підготовки фахівця-
аналітика. 

За оцінками спеціалістів [20; 21], «вирішальну 
роль при підготовці достовірних аналітичних 
матеріалів має рівень кваліфікації виконавців 

робіт – професійні знання, ерудиція, вміння орієн-
туватись і робити висновки в нестандартній ситуації 
тощо» [20, с. 29; 21, c. 290]. Крім того, «інформацій-
но-аналітичний процес у сфері управління являє со-
бою процес пошуку, збору, переробки та подання ін-
формації у формі, придатній для її використання при 
прийнятті управлінських рішень» [22, с. 130]. 

По-третє, виходячи із визначень категорії 
«бізнес-план» та його місця в бізнес-плануванні ін-
вестиційного проєкту, він необхідний інвестору для 
оцінки та прийняття рішення. Тобто «бізнес-план» як 
результат «бізнес-планування» являє собою інфор-
маційно-аналітичний продукт планової діяльності 
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Таблиця 1

Приклади визначення сутності «бізнес-план»

Визначення Автор(-и), джерело

Всебічний опис бізнесу та середовища, в якому він діє, а також системи управління, 
якої він потребує для досягнення поставлених цілей (1966)

Європейська комісія,  
Генеральний директорат IA,  
ТАСІС [9, c. 5]

Програма (моделювання) діяльності підприємства на поточний період (1 рік)  
і перспективний період (2–5 років) (1995) М. Скворцов [10, c. 4]

Мета розробки бізнес-плану – спланувати господарську діяльність фірми на най-
ближчі та віддалені періоди відповідно до потреб ринку та можливостей отриман-
ня необхідних ресурсів (1996)

Е. Уткін, О. Кочеткова [11, c. 4–6]

Бізнес-план − обов’язковий письмовий документ, що підсумовує ділові можливості 
та перспективи та роз’яснює, як ці можливості можуть бути реалізовані наявною 
командою управлінців (менеджерів) (1997)

В. Шудра, А. Белічко [12, c. 4]

Бізнес-план являє собою комплексний план розвитку фірми та служить, поряд зі 
звітними документами, головним аргументом для обґрунтування інвестицій (2002)

М. Бойко, Г. Мазієв,  
Д. Мазуренко [13, с. 59]

Бізнес-план – це лише програма. І, як будь-яка програма, це лише спосіб,  
що дозволяє простежити через рівні проміжки часу досягнення результатів фак-
тичної роботи й тим самим отримати можливість відреагувати на потенційні про-
блеми, що можуть виникнути в роботі, а потім при необхідності змінити або відко-
ригувати бізнес-стратегію (2003)

Д. Батлер [14, с. 11]

Це комплексний багатофункціональний письмовий документ, у якому викладено 
суть підприємницької ідеї, шляхи та засоби її реалізації й охарактеризовано рин-
кові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також 
особливості управління ним, прогнозовані очікувані результати від реалізації за-
пропонованої комерційної ідеї (2008)

В. Козловський,  
О. Лесько [15, с. 7]

Бізнес-план – це письмовий документ, у якому викладено сутність підприємницької 
ідеї, шляхи й засоби її реалізації, охарактеризовано ринкові, виробничі, організа-
ційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління 
ним (2012)

С. Покропивний, С. Соболь,  
Г. Швиданенко, О. Дерев’янко. 
[16, c. 6]

Бізнес-план є документом, який містить систему ув’язаних в часі та просторі й узго-
джених з метою та ресурсами заходів і дій, спрямованих на отримання прибутку 
внаслідок реалізації підприємницького проєкту (2013, 2019)

Т. Васильців, Я. Качмарик,  
В. Блонська, Р. Лупак [17, с. 10–11]; 
З. Варналій, Т. Васильців, Р. Лупак, 
Р. Білик [18, с. 6]

Джерело: авторська розробка.

для обумовленої сфери застосування, призначення 
якого – задоволення потреби інвестора. Сутність 
цієї потреби – оцінка інвестиційної привабливості 
пропозицій і прийняття рішення щодо інвестування. 
Інструментом інвестиційного спілкування є бізнес-
план, який має містити корисну інформацію для при-
йняття такого рішення.

