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Гапоненко О. Є., Степуріна С. О., Павленко О. К. Прийняття рішення про підприємницьку діяльність  
на основі підприємницької ідеї

Метою статті є компаративний аналіз і теоретико-прикладне обґрунтування процесів прийняття фундаментального управлінського рішення 
щодо започаткування підприємницької діяльності, в основі якого полягає підприємницька ідея. На думку авторів, першочерговим завданням фор-
мування підприємницької ідеї є необхідність визначення мети, шляхів і засобів її досягнення, а також принципів. Розроблено класифікацію джерел 
формування комплексу ідей, що дозволяє зіставити джерело ідеї з перспективами розвитку компанії. З цією метою в дослідженні запропоновано 
залучити групу експертів – фахівців певної галузі. Проведений у статті ґрунтовний аналіз сучасних досліджень щодо процесу формування підпри-
ємницької ідеї та прийняття адекватного, обґрунтованого рішення щодо її розробки дозволив зробити висновок про те, що процес прийняття 
рішення щодо вибору виду та напрямку або множини альтернативних напрямків підприємницької діяльності потребує аналізу всього комплексу 
параметрів, які формують зміст підприємницької ідеї в поєднанні з варіантами та стратегією досягнення результатів цієї ідеї – як генеральної 
цілі (місії), як сенсу існування компанії та як способу досягнення проміжних цілей. Апробацію процесу вибору проведено на прикладі компанії з ви-
робництва медичного обладнання. У результаті дослідження виявлено потенційні можливості та шляхи забезпечення конкурентних переваг і 
пріоритетних напрямків розвитку компанії. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є побудова експертної системи щодо по-
шуку ефективних векторів і сценаріїв стратегічного розвитку компанії в різноманітних умовах зовнішнього середовища.
Ключові слова: підприємницька діяльність, підприємницька ідея, бізнес-план, стратегічний аналіз, інвестиційна стратегія.
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The article is aimed at a comparative analyzing and an applied theoretical-applied substantiating of the processes of making a fundamental managerial deci-
sion to establish an entrepreneurial activity, based on an entrepreneurial idea. According to the authors, the primary task of forming an entrepreneurial idea 
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group of experts – specialists in a particular field. A thorough analysis of modern researches on the process of forming an entrepreneurial idea and making an 
adequate, informed decision on its development allowed to conclude that the process of deciding on the choice of type and direction or multitude of alterna-
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achieving intermediate goals. An approbation of the selection process was carried out on the example of a company producing medical equipment. As a result 
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У сучасному форматі ведення підприємницької 
діяльності ключовою ознакою інноваційно-
реактивних підходів є розвиток стартап-біз-

несу. Механізм започаткування підприємницької ді-
яльності передбачає декілька етапів, перший з яких –  
формування підприємницької ідеї. Упровадження 
підприємницької ідеї здійснюється в обраній сфері 
бізнесу, в певній організаційно-правовій формі його 
ведення та потребує розробки бізнес-плану. Засну-
вання власного бізнесу та його успішна реалізація в 
сучасних умовах ускладнюється багатьма зовнішніми 
та внутрішніми загрозами. Однак у підприємницькій 
діяльності позитивний результат приходить в осно-
вному до активних особистостей, які беруть на себе 
ризик в будь-який час і не говорять, що причиною не-
вдач є складності законодавства, високі податки або 
обмежений стартовий капітал. У більшості випадків 
запорукою успішної реалізації багатьох бізнес-ідей 
ставали: інновації, якісний сервіс, постійне вдоскона-
лення продукту та грамотний маркетинг [1].

Вихідним пунктом прийняття рішення про орга-
нізацію підприємницької діяльності є розробка вдалої 
підприємницької ідеї. Тому виникає потреба в аналізі 
й обґрунтуванні підходів до джерел, критеріїв, мето-
дів формування підприємницької ідеї. Це відображе-
но в працях зарубіжних авторів: Барроу К., Барроу П.,  
Брауна Р. [2], Форда Б., Борнстайна Д., Пруетта П.  
[3], Попова В. М., Ляпунова С. І. [4], Круглової Н. Ю. 
[5] та ін.

У вітчизняній практиці основам підприємниць-
кої діяльності, зокрема складанню бізнес-планів, 
присвячено роботи: Гонтарєвої В. І. [6], Гаркуші Н. М. 
[7], Пробоїв О. А. [8], Кваші О. С., Фоміної В. В. [9], 
Лаврів Л. А. [10], Ємець О. І. [11] та ін.

Дослідження літератури в цьому напрямку до-
зволило виділити основні характеристики підпри-
ємницької ідеї та критерії її ідентифікації. Проте при-
йняття рішення про підприємницьку діяльність по-
требує аналізу всього комплексу параметрів, що фор-
мують зміст підприємницької ідеї, в поєднанні з варі-
антами та стратегією досягнення результатів цієї ідеї.

Мета статті полягає в теоретико-прикладному 
обґрунтуванні прийняття рішення про започаткуван-
ня підприємницької діяльності, в основі якої – під-
приємницька ідея.

