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1. Резюме Проекту 

Концепція Проекту Організація дошкільного навчального закладу, з метою задоволення 

потреб населення на послуги якісної дошкільної освіти. 

Місцезнаходження Україна, одне із міст 

Графік реалізації Проекту Проектний період ... роки 

Період необхідний для запуску Проекту ... місяці 
 

Бюджет Проекту Вартість Проекту ... грн. 
 

Прибутковість Проекту   Валовий дохід за ... роки реалізації 
Проекту ... грн. 

Капіталізований чистий прибуток 

за ... роки реалізації Проекту ... грн. 

Сукупний грошовий потік за 3 роки 

реалізації Проекту ... грн. 
 

Інвестиційна привабливість 

Проекту 

Ставка дисконту ...% 

DPP (дисконтований період окупності) ... 

NPV (чиста приведена вартість) ... грн. 

IRR (внутрішня норма доходності) ...% 

PI (прибутковість вкладень) ... 
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2. Проект 

2.1. Опис Проекту 

2.1.1. Концепція Проекту. Опис бізнес-ідеї 

 

Метою реалізації Проекту є відкриття дошкільного навчального закладу на ... осіб.  

На сьогодні, в сфері дошкільної освіти виникла ситуація гострої нестачі дитячих 

закладів з якісної підготовки малюків. Скорочення мережі державних дошкільних закладів 

торкнулося абсолютно всіх міст України. У зв’язку з цим скороченням, зараз державні дитячі 

садки в змозі охопити лише ...% дітей. Найбільше проблем з дошкільними навчальними 

закладами в Тернополі, Харкові, Ужгороді, Кам’янець-Подільському, де на сто місць припадає 

...- ... дітей. В Києві, за офіційною статистикою, на ... місць припадає ... дітей. Основною 

причиною є збільшення в останні роки народжуваності та міграція населення у великі міста. За 

останні чотири роки в дитсадках Києва кількість дітей збільшилася на ... тисяч. Наразі в Києві 

велика кількість людей, які не мають реєстрації, та не можуть влаштувати дитину в звичайний 

районний садок. Незважаючи на появу приватних дитячих садів, поки ця ніша в країні 

залишається малоосвоєною та потенційно привабливою для приватного інвестора. 

Реалізація планового Проекту в сфері в дошкільної освіти, дозволить ініціатору Проекту 

освоїти перспективний ринок і тим самим отримати позитивні фінансові результати. 

Завданнями Проекту виступають: 

 Вихід та здобуття стабільної позицій над ринку приватних дошкільних закладів. 

 Задоволення споживчого попиту на якісні послуги дошкільної освіти. 

 Отримання належних фінансових результатів ініціатором Проекту. 

В рамках поставлених задач цілями розробки даного Проекту виступають: 

 Обґрунтування рентабельності організації і подальшої роботи приватного закладу 

дитячої дошкільної освіти 

 Опис організаційно-правових аспектів організації такого бізнесу 

 Побудова фінансової моделі ведення бізнесу та обґрунтування його інвестиційної 

привабливості та прибутковості 

 

2.1.2. Місцезнаходження Проекту, схема площі 

 

Одним із важливих питань, яким необхідно приділити увагу, - це пошук приміщення для 

майбутнього закладу. Всі приміщення дошкільного закладу повинні відповідати санітарним 

нормам і правилам, державним будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 "Будинки та 

споруди навчальних закладів", затвердженим наказом Держкоммістобудування України від 
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27.06.96 N 117. Даний документ детально регламентує вимоги яким повинні відповідати  

приміщення дитячих садків. Так, наприклад, кожна вікова група дітей повинна розміщуватись у 

приміщеннях групового осередку, який має бути ізольований від решти дитячих осередків і 

повинен мати зручні зв'язки з функціональними групами інших приміщень. Мінімальний склад 

приміщень для груп короткочасного перебування дітей має включати: роздягальню, ігрову, 

туалетну, гардеробну з туалетом та душовою для персоналу, підсобне приміщення із 

розрахунку не менше ... м  загальної площі на одне місце. 

З огляду на специфічні вимоги, пошук необхідного приміщення є однією з головних 

проблем. 100% цим вимогам відповідають тільки будівлі існуючих дитсадків, тому одним із 

методів вирішення цього питання – це оренда приміщення в держаних дитячих закладах. Навіть 

в перевантажених дитячих садках знаходяться приміщення, які на сьогоднішній день не 

використовуються за призначенням, і можуть бути здані оренду. За проектом заплановано 

орендувати приміщення, приблизно ... кв. м., в існуючому державному дошкільному закладі. 