Тому якість бізнес-плану формується виходячи 
із вподобань та обмежень інвестора, в умовах загаль-
ноприйнятих підходів до підготовки та презентації 
бізнес-плану інвестиційного проєкту. З точки зору ін-
вестора якісний бізнес-план має інформацію про роз-
рахунки й аргументи, які забезпечують можливість 
однозначних суджень і висновків щодо реальності 
(досяжності) певних результатів. 

При цьому інвестор приймає рішення в умовах 
індивідуальних вподобань та обмежень: прийнятного 
та бажаного рівня ризику й ефективності, розміру та 
форми інвестування, терміну окупності, сфери діяль-
ності та іншого. Отже, оцінка інвестором інвестицій-

ної привабливості пропозиції може бути позитивною 
або негативною. Однак відхилення пропозиції відо-
бражає в тому числі його інвестиційні можливості 
та критерії допустимості вибору. Треба розуміти, 
що відхилення інвестором інвестиційної пропозиції 
не завжди пов’язано з низькою якістю бізнес-плану. 
Шанс дізнатися причину відмови – невеликий і за-
лежить від умов інвестиційного спілкування та рівня 
зацікавленості інвестора. Іноді інвестор може попе-
редити розробника про недостатність певної інфор-
мації, яка заважає прийняти остаточне рішення щодо 
привабливості бізнес-ідеї. Тому дуже важливо вміння 
створювати та підтримувати інвестиційні контакти.

Таким чином, дефініція «якість бізнес-плану» 
має два аспекти: інвестиційний і загальний 
інформаційно-аналітичний. Інвестиційний ас-

пект полягає в тому що визначає «якість бізнес-пла-
ну» як відповідність очікуванням і потребам інвесто-
ра. Тобто «якість бізнес-плану» – наявність комплек-
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су інформації, який забезпечує можливість однознач-
них суджень і висновків щодо реальності (досяжнос-
ті) певних результатів, достатнього для прийняття 
інвестиційного рішення. Цей комплекс знаходить 
відображення у визначені категорії «бізнес-план». 

Загальний інформаційно-аналітичний аспект по-
лягає в тому, що визначає «якість бізнес-плану» 
як наявність основних складових якості інфор-

маційно-аналітичного документа взагалі: якості ін-
формації та якості її обробки за допомогою спеціаль-
них методів. Основне призначення такого документа 
– це задоволення потреб замовника. 

У практиці бізнес-планування очікування інвес-
тора об’єднуються в поняття обґрунтованості бізнес-
плану, тобто наявності інформації, яка пройшла всі 
необхідні процедури обробки, є достовірною та до-
статньою для користувача. Обґрунтованість – гаран-
тія якості інформації та якості її обробки.

Обґрунтованість бізнес-плану для інвестора в 
загальному сенсі означає наявність:
 певного комплексу якісної інформації, до-

статньої для аналізу й оцінки інвестиційної 
привабливості ідеї/проєкту;

 системи стандартних ключових показників/
параметрів, отриманих після аналізу й оцінки 
інформації;

 узгоджених і виважених показників/параме-
трів в умовах прийнятого рішення щодо цілей 
і методів їх досягнення;

 результатів аналізу й оцінки розробника/іні-
ціатора щодо привабливості ідеї/проєкту в 
умовах обраних критеріїв. 

У загальному сенсі придатність бізнес-плану 
задовольняти потреби й очікування інвестора забез-
печуються в умовах дотримання технологічних про-
цесів. 

Технологія. Під технологією розробки й об-
ґрунтування бізнес-плану розуміється сукупність 
принципів, підходів та методів для формування ін-
формаційного поля, обробки інформації, отримання 
системи ключових стандартних параметрів, що га-
рантують якість документа. 

Залежно від дотримання або недотримання тех-
нології формується різний рівень якості будь-якого 
інформаційно-аналітичного продукту, у тому числі 
бізнес-плану. Дотримання технології означає плану-
вання на основі певних принципів, які відображають 
специфічну діяльність із визначення параметрів май-
бутнього на основі аналізу й оцінки історії та сього-
дення, в умовах невизначеності та ризику, а також 
певних намірів. 

Основні елементи технології: принципи, стан-
дарти та методики. Усі діючі методичні рекомендації 
із розробки бізнес-планів мають однакові елементи, 
спираються на міжнародні стандарти та описують 
практичні процедури [16, с. 71]. Вони розрізняються 

рівнем деталізації, глибини та прикладами рекомен-
дацій щодо деяких сфер проєктів бізнесу.