Систематизація існуючих визначень «підпри-
ємницька ідея» дала змогу сформулювати ці-
лісне уявлення про цю економічну категорію 

(рис. 1). Сутнісна характеристика підприємницької 
ідеї, що наведена на рис. 1, дає змогу чітко усвідо-
мити комплекс параметрів, що її формують, а також 
взаємозв’язок між ними.

Джерела формування банку підприємницьких 
ідей наведено на рис. 2. Виходячи із цієї інформації, 
основою ідеї може бути власні або запозичені підхо-
ди, а інформація для її утворення черпається з бага-
тьох джерел.

При виборі підприємницької ідеї підприємець 
повинен керуватися такими критеріями (рис. 3). 

Експертна оцінка підприємницької ідеї передба-
чає розробку бізнес-плану або техніко-економічного 
обґрунтування (ТЕО). Завдяки цим документам здій-
снюються всі попередні розрахунки на основі збору 
й аналізу інформації про продукцію, можливі ринки 
збуту, перспективи галузі, розраховується потреба в 
капіталі, визначається потреба в ресурсах [2–4; 14].

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ІДЕЯ – це знання
про доцільність і можливість

займатися певним видом
підприємницької діяльності, а також

чітке усвідомлення:

 

мети такої діяльності засобів досягнення

Мінімальна
потреба

в початковому
капіталі

Можливість
державної
підтримки

Бізнес-ідея повинна базуватися
на принципі:

шляхів

 Рис. 1. Сутнісна характеристика підприємницької ідеї
Джерело: розроблено на основі [7; 11–13].
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ІДЕЯ

власна (оригінальна) запозичена

Джерела формування
банку ідей: 

відвідування
ярмарків,
виставок

знання, отримані
в навчальних

закладах

досвід родичів
і знайомих

досягнення
конкурентів

дослідження думки
споживачів,

працівників системи
збуту

Істотним джерелом бізнесових ідей є засоби масової інформації та публікації
у фахових виданнях, ресурси мережі Інтернет

Рис. 2. Джерела формування банку підприємницьких ідей
Джерело: розроблено на основі [7; 11–14].

При виборі ідеї потенційний
підприємець може керуватися 

такими критеріями:

Знання даного виду
діяльності та наявність
відповідних здібностей

підприємця

Допустимий ризик
і низький рівень

конкуренції

Мінімальна
потреба

в початковому
капіталі

Мінімальний термін
отримання
результату

Можливість
державної
підтримки

Бізнес-ідея має пройти експертну оцінку з боку підприємця
та залучених фахівців, які спроможні оцінити ефект від реалізації

Рис. 3. Критерії вибору підприємницької ідеї
Джерело: розроблено на основі [7; 11–13].

У даному дослідженні вважається доцільним 
проілюструвати особливості прийняття рішення щодо 
підприємницької діяльності у вигляді гипотетичного 
прикладу, що не містить явної чи прихованої інформа-
ції про будь-які аспекти комерційної таємниці.

Приклад розробки підприємницької ідеї: бу-
дівництво комплексу відповідно до стандартів GMP 
з виробництва медичних пристроїв з ініціативи Ко-
мітету з медичних виробів Міністерства охорони 
здоров’я України.

Цілі підприємницької ідеї:
1. Введення в експлуатацію виробничого комп-

лексу відповідно до вимог GMP. «Стандарт GMP (Good 
Manufacturing Practic, Належна виробнича практика) –  
система норм, правил і вказівок щодо виробництва 
лікарських засобів, медичних пристроїв, виробів діа-
гностичного призначення, продуктів харчування, хар-
чових добавок і активних інгредієнтів» [15].

2. Збільшення асортименту продукції, що випус-
кається, до n найменувань.
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3. Збільшення обсягів реалізації готової продук-
ції до n млн грн.

4. Збільшення країн – споживачів готової про-
дукції, включно з потребами Міністерства охорони 
здоров’я.

5. Розвиток і впровадження нових методів діа-
гностики захворювань населення відповідно до сві-
тових стандартів.

Як альтернативні варіанти розглянуто такі шля-
хи реалізації бізнес-ідеї (табл. 1). На підставі 
вищевикладеного (див. табл. 1), а також з огля-

ду на стратегічну значущість будівництва виробничо-
го комплексу, найбільш оптимальним і доцільним є 
варіант реалізації за рахунок бюджетних інвестицій-
них коштів.

Можливі варіанти реалізації цілей і показників 
результату проєкту забезпечуються за рахунок роз-
робки інвестиційної стратегії (рис. 4). 

Виходячи з інформації, наведеній на рис. 4, піс-
ля встановлення цілей підприємницької ідеї, що про-
являються в плануванні, організації інвестиційного 
та фінансового процесів, а також в управлінні витра-
тами, здійснюється формування генерального, пер-
спективного напрямку розвитку підприємства.

Для проведення стратегічного аналізу пропону-
ється використовувати матричний підхід. Можливі ва-
ріанти реалізації цілей і показників результату проєк-
ту забезпечуються за рахунок розробки інвестиційної 
стратегії. Стратегічний аналіз діяльності за допомогою 
матриці І. Ансоффа [17] дозволив виявити потребу в 
просуванні на ринки медичного обладнання (табл. 2). 
Виходячи з табл. 2, мова йде про стратегію диверсифі-
кації (diversification strategy), яка означає одночасно й 
оновлення товарного ряду, і вихід на нові ринки.