 

 

 

З огляду на технічний стан існуючих державних дитячих садочків, в орендованому 

приміщенні мають бути проведені ремонтні роботи. За рахунок проведення якісного ремонту 

приватний садок буде яскраво вирізнятися серед державних приміщень. 

Компанію, яка виконає роботи з ремонту приміщення, можна вибрати з великої кількості 

підприємств на ринку України, і Києва зокрема. Терміни виконання, і ціни у підприємств, що 

надають послуги відповідно ДСТУ, санітарних та будівельних норм, знаходяться приблизно на 

одному рівні. 
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2.1.3. Організація навчального процесу. Обладнання та активи 

Відповідно до Проекту планується організація дошкільного закладу на ... осіб, включи ... 

вікові групи по ... дітей. Проектом передбачається побудова процесу виховання за 

спеціальними новітніми методиками, які дозволять індивідуально обирати підходи до кожної 

дитини.  

Необхідні меблі та обладнання. 

Для обладнання приміщення за проектом передбачається придбання наступних 

необхідних меблів: 

1. Всі роздягальні 

повинні бути обладнані 

шафами для дитячого 

одягу. 

Кількість – ... шт. 

Ціна – ... грн. 

 

 

2. В ігрові кімнати 

необхідно придбати: 

2.1.  Дитячі стелажі 

Кількість – ... шт. 

Ціна – ... грн.; 

 

 

2.2. Дитячі стільці 

Кількість – ... шт. 

Ціна – ... грн.; 
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2.3. Дитячі столи 

Кількість – ... шт. 

Ціна – ... грн.; 

 

3. Для спальні  

необхідно придбати 

дитячі ліжка. 

Кількість – ... шт. 

Ціна – ... грн.; 

 

 

4. Для їдальні 

будуть придбанні: 

4.1. Столи 

Кількість – ... шт. 

Ціна – ... грн.; 

 

 
 

4.2. Стільці 

Кількість – ... шт. 

Ціна – ... грн.; 

 

 

5. Необхідні меблі 

для кімнати персоналу: 

5.1. Столи 

Кількість – ... шт. 

Ціна – ... грн.; 
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5.2. Стільці 

Кількість – ... шт. 

Ціна – ... грн.; 

 

 

5.3. Диван 

Кількість – ... шт. 

Ціна – ... грн.; 

 

 

 

Обладнання для приготуванням та зберігання продуктів харчування: 

1. Холодильник ... ... ... 

Кількість – ... шт. 

Ціна – ... грн. 
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2. Плита конфорочна з 

духовкою  

Кількість – ... шт. 

Ціна – ... грн.; 

 

 

3. Овочерізка ... ...- ... 

Кількість – ... шт. 

Ціна – ... грн.; 

 

 

4. Ванна мийна ...-х 

секційна 

Кількість – ... шт. 

Ціна – ... грн.; 

 

 

5. Стіл з полицею 

Кількість – ... шт. 

Ціна – ... грн.; 
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6. Полиця кухонна 

Кількість – ... шт. 

Ціна – ... грн.; 

 

 

7. Кухонний інвентар 

Ціна – ... грн. 

 

 

Необхідна техніка 

1. Комп’ютер 

Кількість – ... шт. 

Ціна – ... грн.; 

 

 

2. Принтер 

Кількість – ... шт. 

Ціна – ... грн.; 
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3. Пральна машина 

Кількість – ... шт. 

Ціна – ... грн.; 

 

 

 

Система виховання 

Дитячий садок - це другий після сім'ї соціальний інститут в житті дитини. Виховання в 

дитячому садку спрямоване насамперед на те, щоб навчити дітей жити в соціумі, сформувати 

необхідні навички спілкування та взаємодії з оточуючими людьми. Для дошкільнят спілкування з 

однолітками - необхідна складова гармонійного розвитку, адже завдяки розвиненому ефекту 

наслідування навчання в колективі дозволяє набагато швидше освоювати нові знання і вміння. 

Грамотна робота вихователів дозволяє згладити процес адаптації дитини і провести 

його найбільш безболісно, на відміну від труднощів, які чекають домашніх дітей в шкільному 

колективі. 