Принципи планування та бізнес-план. У пла-
нуванні існує сукупність певних принципів і прак-
тичних рекомендацій. Перелік загальних принципів 
планування досі обговорюється. Зміни в переліку 
відображають спроби деталізації й уточнення або 
агрегування та носять у цілому позитивний харак-
тер. Реалізація принципів планування зафіксована в 
методиках, які стандартизують процеси розробки й 
обґрунтування бізнес-планів [23–27]. Вони передба-
чають дотримання базових принципів планування: 
безперервності, послідовності, пропорційності (кіль-
кісної та якісної узгодженості) [28].

Загальна технологія розробки й обґрунтування 
бізнес-плану передбачає послідовність етапів 
розробки. Виділяють три основні етапи робо-

ти над бізнес-планом: початковий, підготовчий та 
основ ний [15; 16; 18; 27; 28]. Це дозволяє заощадити 
час і забезпечує якість документа, оскільки передба-
чає обов’язкове стратегічне планування на підготов-
чому етапі розробки бізнес-плану. Вибір і обґрунту-
вання стратегії створює основу для ефективної робо-
ти над бізнес-планом. Відсутність етапу стратегічно-
го планування при розробці бізнес-плану призводить 
до різкого зниження якості документа, викликає роз-
балансованість параметрів між блоками інформації, 
порушує послідовність розрахунків. 

Стандарти та методики. Технологія осно-
вного етапу розробки бізнес-плану та логіка викладу 
результатів бізнес-планування в документі зафіксо-
вана методиками, які стандартизують перелік, послі-
довність і зміст розділів. Існує декілька світових стан-
дартів складання бізнес-плану: UNIDO (Організація 
Об’єднаних Націй із промислового розвитку), EBRD 
(Європейський банк реконструкції та розвитку), інвес-
тиційний банк Goldman Sachs & Co., аудиторсько-кон-
салтингова компанія Ernst & Young, TACIS (програма 
Європейського Союзу щодо сприяння прискоренню 
процесу економічних реформ, яка створена для нових 
незалежних держав, що ґрунтуються на UNIDO), ком-
панії KPMG (міжнародна мережа незалежних фірм, що 
надають аудиторські, податкові та консультаційні по-
слуги). Крім того, є вітчизняна методика [23].

Серед них найбільш поширені стандарти та ме-
тодика UNIDO (Організація Об’єднаних Націй з про-
мислового розвитку) [24], які пропонують:
 типову структуру бізнес-плану як кількість 

ключових розділів, послідовність розробки та 
розташування. Важливе зауваження – «струк-
тура бізнес-плану може варіюватися залежно 
від типу підприємства, цілей, завдань і, що 
важливо, стандартів складання подібних до-
кументів» [25, c. 95];

 опис змісту кожного розділу – як пояснен-
ня головного завдання та перелік важливих 
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характеристик, а також обмеження щодо об-
сягу. Всі ці рекомендації містять прихований 
зв’язок між стратегією, її обмеженнями при 
розробці плану та відображенням у документі;

 коментарі – як необхідний елемент усіх розді-
лів (до інформації, аналізу, оцінок, результатів 
розрахунків, прогнозів); 

 перевірку/експертизу отриманих результатів. 
Суть цієї процедури – перевірка відповідності 
кількісних і якісних параметрів опису бізнес-
ідеї;

 загальні вимоги до стилю написання бізнес-
плану;

 основні вимоги до інформації з поясненням 
(достатність і достовірність). Достатність 
означає, що обсяг інформації дозволяє зроби-
ти однозначний висновок про ситуацію, з од-
ного боку, а з іншого – що в бізнес-плані про-
ведені всі необхідні розрахунки й отримані 
загальноприйняті показники. Достовірність 
інформації повинна бути забезпечена шля-
хом залучення декількох джерел і проведення 
оцінки на несуперечливість.

Загальні вимоги до стилю написання бізнес-
плану. Вони досить прості, але їх виконання вимагає 
зусиль. Стиль написання повинен забезпечувати ло-
гічність викладу, простоту розуміння. Оформлення 
бізнес-планів краще здійснювати відповідно до вимог 
UNIDO. Це буде гарантувати можливість його вико-
ристання для більш широкого кола зацікавлених осіб. 
На практиці це означає, що розділи повинні містити 
в собі інформацію, достатню для отримання чіткого 
уявлення про суть бізнес-ідеї.