Так, реалізація проєкту передбачає збільшення 
асортименту продукції, що випускається, до n на-
йменувань; збільшення продажів готової продукції; 
збільшення (включно з потребами МОЗ) країн – спо-
живачів готової продукції.

З метою визначення стану комплексу з вироб-
ництва медичних пристроїв проведено стратегічний 
аналіз на основі матриці Шелл/ДПМ (табл. 3).

Відповідно до табл. 3, значною мірою забезпе-
чити конкурентні переваги виробничого комплексу 
в межах України та на міжнародному рівні можна за 
рахунок виробництва пристроїв, які в рамках окре-
мих територій не надаються іншими організаціями,  
а також зниження вартості послуг, що надаються.

Таблиця 1

Шляхи досягнення мети та показників результату підприємницької ідеї

Варіант реалізації Переваги Недоліки

Бюджетні інвестиції за допомо-
гою участі держави в статутному 
капіталі юридичних осіб

– Ідея відповідає стратегічним цілям  
і пріоритетам як держави в цілому,  
так і сфери охорони здоров’я;  
– ідея сприяє забезпеченню біологічної 
безпеки України;  
– ідея дасть справедливе вирішення од-
ного з пріоритетних напрямків охорони 
здоров’я – зниження вартості медичного 
обслуговування та своєчасна діагностика 
особливо важких хвороб населення

Одноразове навантаження на бюджет 
у період будівництва комплексу

Бюджетний кредит –

– Неможливість забезпечення повної 
компенсації ставок винагороди по 
бюджетному кредиту;  
– реалізація проєкту з максимально 
можливою позитивною окупністю за 
більш короткий термін;  
– тривалі терміни на збір, підготовку 
й узгодження проєкту Міністерством 
фінансів України та схвалення Уряду

Бюджетний кредит або державне 
приватне партнерство –

– Тривалі терміни з розробки та 
узгодження ТЕО та конкурсної доку-
ментації;  
– отримання прибутку, надаючи плат-
ні послуги, хоча даний проєкт не є 
комерційним

Приватні інвестиції –

Комплекс є стратегічним об’єктом, 
тому відвідування, проведення різ-
ного виду робіт регламентуються 
законом
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Визначення цілей

підприємницької діяльності
Установлення цілей

підприємницької діяльності

Формування цілей – первинна мета
підприємницької діяльності,

що проявляється в плануванні,
організації інвестиційного та фінансового

поцесів, управління витратами

 
Формування власної
стратегії розвитку –
запорука зростання

обсягів діяльності

 

Стратегія підприємства – це процес формування генерального перспективного напрямку 
розвитку підприємства на основі визначення якісно нових цілей, узгодження внутрішніх 
можливостей підприємства з умовами зовнішнього середовища та розробки комплексу 

засобів, які забезпечують їх досягнення
 

Так 

Ні 

Рис. 4. Підприємницька ідея як основа формування стратегії підприємства
Джерело: упорядковано на основі [16].

Таблиця 2

Стратегічний аналіз ідеї на основі матриці І. Ансоффа «Товар – ринок»

Ринок Послуга, що вже надається Нова послуга

Наявні ринки Стратегія проникнення на ринок Стратегія створення нової послуги

Нові ринки Стратегія пошуку нових ринків Стратегія диверсифікації

Таблиця 3

Стратегічний аналіз на основі матриці Shell/DPM

Пе
рс

пе
кт

ив
и 

га
лу

зі 
бі

зн
ес

у сильні Подвоїти обсяг виробництва 
або згорнути бізнес

Стратегія посилення  
конкурентних переваг Лідер виду бізнесу

середні
Продовжувати бізнес  

з обережністю або згортати 
виробництво

Продовжувати бізнес  
з обережністю Стратегія зростання

слабкі Стратегія згортання бізнесу Стратегія часткового  
згортання бізнесу 

Стратегія генератора  
грошової готівки

слабка середня сильна

Конкурентоспроможність бізнесу

ВИСНОВКИ
У дослідженні розглянуто сутнісну характерис-

тику підприємницької ідеї, принципи її становлення, 
джерела та критерії відбору.

Розкрито теоретико-прикладний аспект роз-
робки підприємницької ідеї, шляхи її досягнення.  
У ході стратегічного аналізу підприємницької ідеї під-
тверджено доцільність його впровадження в частині 
просування медичного обладнання (на основі матриці 
І. Ансоффа «Товар – ринок»). Обґрунтовано перспек-
тивність бізнес-ідеї, що сприяє реалізації мети підви-
щення конкурентних переваг (на основі матриці Shell/
DPM). Таким чином, охарактеризовано можливість 
потенційного зростання за рахунок вкладення інвес-
тицій в будівництво для потреб охорони здоров’я.

Перспективою подальших досліджень у даному 
напрямку є пошук ефективних векторів розвитку за-
для досягнення ключових цілей підприємницької ідеї 
на основі складання бізнес-плану.                   
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