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Порядок денний 

Мета: 
1. Ви сформулюєте ключові тези щодо ваших бізнес-фінансів 

2. Ви відчуєте впевненість у прийнятті рішень 

3. У вас з'явиться план дій 
 

Як: 
• 45 хв. – ми поговоримо про те, як мислити стратегічно 

• 15 хв. – питання та відповіді 



Коротко про мене 

Я – практикуючий бізнес-тренер, працюю у Eleanor Beaton 

&  Company, Ltd. 

 

Раніше я входила до складу робочої групи з розробки 

глобальної стратегії Robinson Fresh 

 

Стратегії – моя супер-сила . Я навчаю жінок – власниць 

бізнесу у всьому світі розробляти чіткі, прості 

стратегії розвитку та втілювати їх у життя 



Сьогодні  

Маючи 

 потрібну 

інформацію 

 план 

Ми зможемо  

 

 чітко мислити 

  

 спокійно діяти 



Потрібна інформація 

ДОХОДИ 

 Поточний загальний 

дохід 

 Прогнозований дохід 

 Готівка 

 Потенційно доступні 

кошти 

 Кредит 

ВИТРАТИ 
 Основні витрати 

 Другорядні 

витрати 



Доходи 

 Поточний загальний дохід – кошти, які ви вже заробили цього року 
• ЯК: Додайте всі потоки доходів вашого бізнесу та отримайте загальну суму. Це має бути сума, 

одержана з початку року до сьогоднішнього дня 

 Прогнозований дохід – кошти, які ви маєте отримати протягом 

наступних 90 днів 
• ЯК: Підсумуйте всі рахунки, які мають бути оплачені вашими клієнтами протягом наступних 90 

днів. В такий спосіб ви отримаєте загальну суму, яку матимете за 90 днів 

 Готівка – кошти, які ви зараз маєте на банківському рахунку  
• ЯК: Додайте суму коштів на усіх банківських рахунках та наявної готівки, і отримаєте загальну 

суму 

 Потенційно доступні кошти – вартість поточних угод 
• ЯК: Додайте суми поточних угод і відніміть суми по тим із них, які будуть закриті протягом 

наступних 90 днів із вірогідністю менше 85% 

 Кредит – кредитні кошти, позики, потенційно доступні вам зараз 
• ЯК: Додайте суми кредитних коштів, доступних вам зараз. Не запитуйте нові кредити і не 

використовуйте кредитні кошти, якщо це непотрібно – просто знайте, що можете розраховувати 

на них! 



Витрати 

 Основні витрати (необхідні для здійснення бізнесу) 
• НАПРИКЛАД: оренда, фонд оплати праці, податки, пальне, 

маркетинг, комунальні послуги, Інтернет тощо. 

 

 Другорядні витрати (необов'язкові) 
• НАПРИКЛАД: подорожі, премії, подарунки, заходи, підписки, 

виставки, покращення умов в офісі, розваги 

 

ПОРАДА: 
Як тільки матимете список необов'язкових витрат, розподіліть їх за рівнем значущості 

від найменш важливої до найважливішої. Тоді, якщо вам доведеться скорочувати 

витрати, ви зможете легко визначитися із першочерговими заходами 



Пауза – це нормально 

Як ви оцінюєте ці цифри?… 

Комусь ця вправа може здатися нецікавою, але 

керівник підприємства повинен знати таке. 

 

Без цих даних неможливо приймати виважені 

стратегічні рішення 



Ідеї 

Тепер, коли ми маємо найважливіші 

показники оцінки діяльності бізнесу, 

можемо почати складання плану. 

 

ЗАВДАННЯ: 
Запишіть ОДНУ ідею – що варто зробити, аби 

збільшити свій ДОХІД  

або зменшити ВИДАТКИ? 



План на 90 днів 

1. МЕТА 

• 1 липня 2020 р.: що ви хочете досягти до цього дня?  

 Наприклад: збільшити грошовий потік 

2. ЯК? 

• Пропонуйте якомога більше ідей – не дозволяйте 

припущенням на кшталт «це не спрацює» завадити вам 

занотувати всі пропозиції 

• Зробіть паузу, можливо, навіть ляжте спати, а потім вже 

вирішіть, на чому варто зосередитися 



План на 90 днів 

3. ФОКУС 
Втілити всі ідеї неможливо. Обрати НАЙКРАЩІ з них ви 

зможете, надавши відповіді на такі стратегічні питання: 

• Чому ви вважаєте ці ідеї гарними? 

• Що потрібно для їх реалізації? 

• На який позитивний результат ви розраховуєте? 

• Чи можливі якісь негативні наслідки? 

• Що трапиться, якщо нічого не робити? 

4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 
• Визначте 2-3 найкращі ідеї для досягнення поставленої до 

1 липня мети? 



Занотуйте свій план на 90 днів 

Мета на 90 днів - наприклад, збільшити грошовий потік на 

25% до 1 липня 
ЩО? ЯК? КОЛИ? 

ПРИКЛАД: 

Пришвидшити оплату 

рахунків 

ПРИКЛАД: Зателефонувати трьом 

найбільшим покупцям і спитати їх про терміни 

наступних платежів, і чи не зможуть вони 

здійснити оплати раніше 

15 квітня 

ПРИКЛАД:  

Попередній продаж 80% 

осіннього врожаю 

ПРИКЛАДИ: 

• Оцінити обсяг врожаю, який буде потрібен 

партнерам восени  

• Зв'язатися з кращими клієнтами (в порядку 

пріоритетності), запропонувати укладання 

контрактів 

• Передплати у вигляді відсотків від суми 

контракту 

 

30 квітня 

 

15 травня 

 

 

1 липня 



Сьогодні  

Маючи 

 потрібну 

інформацію 

 план 

Ми можемо  

 

 чітко мислити 

  

 спокійно діяти 



Ваші питання 



Якщо вам буде потрібна подальша 

підтримка, звертайтеся до нас! 

Кейт Дволінг, практикуючий бізнес-тренер 
www.eleanorbeaton.com  

katedowling@eleanorbeaton.com  US +1-651-343-0820 

http://www.eleanorbeaton.com/
mailto:katedowling@eleanorbeaton.com