Типова структура являє собою різновид стан-
дарту, який відображає логіку мислення/розумін-
ня та потреби інвестора в конкретній інформації. 
Стандарти охоплюють коло мінімальної інформації, 
достатньої для розуміння та прийняття інвестором 
інвестиційного рішення. При цьому інформація має 
бути якісною, тобто обґрунтованою за основними 
принципами планування.

Усі діючі методичні рекомендації із розробки 
бізнес-планів мають однакові елементи, спи-
раються на міжнародні стандарти й описують 

практичні процедури. Вони розрізняються рівнем 
деталізації, глибини та прикладами рекомендації 
щодо деяких сфер проєктів бізнесу. Вибір методи-
ки залежить частіше від розробника, але іноді – від 
інвестора/партнера. При цьому передбачається, що 
розробник є обізнаним щодо процесів обґрунтуван-
ня, тому існують деякі питання, які не описуються в 
методиках, але можуть заважати якісному розумінню 
технології розробки й обґрунтування. 

Наприклад, якщо в структурі бізнес-плану про-
вести агрегування розділів на більш великі блоки, що 
відображають принципові відмінності за змістом, 

інструментами обґрунтування та роллю, то можна 
отримати три блоки: маркетинговий, виробничий і 
фінансовий (без урахування резюме). Слід зазначи-
ти, що за характером обґрунтування (показниками/
параметрами, методами розрахунку та прогнозуван-
ня, критеріями, прийомами аргументування) вказані 
блоки різняться. Крім того, фінансове обґрунтування 
більш стандартизоване, тобто розрахунок показників 
ідентичний практично для всіх ситуацій.

Типова структура бізнес-плану відображає тех-
нологію обґрунтування за ланцюжком із трьох 
блоків (рис. 1): привабливістю ринку (марке-

тингом); привабливістю компанії/підприємства/біз-
несу (виробництвом/організацією); привабливістю 
рівня ефективності проєкту (фінансами). Головні па-
раметри обґрунтування за блоками дозволяють зро-
бити висновки щодо привабливості бізнес-ідеї про-
єкту в цілому.

Окреме питання – узгодженість між блоками, 
оскільки вони, з одного боку, всі мають глибокий 
зв’язок зі стратегією та її обмеженнями, з іншого – 
відрізняються: за призначенням, змістом, інструмен-
тами обґрунтування. 

Процес узгодження здійснюється зворотно-
поступально. Основні узгодження – перевірка від-
повідності можливостей ринку та виробництва (1), 
економічної доцільності (2), рівня прибутковості та 
розрахункових параметрів ефективності критеріям 
ефективності (3). Можливий наслідок вказаних узго-
джень – необхідність коригування параметрів попе-
редніх розділів і блоків, а іноді – перегляд стратегії. 
Таким чином, основна стадія роботи полягає в якіс-
ному описі, кількісному вимірюванні та погодженні 
складових бізнес-плану й обґрунтуванні реальності 
досягнення обраного напрямку розвитку. 

Наявність методики, на жаль, не гарантує якос-
ті бізнес-планів, якщо розробники не знайомі з нею, 
або не використовують її, або використовують част-
ково. Більше того, питання вдосконалення методич-
них рекомендацій на основі вивчення проблем прак-
тичного обґрунтування є актуальним. Крім того, на 
практиці існує два підходи до розробки бізнес-планів 
інвестиційних проєктів: самостійно (ініціатори про-
єкту – розробники) або силами сторонніх фахівців 
(спеціалізовані консалтингові компанії, підрозділи 
банків, приватні фірми). Недоліки, які виникають при 
цьому, мають різні причини.

Недоліки та слабкі місця бізнес-планів. Озна-
йомлення з бізнес-планами, розробленими підпри-
ємствами самостійно, виявляє такі прояви неякісно-
го виконання роботи:

1. Первинні/візуальні риси недоліків – відхи-
лення від типової структури документа. Наприклад, 
порушення переліку та розташування розділів:
 розділ «Резюме». Іноді його немає взагалі. 