Заняття і методики в дитячому садку будуть побудовані таким чином, щоб допомогти 

дітям розвинути самостійність. Заняття, будуть спрямовані на всебічний розвиток дитини: 

розвиток мовлення, математика, логіка, навчання грамоті, інформатика, основи етикету, 

розвиток пам'яті, уваги, мислення, музика, ритміка, фітнес, ліплення, аплікація, малювання, 

орігамі та розвиваючі ігри - це лише мала частина тих занять, які рекомендується проводити. 

Головне завдання - розкрити в кожній дитині її здібності, направити його потенціал в потрібне 

русло. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТЬ  

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8.   
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2.1.4. Кадри 

 

Загальна кількість персоналу, яка знадобиться для реалізації Проекту складе – ... чол., 

що зумовлено специфікою закладу, та графіком її роботи. 

На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу призначається 

особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень 

магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України 

"Про освіту" - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров'я якої дозволяє 

виконувати професійні обов'язки. 

Педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів підлягають атестації, яка є 

обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років 

Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу зобов'язані: 

 виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору; 

 дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати 

гідність дитини та її батьків; 

 забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства. 

Працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров'я вихованців згідно із законодавством. 

Таблиця Штатний розклад 

№ 

п/п 
Посада 

Кількість 
штатних 

співробітни
ків 

Щомісячна 

ставка на 

... 
співробітни

ка 

Фонд 

оплати 
праці 

Єдиний 

соціальний 
внесок 

Загальні 
витрати на 

оплату 
праці 

1 Завідувач  ... ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

2 Бухгалтер ... ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

3 Вихователі ... ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

4 Медична сестра ... ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

5 Кухар ... ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

6 
Підсобний  

робітник 
... ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

  ВСЬОГО ...   ... грн. ... грн. ... грн. 

 

Таким чином, загальні витрати на оплату праці на місяць складуть – ... грн. з них: 

 Фонд оплати праці – ... грн. 

 Єдиний соціальний внесок – ... грн. 

http://osvita.ua/legislation/law/2231
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2.1.5. Дозвільна документація 

 

Правовідносини в галузі дошкільної освіти регулюються Законом України «Про освіту» 

№ 1060-XII від 23.05.91 р. , Законом України «Про дошкільну освіту» № 2628-III від 11.07.01 р., 

Положенням «Про дошкільному навчальному закладі», затвердженому постановою Кабміну від 

12.03.03 р. № 305, постановою Кабміну «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг 

»від 08.08. 07 р. № 1019 , Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері дошкільної 

освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.03 р. № 847 , 

наказом Міністерства освіти і науки Україна від 21.01.09 р. № 30 «Про документи для 

проведення ліцензування». 

Відповідно до положень Закону № 2628-III дошкільні навчальні заклади незалежно від 

підпорядкування, типів і форми власності входять в систему дошкільної освіти. Частина 5 статті 

9 Закону № 2628-III передбачає, що дитина може отримувати дошкільну освіту за бажанням 

батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, в дошкільних навчальних закладах незалежно від 

підпорядкування, типів і форми власності. 

Відповідно до пункту 4 Положення «Про дошкільному навчальному закладі», 

дошкільний навчальний заклад є юридичною особою. Разом з тим, як випливає з Постанови № 

1019, діяльність з надання освітніх послуг можуть здійснювати не тільки навчальні заклади, а й 

фізичні особи-підприємці, які отримали в установленому порядку відповідну ліцензію. 

Найбільш доступним і простим способом організації бізнесу в сфері надання освітніх 

послуг власне дошкільним навчальним закладом (приватним дитячим садом) є створення 

юридичної особи в організаційно-правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю. 

Вимоги до створення товариств з обмеженою відповідальністю встановлено Законом України 

«Про господарські товариства» № 1576-XII від 19.09.91 р., Цивільним та Господарським 

кодексами України. 

Дошкільний навчальний заклад визнається юридичною особою з дня реєстрації його 

статуту. Статут дошкільного навчального закладу розробляється відповідно до Законів № 1060-

XII, № 2628-III, Положенням «Про дошкільному навчальному закладі», затверджується 

засновником (власником), погоджується з відповідним органом управління освіти, реєструється 

місцевим органом виконавчої влади. Таким чином, до подачі документів на реєстрацію 

дошкільного навчального закладу в місцевий орган виконавчої влади власник зобов'язаний 

погодити статут з відповідним органом управління освіти. 

