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Логістика підприємницької діяльності

Підприємництво(бізнес) це:

Ринок



Логістика підприємницької 

діяльності

Бізнес в результаті своєї діяльності 

перетворює одні ресурси в інші.



Мотивація підприємницької 

діяльності

 Мотивація – це процес спонукання   себе 

та інших до досягнення особистих цілей 

або цілей організації.

 Визначення мотивації ґрунтоване  на 

ідентифікації внутрішніх потреб, які  

спонукають людей діяти так, а не інакше.



Піраміда потреб за Маслоу



Ідея

 Поняття "Ідея" розкриває уявну форму 

пізнання явищ та процесів людської 

діяльності, що базується на цінностях та 

мотивації, з усвідомленням мети та шляхів 

її практичної реалізації.

 Ідея - це нова комбінація існуючих 

елементів. 

Не так часто маємо нові елементи 

(винаходи), а можливості нових комбінацій 

існуючих елементів безконечна



 Хороша ідея — це капітал, який може 

прийняти грошову форму, а може й   

залишитися в голові

 Ідея – це основна складова будь-якої 

справи. 

 Немає ідеї – немає проекту – немає 

бізнесу



Підприємницька ідея

 конкретне цілісне знання про доцільність та 

можливість займатися певним видом 

підприємницької діяльності,продукуючи 

певний товар, 

 а також чітке усвідомлення мети цієї 

діяльності, шляхів та засобів її досягнення, 

розуміння про необхідні ресурси. 



 Вигідну ділову пропозицію можна 

сформулювати наступним чином:

 ЛЮДИНА (особисті якості, навички, 

знання) + ІДЕЯ + ІНВЕСТИЦІЇ = 

ПРИБУТОК



Кілька порад щодо вибору виду 

діяльності

 Шукайте можливостей трансформації. 

 Шукайте існуючі ринкові «білі плями».

 Оберіть для себе сферу бізнес діяльності, 

робота, в якій приносила би Вам дійсну 

насолоду.

 Уникайте ідей, які передбачають залучення 

дуже великих початкових витрат або великий 

мінімум обігових коштів для функціонування 

виробничого процесу



Кілька порад щодо вибору виду 

діяльності

 Рекомендується вибирати таку діяльність, яка так 

чи інакше Вам знайома. 

 Перед тим, як визначитися з питанням «Що 

робити?», потрібно добре проаналізувати свої 

бажання, вміння та особливості свого характеру. 

 Потрібно брати до уваги і загальну економічну 

ситуацію в країні.

 Придумуйте щось оригінальне, що б відрізняло 

вас від конкурентів.



Кілька порад щодо вибору виду 

діяльності

 Шукайте дефіциту товарів чи послуг, який Ви 

можете поповнити. 

 Шукайте нові або альтернативні способи 

застосування знань або технологій. 

 Шукайте бізнесові ідеї, які ще десь вже були 

успішними.

 Шукайте способи збуту особливих, унікальних 

або рідкісних особистих умінь і навиків. 

 Шукайте товари або послуги, які б полегшили 

життя людей.



Для генерування бізнес-ідеї 

можна використати:

 відвідування спеціалізованих 

виставок та ярмарок,

 поради та рекомендації знайомих та 

друзів,

 незадоволений попит на ринку,

 наукові розробки та патенти,

 національні традиції та промисли,

 інше…



Для генерування бізнес-ідеї 

можна використати:

 власні знання та досвід,

 вивчення прогнозів і тенденцій розвитку 

ринку,

 використання власної спеціальності або 

хобі,

 копіювання та вдосконалення товарів та 

послуг, що пропонують інші 

підприємства,



Ресурси для бізнесу

 Ресурси - в перекладі з французької 

означає - цінність, запас, джерело засобів.

Ресурси - це засіб для забезпечення 

процесу.                                                                                                                     



Класифікація ресурсів

В залежності від походження ресурси  
класифікують: 

 людські (особисті  якості, знання та навички, 
бізнес-ідея…)

 природні (земля, вода, повітря…)

 капітал (технічні засоби, матеріальні засоби, 
технології, фінанси…)

В залежності від приналежності 
розрізняють:

 ресурси особисті (внутрішні) 

 зовнішні ресурси (можливості).



Потреби

 це різні види «нестачі» чого-небудь, що 

відчуває особа у визначений проміжок часу. 

 Потреба виникає тоді, коли людина відчуває 

фізіологічно або психологічно нестачу 

(відсутність) чогось, тобто знаходиться  в стані 

внутрішнього дискомфорту.

 Про існування потреб можна дізнатися на 

підставі  поведінки людей.

Потреби служать мотивом до дії. 



Ринок

бізнес конкуренти

клієнти



Ринок

 це сукупність економічних відносин між 
домогосподарствами, фірмами, державою, з 
приводу купівлі - продажу товарів і послуг, а 
також механізм реалізації таких відносин у 
відповідності з законами товарного 
виробництва і грошового обігу. 

 це місце, де зустрічаються покупці і продавці 
товарів і послуг, щоб встановити ціни, 
розподілити гроші, трудові ресурси, сировину і 
засоби виробництва. 

 це віртуальне місце для укладання договорів 
купівлі-продажу товарів та реальне  виявлення 
попиту та пропозиції. 



Сегментація ринку

 Щоб бути успішними в конкурентному 

середовищі, потрібно орієнтувати свій 

товар на задоволення потреб чітко 

визначеного покупця (сегменту). 

 Цільовий ринок (сегмент) складається із 

сукупності людей з схожими потребами по 

відношенню до конкретного товару, вони 

складають сегмент ринку для даного 

товару. 



Критерії сегментації:

 географічні (регіон, щільність населення, 

тип місцевості…)

 демографічні (стать, вік, рід занять, 

освіта…)

 поведінкові (очікувані вигоди,  привід для 

покупки, статус споживача…)

 психографічні (суспільний клас,  спосіб 

життя,  тип особистості…)



Закон Парето

На кожному ринку 20% покупців 

забезпечують 80% продажу. 

Ця частина покупців і буде 

забезпечувати  успішність бізнесу. 