Іноді він є, але під назвою «Вступ», або зна-
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Маркетинговий блок:  Виробничий блок:  
План виробництва

Організаційний план
 

 
 

Фінансовий блок:

 

1 

1, 2, 3 – узгодження розділів – обґрунтування блоку – стратегія бізнесу 

2 

3 

Продукт
Компанія

Оцінка ринку
Аналіз конкуренції

Маркетингова стратегія

Фінансовий план
Стратегія фінансування

Оцінка ризиків 
та страхування

Юридичний план

Рис. 1. Процес розробки бізнес-плану як послідовність блоків і необхідність їх узгодження 
Джерело: складено за [27, с. 30].

ходиться в кінці документа та має назву «Ви-
сновки». Слід зазначити, що дотримання 
структури означає, що наявність і послідов-
ність розташування розділів відображає очі-
кування інвестора та існуючу культуру інвес-
тиційного спілкування. Більше того, воно від-
бувається/здійснюється поступово (перший 
контакт, другий і далі за необхідності). Пер-
ший контакт зазвичай передбачає знайомство 
(очне чи заочне) та передачу/надсилання ко-
роткої інформації про проєкт. Інструментом 
першого контакту в міжнародній та вітчиз-
няній практиці є розділ «Резюме», який від-
окремлюється від бізнес-плану та передаєть-
ся інвестору як інвестиційна пропозиція. Цей 
розділ має важливе значення ще й тому, що 
забезпечує безпеку та захист прав ініціатора/
розробника. Нарешті, іноді розділ є, але його 
зміст не відповідає призначенню (недостат-
ність інформації або зайва інформація). Най-
частіше відсутня інформація про інвестиції 
(потрібна сума та форма отримання, форма та 
порядок повернення) та рівень ефективності. 
Однак саме ця інформація допомагає інвесто-
ру швидко ухвалити рішення, а підприємству 
знайти свого інвестора;

 відсутність розділу «Ризики». Це не дає мож-
ливості надати оцінку загроз, що є критичним 
для інвестора. Іноді розділ є, але перелік ри-
зиків неповний, оцінки вірогідності та значу-
щості відсутні або не переконливі, немає про-
позицій щодо їх мінімізації.

Слід пам’ятати, що перелік розділів, згідно зі 
стандартами, може бути розширено та деталізовано, 
що залежить від додаткових бажань інвестора (якщо 
контакти продовжуються). Стандарт документа цьо-

му не заперечує. Однак не можна скорочувати пере-
лік, тому що він гарантує достатність інформації для 
оцінок і рішень, тобто якість.

2. Друге відхилення від технології (за наяв-
ності розділу) – непереконливе обґрунтування з від-
сутністю або недостатністю необхідної інформації, 
неузгодженість.  Найчастіше це стосується марке-
тингового блоку – незавершене непереконливе об-
ґрунтування наявності попиту, ємності ринку та його 
динаміки (неякісна кількісна оцінка й аргументація/
докази). Це має важливе значення для доказу прива-
бливості ринку збуту й обраної стратегії маркетингу. 
Поліпшення якості цього блоку залежить від спеці-
алістів-маркетологів. Такі ж помилки трапляються в 
інших блоках (виробництво, фінанси), демонструючи 
рівень розробника. Це вказує на те, що у процесі роз-
робки бізнес-плану виявляються та відображаються 
відмінності, які необхідно враховувати. Це пов’язано 
із відмінностями між призначенням і обґрунтуван-
ням окремих розділів. Виконання цієї роботи потре-
бує певного рівня організації планування на підпри-
ємстві. Поліпшення якості документа залежить від 
спеціалістів, які володіють технологією обґрунтуван-
ня за блоками та між ними (стандартні показники, 
стандартні методи розрахунку, критерії привабли-
вості) в умовах бізнесів у різних сферах. Тобто для 
обґрунтування за блоками потрібні спеціалісти за 
різними напрямками (маркетологи, технологи, інже-
нери, економісти, фінансисти, бухгалтери, юристи та 
інші) залежно від сфери й особливостей бізнесу.

3. Технологія розглядає та передбачає ко-
ментарі як невід’ємний атрибут усіх розділів бізнес-
плану. Практично всі таблиці та графіки, наведені в 
документі, повинні мати коментарі, що пояснюють 
припущення, прийняті при розрахунках, методи роз-
рахунку й оцінки результатів, джерела даних. Однак 
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є приклади ігнорування цієї вимоги технології. Так, 
при загальній повазі та визнанні важливої ролі фінан-
сового блоку зустрічаються бізнес-плани з безліччю 
розрахункових таблиць, але без жодних коментарів 
до них. Це робить інформацію некорисною для інвес-
тора, тобто знижує якість бізнес-плану.