Відповідно до норм законодавства Україна дошкільний навчальний заклад, заснований 

на приватній формі власності, здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право надання 

освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, виданої в установленому законодавством порядку. 

Ліцензування у сфері надання дошкільної освіти проводять Міністерство освіти Автономної 
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Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій. 

Ліцензійними умовами встановлено мінімальні нормативи освітньо-методичного та 

матеріально-технічного, кадрового та інформаційного забезпечення суб'єктів, що надають такі 

послуги. Можливість навчального закладу щодо початку діяльності з надання освітньої послуги 

визначається самостійно шляхом заповнення відповідних форм за методикою, затвердженою 

Наказом № 30. Тому перш, ніж подавати документи для отримання відповідної ліцензії 

необхідно переконатися в тому, що навчальний заклад в повній мірі відповідає всім вимогам 

Ліцензійних умов, у тому числі щодо наявності освітньо-методичного, матеріально-технічного, 

кадрового та інформаційного забезпечення. 

Відповідно до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, 

затвердженого постановою КМУ від 08.08.2007 № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання 

освітніх послуг» заявником до органу ліцензування ( управління освіти і науки) подаються: 

Заява про проведення ліцензування із зазначенням виду освітньої послуги, 

ліцензованого обсягу та реквізитів навчального закладу (фізичної особи – підприємця) за 

затвердженою формою (наказ МОН України від 21.01.2009 № 30 «Про документи для 

проведення ліцензування»), до якої додаються : 

1) копії установчих документів: статут; копія рішення власника (власників) або 

уповноваженого ними органу про утворення навчального закладу; у разі, коли власників два або 

більше – копія установчого договору; витяг з є Єдиного державного реєстру; копія довідки про 

включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. 

2) документ, що засвідчує підтримку органом управління освітою району, міста, на 

території якого здійснюватиметься освітня діяльність юридичної особи – заявника, ініціативи 

навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги; 

3) затверджена керівником юридичної особи концепція діяльності за заявленою 

освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку освітніх 

послуг; 

4) відомості про кількісні і якісні показники кадрового, матеріально-технічного, науково-

методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності за формами, затвердженими 

наказом МОН України від 21.01.2009 № 30 «Про документи для проведення ліцензування» ; 

5) копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи 

користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, 

необхідний для завершення надання послуги; 

6) документи про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази 

санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки; 

7) копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство 

керівника закладу. 
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Загальний строк прийняття органом ліцензування рішення про видачу або відмову у 

видачі ліцензії не може перевищувати чотирьох місяців з моменту надходження заяви від 

навчального закладу з усіма необхідними документами. 

Ліцензія видається на строк від 3 до 12 років включно, але не менше ніж на строк 

повного циклу навчання за програмою, яка додавалася до заяви про ліцензування. 

Оподаткування прибутку (доходу) від діяльності приватних дошкільних установ 

залежить від того, юридична чи фізична особа веде таку діяльність і на якій системі 

оподаткування така особа перебуває.  

За проектом передбачається спрощена система оподаткування. 

 

2.2. Фінансова оцінка Проекту 

2.2.1. Параметри Проекту 

 

Для організації розрахунків по Проекту, були прийняті наступні параметри бізнесу, які 

можна розділити на групи: 

 Загальні параметри 

 Параметри роботи  

 Оподаткування 

Загальні параметри використовуються для опису основних припущень, які впливають 

на фінансову частину Проекту. 

Таблиця. Загальні параметри Проекту 

Параметр Припущення 

Загальні параметри 

Відсоткова ставка по кредиту, % річних ...% 

Відсоткова ставка по депозиту, % річних ...% 

Ставка дисконтування, % річних ...% 

 

Параметри робот дитячого садку, визначають вартість послуг, графік роботи, розміру 

витрат та інше. 
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Таблиця. Параметри роботи  

Параметр Припущення 

Параметри роботи 

Вартість послуг дитячого садку в (міс.) ... грн. 

Кількість дітей  ... 

Вартість оренди приміщення ... кв. м  (в міс.) ... грн. 

Собівартість харчування на одну дитину (в міс.) ... грн. 

Комунальні послуги ... грн. 

Плата за утримання будинків та прибудинкових територій 
(в міс.)  ... грн. 

