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План на 90 днів 
ЯК? 

1. Заповніть таблицю, зазначивши поточні фінансові показники 

2. Поспостерігайте, які емоції викликають у вас отримані дані 

3. Згенеруйте та занотуйте ідеї, цілі на 90-денний термін 

4. Вирішіть, що і як ви збираєтесь робити, в які терміни 
 

Поточні фінансові показники 
 

Поточний загальний дохід – доступні кошти, які ви вже заробили цього року, $ $ 

Прогнозований дохід – кошти, які ви маєте отримати по рахунках протягом наступних 90 днів, $ $ 

Готівка – кошти, які ЗАРАЗ у вас під рукою,$ $ 

 

Потенційно доступні кошти – вартість поточних угод, які будуть закриті протягом наступних 90 

днів із вірогідністю не менше 85%, $ 

$ 

Кредит – сума кредитних коштів, доступних Вам зараз, $ $ 

Основні витрати – середнє значення, $/місяць $ 

Другорядні витрати – середнє значення, $/місяць $ 

* Визначення та спосіб обчислення – див. Додаток. 

 
Поспостерігайте за своїми емоціями від одержаних фінансових показників 
 
Мета на 90 днів та генерування ідей 
 
 Що ви хочете досягти у 90-денний термін? 
 

Оцініть свої ідеї 

1. Мозковий штурм – УСІ ідеї прийнятні – не дозволяйте припущенням на кшталт «це не спрацює» 
завадити вам занотувати всі пропозиції 

2. Зробіть паузу, можливо, навіть ляжте спати, а потім вже вирішіть, на чому варто зосередитися 

3. Дайте відповіді на питання: 

• Чому ви вважаєте ці ідеї гарними? 

• На який позитивний результат ви розраховуєте? 

• Що потрібно для їх реалізації? 

• Чи можливі якісь негативні наслідки? 

• Що трапиться, якщо нічого не робити? 

4. Прийміть рішення: 

• 2-3 найкращі ідеї для досягнення поставленої  мети 
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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 
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ДОДАТОК 

ДОХОДИ 
 

Дохід – кошти, які ви вже заробили цього року 
• Визначення: дохід – це гроші або матеріальні цінності, одержувані  від продажу товарів або 

послуг, згідно виду діяльності підприємства. Дохід – це ваш прибуток до відрахування видатків. 
• Як обчислити: 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  

• Визначення: для цієї вправи потрібно додати суми по всіх рахунках, які мають бути оплачені 
вашими клієнтами протягом наступних 90 днів. В такий спосіб ви отримаєте загальну суму, яку 
матимете за 90 днів. 

Готівка – що ви маєте у банку просто зараз? 
• Визначення: для цієї вправи під «готівкою» розуміємо кошти, які ви маєте під рукою, або можете 

легко отримати і обміняти на готівку. Сюди входять кошти на банківських рахунках, кошти за 
чеками та гроші у будь-якій іншій валюті. 

• Як обчислити: складіть суми коштів на всіх рахунках підприємства та готівки. 
Потенційно доступні кошти – вартість поточних угод 

• Визначення: для цієї вправи потенційно доступні кошти означають суми поточних угод, які 
мають бути закриті протягом наступних 90 днів із вірогідністю не менше 85%. 

• Як обчислити: 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 
• Визначення: для цієї вправи під «кредитом» розуміємо всі можливі доступні кошти, які ви 

можете залучити. Сюди відносимо позики, гранти, кредитні лінії. Це існуючий, а не потенційний, 
кредит. На скільки кредитних коштів ви можете розраховувати? 

• Як обчислити: 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 

 
Радимо навести ВСІ витрати, які зможете згадати. Далі класифікуйте їх як основні або другорядні. 

Основні витрати – витрати, необхідні для здійснення бізнесу  
• Визначення: основні витрати – це витрати, які ви або маєте сплатити за законом, або повинні 

сплачувати, щоб продовжувати працювати. Такі витрати вважаються суттєвими, адже ми не 
можемо без наслідків не сплачувати їх у будь-який з місяців. Розмір основних витрат коливається у 
залежності від специфіки бізнесу. 

• Приклади: оренда, фонд оплати праці, податки, пальне, маркетинг, комунальні послуги, Інтернет 
тощо. 

• Як розрахувати: додайте суми основних витрат, підрахуйте середньомісячні значення. 

Другорядні (необов’язкові) витрати – приємно мати можливість дозволити собі додаткові 
витрати 

• Визначення: другорядні витрати – це витрати, які не є обов’язковими для здійснення  бізнесу і тому 
класифікуються як довільні. У важкі економічні часи, як зараз, підприємці мають скоротити видатки 
у зв’язку із зменшенням доходів. 

• Приклади: подорожі, премії, подарунки, заходи, підписки, виставки, покращення умів в офісі, 
розваги. 

• Як розрахувати: складіть вартість несуттєвих витрат, підрахуйте середньомісячні значення. 