4. Відсутність або неналежність стратегічного 
планування. Цей недолік визначається не одразу, але 
наслідки його суттєво впливають на якість бізнес-
плану загалом. Підготовчий етап розробки збігається 
з роботами, які виконуються у процесі стратегічного 
планування. Якщо він не проведений, існує загроза 
невірних оцінок привабливості за блоками. 

Вибір і обґрунтування стратегії створює основу 
для ефективної роботи над бізнес-планом, до-
зволяє заощаджувати час і забезпечує якість 

документа. Безперервність і пропорційність забез-
печують наступність передачі результатів обґрунту-
вання за розділами для подальшого якісного та кіль-
кісного узгодження між ключовими параметрами 
розділів. Практика показує, що бізнес-плани, складе-
ні без чіткого формулювання стратегії, страждають 
внутрішньою неузгодженістю всередині розділів і 
між розділами [28].

Це відбувається тому, що решта розділів не має 
в назві ключових слів про стратегію, проте їх зміст 
пов’язаний зі стратегічними рішеннями. Існування 
такого зв’язку з наукової точки зору не викликає сум-
нівів й окремо не описується. Цей факт призводить 
до того, що на практиці в методичних рекомендаціях 
зрідка зустрічається прямий, явний опис цього зв’язку. 
Передбачається, що розробники знають про його існу-
вання та розуміють важливість його дотримання.

5. Перевірка/Експертиза. Значна кількість по-
милок, які знижують якість бізнес-плану, виникає 
та відбувається тому, що після завершення розроб-
ки бізнес-плану документ не перевіряється на наяв-
ність помилок або несуперечливість, допустимість, 
реальність припущень, рівня вірогідності оцінок. 
Наприклад, величина прогнозу продажів у першо-
му прогнозному періоді дорівнює потужності, для 
формування якої очікуються інвестиції. Однак вели-
чини в другому та наступних періодах, що пов’язані 
з потужністю, зростають. І відображають відрив від 
реальності. Виходить, що наступні величини про-
дажів не підкріплені потужністю. Іноді цей зв’язок 
досягнуто, але не враховані додаткові інвестиції для 
приросту потужностей. Іноді плани зростання ви-
робництва не пов’язані з ринком. Тобто, розрахунки 
та обґрунтування маркетингу суперечать можливос-
тям виробництва. Потужності зростають так швидко, 
що можливості виробництва перевищують розміри 
потенційних і реально можливих обсягів продажів. 
Якість бізнес-плану може значно поліпшитися, якщо 
буде проведена перевірка/експертиза.

Аналіз недоліків самостійної розробки бізнес-
планів виявляє в цілому наявність спроще-
ного підходу до їх розробки. Головні причини 

появи слабких місць у документі – ігнорування вимог 
і рекомендацій технологічного процесу розробки й 
обґрунтування бізнес-планів, поспіх у виконанні ро-
боти або відсутність знань і навичок у цій сфері.

Аналіз недоліків розробки бізнес-планів за учас-
ті консультантів демонструє недостатній рівень орга-
нізації співпраці. Головні недоліки в такій ситуації:
 обмежений доступ до інформації, як наслідок –  

велика кількість припущень, яка знижує рі-
вень реальності досяжності; 

 неповна інформація про результати стратегіч-
ного планування (мету, місію, бачення, стра-
тегію), що призводить до неясності пріори-
тетів та обмежень, часткової невизначеності 
оцінок, розбалансованості блоків;

 доручення провести стратегічне планування 
без участі основних ініціаторів/розробників, 
які мають право вибору та формування стра-
тегії. Консультант може пропонувати, але не 
обирати. У процесі розробки – глухий кут, зу-
пинка, втрата часу, повернення до початку та 
пошук шляхів подолання кризи. 