Централізоване опалення (середньорічна в міс.) ... грн. 

Холодне водопостачання і водовідведення (в міс.) ... грн. 

Гаряча вода для населення (в міс.) ... грн. 

Електроенергія (в міс.) ... грн. 

Адміністративно-господарські витрати ( в міс.) ... грн. 

 

Параметри оподаткування Проекту прийняті, відповідно до чинного українського 

законодавства (на дату підготовки Проекту) стосовно оподаткування діяльності підприємств на 

території України. Для цілей Проекту було вибрано спрощену систему оподаткування для 

юридичних осіб, відповідно до статті 291 Податкового кодексу України. 

Таблиця. Оподаткування за Проектом 

Параметр Припущення 

Оподаткування 

Єдиний податок (при включені ПДВ) 5,0% 

Єдиний соціальний внесок, % 36,78 

 

 

2.2.2. Вихідні дані для розрахунків та їх аргументація 

 

Вихідні дані для розрахунків умовно діляться на такі групи: 

1) Вихідні дані для розрахунку необхідних коштів 

Розрахунок вартості оформлення дозвільної документації проводився на основі даних 

операторів ринку. 

Розрахунок вартості оренди приміщення проводився на основі орієнтовних даних по м. 

Київ. 

Розрахунок вартості ремонтних робіт відбувався на основі середньо ринкових цін на 

такі роботи, що пропонують будівельні організації. 
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Розрахунок вартості обладнання проводився на основі переліку необхідного 

обладнання та цін на нього, що пропонуються на ринку. Вартість придбання меблів та іншого 

додаткового обладнання та інвентарю розраховувалася на базі ринкових цін, виходячи із 

принципу мінімальної достатності. 

Обсяг поповнення обігових коштів розраховувався з необхідності покриття витрат на 

організацію роботи дитячого садочку в період до запуску його в роботу. 

2) Вихідні дані для формування плану продажів 

План продажів був сформований виходячи із кількості місць на які розрахований 

дитячий садок, з поступовим заповненням та ціни надання освітніх послуг такого садочку в 

розрахунку на 1 дитину на місяць.  

3) Вихідні дані для формування витрат Проекту 

Розрахунок витрат по Проекту відбувався за їх видами, виходячи із ринкових цін на 

товари та послуги, потужності обладнання, а також даних операторів ринку, щодо розміру 

операційних витрат на 1 послуг. 

Заробітна плата персоналу розраховувалася виходячи із планової кількості 

працівників дитячого садку та їх середньомісячного окладу. Додаток № ... 

4) Вихідні дані для розрахунку амортизаційних відрахувань 

Розрахунок амортизаційних відрахувань за Проектом проводився на основі 

Податкового Кодексу України, стаття 144 за прямолінійним методом. Для цих цілей основні 

засоби, що купуються в рамках реалізації Проекту були згруповані по двом групам: 

 Група IV основні засоби - обладнання (термін експлуатації не менше ... років) 

 Група VІ основні засоби – меблі та інвентар (термін експлуатації не менше ... 

років) 

 

2.2.3. Джерела фінансування Проекту. Цільове спрямування та графік 

вкладення інвестицій 

 

Загальна вартість Проекту становить ... грн.Період необхідний для організації роботи 

закладу складає ... місяці: оформлюється дозвільна документація, проводяться ремонті роботи, 

а також придбання необхідного обладнання, меблів, інвентарю 

Для реалізації Проекту кошти будуть вкладені за такими напрямками і по такому 

графіку: 
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Таблиця. Напрямки та графік вкладення коштів 

Статті витрат 
Власні 

кошти 
Всього Примітки 

Графік інвестування 

... міс. ... міс. ... міс 

Оренда приміщення ... грн. ... грн. 

Площа ... кв. м, 

ціна за ... кв. м 
... грн. на ... 

місяці та 
комунальні 

платежі на ... 

місяці ... грн. ... грн. ... грн. 

Ремонтні роботи ... грн. ... грн. 

Ремонт 
приміщення, 

ціна за ... кв. м 
... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Придбання обладнання  ... грн. ... грн.     ... грн. ... грн. 

Придбання  меблів ... грн. ... грн.     ... грн. ... грн. 

Дозвільна документація ... грн. ... грн.       ... грн. 

Рекламна компанія ... грн. ... грн. 

