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have been significantly liberalized, a mechanism of state funding for entrepreneurship has been 

launched, export duties have been abolished in the country and a maximum limit of 15% of import 

duties has been set.  Along with this, positive changes have been made in recent years on the use of 

funds of the National Fund for Entrepreneurship Support. Thus, according to the Decree of the 

President of the Republic of Azerbaijan "Regulations on the National Fund for Entrepreneurship 

Support of the Republic of Azerbaijan" and "Rules of Using the Funds of the National Fund for 

Entrepreneurship Support" were approved. According to these rules, the amount of preferential loans 

granted to entrepreneurs has been increased, interest rates are reduced from 7 to 6, and 25 days are 

considered. At the same time, the total volume of loans granted to entrepreneurship subjects has 

increased. With this, businessmen have increased their access to loans. In line with the requirements 

of market relations, the process of small entrepreneurship development in the country's economy 

continued. New criteria for identifying small entrepreneurship subjects by types of economic activity 

have been approved by the relevant Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan 

[2]. 

Work has been done to create e-commerce web portal and country's electronic economic map 

that will support entrepreneurs, especially agricultural producers, in the use of modern methods and 

technologies. 

As a result of purposeful measures, the positive trends observed in the country's economy and 

in the development of its entrepreneurship continue to show itself. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ ДЛЯ СТАРТАПУ 

У зв’язку з масовим поширенням мережевих технологій кардинально змінюються 

принципи відносин між суб’єктами господарювання завдяки виникненню нових можливостей 

розвитку. Виникають нові механізми ведення інноваційної діяльності: стартапи, 

краудсорсинг, спін-компанії, аутсорсинг інновацій. 

Стартап —компанія, створена для швидкого зростання. Це означає, що не всі засновані 

«з нуля» компанії можуть називати себе стартапами. Немає значення сфера діяльності, 

технології, спосіб чи джерело залучення інвестицій, кінцевий продукт – зростання є основою 

і головною відміною рисою, і все, що пов’язане з поняттям «стартап», так чи інакше пов’язане 

із зростанням в першу чергу [3, c. 26–30.]. 

Основним ресурсом для створення нового стартапу служить хороша новаторська ідея. 

Іншим фактором успішності цієї ідеї є її потребність (ступінь необхідності для споживача). 

Але перш ніж започаткувати стартап, необхідно скласти оптимальний бізнес-план його 

розвитку.  

Складання бізнес-плану для стартапів має свої особливості та структуру і цей процес 

поділяється на декілька етапів. 

Першим етапом складання бізнес-плану є проведення детального аналізу ринку, що 

дозволяє вивчити його поточні тенденції, рівень цін та конкуренції, а також оцінити ємність 

ринку і розглянути перспективи його розвитку. 

При проведенні дослідження ринку доцільно використовувати офіційні дані Державної 

Служби статистики, профільних міністерств, бази митної служби, а також інформацію 

операторів ринку.  
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Наступним – другим етапом складання бізнес-плану та його важливою складовою є 

підготовка фінансової моделі – фінансового плану. Фінансовий план для стартап-проекту 

містить такі основні планові розрахунки: 

1. Бюджет початкових інвестицій. 

2. Планові обсяги продажів. 

3. Детальний перелік операційних витрат та їх планові розміри. 

4. Плановий розрахунок генерується підприємством виручки і грошового потоку.  

5. Аналіз точки беззбитковості. 

6. Розрахунок планових показників інвестиційної привабливості, прибутковості і 

рентабельності запланованого проекту. 

Побудова адекватної фінансової моделі бізнес-плану спирається на кілька ключових 

факторів: 

– якість, повнота та деталізація вхідної інформації; 

– використання методології проведення розрахунків, що відповідає сучасній фінансовій 

практиці, що забезпечує правильність і надійність отриманих результатів. 

Важливо пам’ятати, що якість і достовірність вхідної інформації матимуть визначальний 

вплив на реалістичність побудованої фінансової моделі. 

Третій етап – це складання описової частини бізнес-плану, основою для чого служить 

побудована фінансова модель, доповнена результатами проведеного ринкового дослідження. 

При підготовці описової частини бізнес-плану доцільно використовувати рекомендації одного 

з існуючих міжнародних стандартів: UNIDO, ЄБРР, TACIS та ін. 

У цьому процесі важливо вміти відділити потрібну інформацію, тобто інформацію 

першого ступеня важливості, від додаткової, яка може бути представлена у додатках до бізнес-

плану або пред’явлена на вимогу [2, c. 90-93]. Якщо порівнювати типову структуру бізнес-

плану із бізнес-плану для стартапу, необхідно зазначити, що вони мають деякі відмінності. 

Бізнес-план для стартапу має три основних етапи складання, які поділяються на декілька, а 

типовий бізнес-план у своїй структурі має 10 розділів, , кожний з яких має своє цільове 

призначення та специфіку. Ще однією особливістю в структурі складання бізнес-плану для 

стартапа є те, що в першому розділі оцінюються реальні можливості успіху в започаткуванні 

бізнес-проекту та оцінюється загальний стан на ринку.  

Коригування бізнес-плану здійснюється поступово, в міру виконання робіт із проекту, 

що дозволяє підготувати його фактичний бюджет. При цьому важливо зберегти як вихідний 

документ, так і відкоригований, щоб оперативно виконувати аналіз відхилень інвестиційного 

бюджету, продажів і рівня операційних витрат. Такий аналіз дозволить отримати інформацію 

про інвестиційну привабливість і рентабельність проекту в процесі його реалізації та вчасно 

реагувати на можливі негативні тенденції. [1, с. 87-91] 

Таким чином, підготовка бізнес-плану для стартап-проекту є комплексним і 

трудомістким процесом, який вимагає наявності знань в різних галузях, специфічних навичок, 

необхідних для проведення аналізу ринку, збору інформації і підготовки фінансової моделі, а 

також безпосередньої підготовки текстової частини бізнес-плану.  
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