Напрями поліпшення якості бізнес-плану. За-
гальна оцінка недоліків бізнес-планів виявляє на-
явність спрощеного підходу до їх розробки: ігнору-
вання вимог і рекомендацій технологічного процесу 
розробки й обґрунтування бізнес-планів, відсутність 
знань і навичок у цій сфері чи недостатній рівень ор-
ганізації співпраці. Тому основні напрями поліпшен-
ня якості бізнес-планів можна звести до такого: 

1. Дотримання технології розробки та обґрунту-
вання бізнес-планів, яке гарантує та забезпечує якість 
інформації та її якісну обробку (трансформація, роз-
рахунки, узгодження); планування на основі певних 
принципів, які відображають специфічну діяльність із 
визначення параметрів майбутнього на основі аналізу 
й оцінки історії та сьогодення, певних намірів в умо-
вах невизначеності та ризику. Це означає:
 відмову від спрощеного підходу до розробки 

бізнес-плану (головної причини появи слаб-
ких місць у документі) при самостійній роз-
робці бізнес-плану;

 оволодіння й вдосконалення організації 
спільної роботи зі сторонніми партнерами/
розробниками та інвесторами. 

2. Удосконалення методичних рекомендацій 
для розробки й обґрунтування бізнес-планів на осно-
ві вивчення проблем практичного обґрунтування. 
Фокусування на стратегічному аспекті та його впливі 
на процес розробки та відображення в документі стає 
актуальним. Сучасні зміни в обґрунтуванні економіч-
ної ефективності, забезпечення адекватності вибору 
методології формування системи показників мають 
знайти відображення в рекомендаціях. Особливо це 
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стосується вдосконалення методичних рекомендацій 
для самостійної розробки бізнес-планів інвестицій-
ного проєкту (опису технології за кроками) для мало-
го та середнього підприємництва.

3. Підготовка фахівців, які володіють методи-
кою розробки бізнес-плану інвестиційного проєкту 
на всіх рівнях – від початкового до вищого. Міжна-
родна практика бізнес-планування має розвинуту 
систему освіти – від стислих курсів для всіх бажаю-
чих до спеціальних тренінгів для менеджерів вищого 
рівня, яка сприяє розширенню знань і навичок для 
обґрунтування управлінських рішень щодо перспек-
тивних напрямів розвитку. 

4. Розвиток бізнес-планування на підприєм-
ствах складається з розуміння необхідності створен-
ня систем планування там, де їх нема, та вдоскона-
лення там, де вони існують. Професійне планування 
забезпечить керівництво якісними документами для 
управління. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, у результаті проведеного дослі-

дження можна відзначити таке:
1. Визначення напрямів поліпшення якості біз-

нес-планів потребує комплексного аналізу вітчиз-
няних досягнень науки та результатів практики біз-
нес-планування. У роботі пропонується послідовний 
аналіз, який враховує: існуючі визначення групи дефі-
ніцій, які пов’язані із якістю бізнес-планів; виявлення 
факторів її забезпечення; розкриття сутності й осо-
бливостей методологічних засад формування; роз-
гляд існуючих недоліків/слабких місць бізнес-планів 
та оцінка причин їх виникнення; виявлення напрямів 
поліпшення якості бізнес-планів як сукупності вимог 
щодо практики в цій сфері. 

2. Розглянуті дефініції «бізнес-планування» та 
«бізнес-план» дозволили зосередити дослідження 
на «бізнес-плануванні» у вузькому сенсі – як специ-
фічному процесі, результатом якого є письмовий до-
кумент «бізнес-план» інвестиційного проєкту, тобто 
документ для зовнішнього застосування, пошуку 
інвестицій. Культура інвестиційного спілкування 
передбачає застосування спеціального документа, в 
якому міститься інформація щодо інвестиційної при-
вабливості конкретного проєкту/ідеї бізнесу.

3. Якість такого документа має два аспекти: ін-
вестиційний і загальний інформаційно-аналітичний. 
 Інвестиційний аспект. Якість бізнес-плану 

залежить від очікувань і потреб інвесторів, 
тому це – наявність комплексу інформації, 
який забезпечує можливість однозначних 
суджень і висновків щодо реальності (досяж-
ності) певних результатів, достатній для при-
йняття інвестиційного рішення. Це знаходить 
відображення у визначені категорії «бізнес-
план». Бізнес-план – це письмовий документ, 
в якому відображена сутність підприємниць-

кої ідеї в рамках обраної стратегії, де наведе-
но комплекс інформації (маркетингової, ви-
робничої, організаційної, фінансової), який 
обґрунтовує майбутню привабливість бізнесу 
(досяжність цілей, оптимальність шляхів до-
сягнення, ефективність інвестицій) і може 
служити інструментом інвестиційного спіл-
кування (у вузькому сенсі).