Виготовлення 

листівок, та 
інформаційного 

сайту     ... грн. 

Поповнення обігових 
коштів ... грн. ... грн.       ... грн. 

ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ ... грн. ... грн.   ... грн. ... грн. ... грн. 
Відсоткове 
відношення 100% 100%   ...% ...% ...% 

 

 

Структура капіталовкладень в Проект наведена на рисунку нижче. 

Рисунок. Структура вкладання коштів 
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2.2.4. План продажів 

 

Сумарний об’єм продажів за Проектом за ... роки реалізації складе ... грн.., а 

середньомісячний – ... грн. 

Детальна інформація щодо прогнозних об’ємів продажу представлена у Додатках № 

....  

Таблиця. План продажів Проекту 

Реалізація 
... рік (... міс. 

роботи) 
... рік ... рік ВСЬОГО 

Кількість дітей ... ... ... ... 

Ціна послуг, грн/міс. ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Всього наданих послуг, грн. ... грн. ... грн. ... грн. 
... грн. 

 

 

2.2.5. Звіт про доходи та витрати 
 

За весь період, що прогнозується, показники прибутку та витрат дозволяють 

сформувати об’єм накопиченого чистого прибутку: (Додаток № ...). 

Таблиця. Прогнозний звіт про доходи і витрати Проекту 

Місяць Проекту ... рік ... рік ... рік ВСЬОГО 

Sales (Валовий дохід) ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Єдиний податок ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Чистий валовий дохід ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Собівартість послуг, що 
надаються 

... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Собівартість продуктів 

харчування 
... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Комунальні платежі ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Заробітна плата персоналу ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Оренда ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Єдиний соціальний внесок ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Gross Profit (Валовий 

прибуток/збиток) 
... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Адміністративно-господарські 
витрати 

... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

EBITDA ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Амортизація ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

EBIT ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Фінансові доходи ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Фінансові затрати ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Net Profit / Loss (Чистий 
прибуток/збиток) 

... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 
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2.2.6. Звіт про рух грошових коштів 

В процесі реалізації даного Проекту очікується збільшення грошових потоків. 

Надходження 

Надходження за Проектом складаються із таких статей:  

 Надходження власних коштів 

 Надходження від реалізації продукції, надання послуг 

Надходження власних коштів буде відбуватися перші три місяці реалізації Проекту, до 

початку роботи у розмірі – ... грн.; 

... міс. ... грн.. 

... міс. ... грн. 

... міс. ... грн.. 

Початок надходжень від реалізації послуг планується з ... місяця реалізації (... місяці 

необхідні для запуску). Таким чином, за ... роки реалізації Проекту надходження від продажу 

послуг складатиме – ... грн.., а середні щомісячні надходження від продажу складатимуть – ... 

грн. 

Платежі 

Платежі за Проектом представлені операційними витратами, податковими платежами 

та відрахуваннями, а також інвестиційними витратами. 

Загальний розмір операційних витрат за ... роки реалізації Проекту складе ... грн. 

Сумарна величина інвестиційних витрат складе: ... грн.: 

Платежі в бюджет включають: 

 Єдиний податок для юридичної особи, що працює за спрощеною системою 

оподаткування при ставці ...%, величина якого за ... роки реалізації Проекту складе ... грн. 

 Єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці співробітників у розмірі ... грн. 

Таблиця. Звіт про рух грошових коштів по Проекту 

 
... рік ... рік ... рік ВСЬОГО 

НАДХОДЖЕННЯ ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Власні кошти ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Реалізація послуг ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

ВИПЛАТИ ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Операційні витрати ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Собівартість продуктів 
харчування ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Комунальні платежі ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Оренда приміщення ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Заробітна плата персоналу ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Адміністративно-господарські 
витрати ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Податкові платежі ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Єдиний соціальний внесок ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 
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Єдиний податок ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Інвестиційні витрати ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Оренда приміщення ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Ремонтні роботи ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Придбання обладнання  ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Придбання меблів ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Дозвільна документація ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

Рекламна компанія ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

ГРОШОВІ КОШТИ:        

На початок періоду  ... ... грн. ... грн.   

Грошовий потік ... грн. ... грн. ... грн. ... грн. 

На кінець періоду ... грн. ... грн. ... грн.   

 

Більш детальна інформація щодо руху грошових потоків за Проектом представлена у 

Додатках № .... 