 Загальний інформаційно-аналітичний аспект. 
«Бізнес-план» (письмовий документ), ство-
рений у результаті інформаційно-аналітич-
ного процесу, призначений для задоволення 
потреби замовника. Це означає, що основні 
складові якості бізнес-плану – якість інфор-
мації та якість її обробки за допомогою спе-
ціальних методів, які залежать від рівня під-
готовки спеціалістів-розробників.

4. Основний фактор забезпечення якості – до-
тримання технології розробки й обґрунтування біз-
нес-планів. Основні елементи технології: принципи, 
стандарти та методики. Усі діючі методичні рекомен-
дації із розробки бізнес-планів мають однакові еле-
менти, спираються на міжнародні стандарти й опису-
ють практичні процедури. Вони розрізняються рівнем 
деталізації, глибини та прикладами рекомендацій 
щодо деяких сфер проєктів бізнесу. Питання вдоско-
налення методичних рекомендацій на основі вивчення 
проблем практичного обґрунтування є актуальним.

5. Аналіз недоліків бізнес-планів виявляє в ці-
лому наявність спрощеного підходу до розробки 
бізнес-плану: ігнорування вимог і рекомендацій тех-
нологічного процесу розробки й обґрунтування біз-
нес-планів, відсутність знань і навичок у цій сфері або 
недостатній рівень організації співпраці.

6. Тому основні напрями поліпшення якості біз-
нес-планів можна звести до такого:
 дотримання технології розробки й обґрунту-

вання; 
 удосконалення методичних рекомендацій на 

основі вивчення проблем практичного біз-
нес-планування. Особливо це стосується вдо-
сконалення методичних рекомендацій для 
самостійної розробки бізнес-планів інвес-
тиційного проєкту для малого та середнього 
підприємництва;

 підготовка фахівців, які володіють методикою 
розробки бізнес-плану інвестиційного проєк-
ту, обґрунтування управлінських рішень;

 розвиток планування на підприємствах.
Ці напрямки стають актуальними зі зростанням 

бізнесу та внутрішнім усвідомленням керівництва 
підприємств у необхідності поліпшення якості пла-
нування й управління в усіх сферах бізнесу.                
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Чепелюк М. І. Методологічний підхід до формування системи стратегій підприємства
У статті розглянуто методологічні підходи до управління стратегічними перетвореннями та проаналізовано існуючі підходи до формування 
системи стратегій підприємства. В умовах, що постійно змінюються, потрібен ефективний підхід до управління стратегічними перетворен-
нями на підприємстві, що стало однією з найгостріших і актуальних проблем менеджменту. Методологічну основу дослідження склали систем-
ний, процесний, інституціональний, поведінковий, когнітивний підходи. Системний підхід, побудований на принципах цілісності, узгодженості, 
збалансованості в цілях і завданнях, взаємодоповненості інструментарію, – акцентує увагу на інструментах як способі дій, методах прийняття 
та реалізації стратегічних рішень при формуванні системи стратегій підприємства. Процесний підхід – на своєчасності прийняття страте-
гічного рішення, результативності щодо досягнення цілей. В інституціональному підході за основу взято якість корпоративного управління, 
інформаційну прозорість, соціальну й екологічну відповідальність. У поведінковому підході – формування готовності персоналу до реалізації стра-
тегії, конкурентних переваг підприємства. Когнітивний підхід базується на якості стратегічного мислення та використанні знань, досвіду як 
унікального стратегічного ресурсу, на активному пошуку можливостей та їх використання в процесі формування системи стратегій. Проведе-
ний аналіз показав велику кількість підходів, що можуть використовуватися з урахуванням динамічного зовнішнього середовища та розвитку 
інформаційних технологій. У даний час, завдяки розвитку інформаційних технологій та цифровізації, є передумови розробки більш сучасних під-
ходів до процесу формування системи стратегії на основі статистичних даних про показники внутрішньої бізнес-діагностики підприємства та 
прогнозів довкілля з урахуванням динаміки зміни цих факторів.
Ключові слова: стратегія, система стратегій, формування системи стратегій, методологічний підхід, системний, процесний, інституціональ-
ний, поведінковий, когнітивний підходи.
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