 

2.2.7. Точка беззбитковості 

 

Для забезпечення беззбиткового об’єму надання послуг, тобто об’єму, при якому 

величина затрат дорівнює величині доходів, а прибуток дорівнює 0, необхідно реалізовувати 

такий об’єм послуг 

Таблиця. Беззбитковий об’єм реалізації по Проекту, ...- ... роки 

Рік Об’єм беззбитковості в натуральному 

вираженні, наданих послуг. 

Об’єм беззбитковості в 

грошовому еквіваленті, грн.. 

... рік (... міс. 

роботи) 

... ... грн. 

...- ... роки ... ... грн. 

 

Мінімальна вартість послуг для отримання 0 прибутку в рамках Проекту, тобто роботи в 

точці беззбитковості повинна скласти:  

Таблиця. Мінімальна вартість послуг по Проекту для роботи в точці 

беззбитковості, ...-... роки 

Рік Мінімальна вартість послуг, грн./місяць 

... рік (... міс. роботи) ... грн. 

...-... роки ... грн. 

 

Запас фінансової міцності – величина, на яку плановий об’єм реалізації перевищить 

точку беззбитковості складе: 
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Таблиця. Запас фінансової міцності Проекту. ...- ... роки 

Рік Запас фінансової міцності, % 

... рік ...% 

...- ... рік ...% 

 
Розрахунок точки беззбитковості по рокам наведено у Додатках № ... 

 

2.2.8. Показники інвестиційної привабливості та рентабельності 
Проекту 

 

Розрахунок ставки дисконтування 

Ставка дисконтування – це ставка, яку покупець чи інвестор очікує отримати від 

вкладення своїх коштів в Проект 

В розрахунках була використана модель визначення ставки дисконтування з 

використанням методу середньозваженої вартості капталу.  

Таким чином, ставка дисконтування визначена методом WACC в період реалізації 

Проекту складе – ...%, 

WACC = ...%* ...%+ ...%* ...%= ...% 

За даного рівня ставки дисконтування були отримані такі показники, що характеризують 

інвестиційну привабливість ефективність реалізації Проекту: 

Таблиця. Показники ефективності та інвестиційної привабливості Проекту  

Показник Одиниця виміру Значення 

Початкові інвестиції грн. ... грн. 

Дисконтований період окупності 

(Discount payback period)-DPP 

місяців/років 
... міс./ ... років 

Проектний період (Project period) PP місяців/років 
... міс./ ... роки 

Чиста приведена вартість Проекту (Net 

Present Value) - NPV 

грн. 
... грн. 

Внутрішня ставка доходу (Internal rate of 

return)- IRR 

% 
...% 

Індекс прибутковості вкладень 

(Profitability index)- PI 

од. 
... 

Рентабельність продажу (Return On Sales, 

Net Profit Margin) - ROS 

% 
...% 

Рентабельність інвестицій (Return on 

investment) - ROI  

% 
...% 

 

Розрахунок рівня інвестиційних показників представлено у Додатку №... 
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Показники ефективності та інвестиційної привабливості інтерпретуються наступним 

чином: 

Чиста приведена вартість Проекту (NPV) 

 

Внутрішня ставка доходу Проекту (IRR) 

 
Дисконтований період окупності Проекту 

 
Показники прибутковості вкладень 

 

 
2.3. SWOT – АНАЛІЗ 

 

Сильні сторони (S) Можливості (O) 

  

Слабкі сторони (W) Зовнішні загрози (T) 

  

 

 

3. Висновки 

 

Проектом передбачено організація дошкільного навчального закладу в одному із 

обраних міст України, з метою задоволення потреб населення на послуги з якісної дошкільної освіти. 

Загальна вартість Проекту складає ... грн. 

 

В даному бізнес плані описано та проведено розрахунок концептуальних моментів і 

економічних показників планового виду діяльності. При подальшому впровадженні проекту 

відповідність і вихід підприємства на прогнозовані розрахункові показники, так як і кінцева 

вартість Проекту, будуть залежати від сформованої економічної ситуації в країні, обраних 

постачальників товарів (що вплине на кінцеву вартість інвестиційного проекту та величину 

операційних витрат), ефективності менеджменту, а також проведеної маркетингової 

політики. Тому, при розгляд документа, необхідно брати до уваги, що розрахункові дані є 

прогнозними і можуть відрізняться від досягнутих підприємством. 

 


