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1. Резюме проекту 

 

 

Мета проекту 

Мета проекту – будівництво та експлуатація сучасного мультифункціонального 

комплексу у центральній частині міста Дніпро з метою організації та проведення 

спортивних, концертних та ділових заходів як внутрішньо українського, так і 

світового масштабу. Технічна оснащеність арени надасть можливість приймати 

однаково успішно спортивні змагання європейського рівня, концертно-

розважальні шоу міжнародних зірок, а також масштабні ділові заходи – 

конференції, конгреси, виставки. В ході реалізації вказаного Проекту буде 

вирішений ряд проблем, що стосуються питань соціально-економічного розвитку 

м. Дніпро. 

Функція бізнес-плану 

Залучення інвестицій для фінансування капітальних вкладень для будівництва 

спортивно-розважального центру. 

Компанія-ініціатор проекту 

Компанія-ініціатор проекту: Товариство з обмеженою відповідальністю "XXX”. 

засноване XX квітня 201X року, зареєстровано Святошинською районною у 

м. Києві державною адміністрацією XX квітня 20XX року. 

Проектом передбачається 

Побудувати спортивно-розважальний центр, створити бізнес з експлуатації 

комерційної нерухомості (торгівельні та офісні площі). Одночасно здійснювати 

діяльність по підготовці та проведенню фінальної частини чемпіонату Європи з 

баскетболу (Євробаскет) в 201X році та подальшій підготовці спортивного та 

олімпійського резерву в Україні. 

Основа для розробки проекту 

 рішення Дніпровської Міськради; 

 завдання на проектування, затверджене ТОВ "XXX"; 

 містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками; 

 містобудівні умови і обмеження; 

 технічні умови інженерних служб м. Дніпро; 

 топографічна зйомка М 1:500 і М 1:1000; 
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 технічний звіт про інженерно-геологічні дослідження; 

 договір–завдання на проектування, затверджений ТОВ "XXX" і ЧП "XX" за 

№X. 

Основні техніко-економічні показники проекту 

Показник Значення 

Площа ділянки, га XX 

Площа забудови, кв.м XX 

Загальна площа, кв.м XX 

Корисна площа будівлі, кв.м XX 

Розрахункова площа будівлі, кв.м XX 

Будівельний об'єм, куб.м XX 

Проектна місткість 
6000 місць для баскетболу, 
6600 місць для концертів 

Кількість поверхів, шт. XX 

Умовна висота будівлі, м XX 

Кількість місць для паркування, шт. XX 

Кількість бізнес-лож 

23 шт. 

площею від 30 кв.м до 100 кв.м, 
в т.ч. президентська ложа 

Конференц-зали, кв.м XX 

Бізнес-клуб, кв.м XX 

Інфраструктура 

зони громадського харчування та 

торгівлі, офісні приміщення, зони 
відпочинку 

Загальна вартість проекту, тис.грн., в т.ч.: XX 

 – кредитні кошти, тис.грн. XX 

 – власні кошти, тис.грн. XX 

Дата початку реалізації проекту XX 

Дата закінчення проекту XX 

Термін погашення заборгованості по кредиту 

(відсотки і основна сума), років 
XX 
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Показники ефективності проекту та оцінка основних ризиків 

Показник Значення 

Ставка дисконту на власний капітал в реальному 

вираженні 
XX 

Чиста приведена вартість (NPV), тис. грн. XX 

Рентабельність по чистому прибутку XX 

Внутрішня норма прибутковості (IRR) XX 

Модифікована внутрішня норма прибутку XX 

Індекс прибутковості XX 

Термін окупності, календарних років по 

дисконтованому потоку 
XX 

Середньозважена вартість капіталу(WACC) в 

реальному вираженні 
XX 

Термін окупності, календарних років по 
недисконтованому потоку 

XX 

Рівень ризиків, обумовлений конкурентним 

середовищем і іншими чинниками маркетингового 

аналізу 

низький 

Рівень ризиків, пов'язаних зі зниженням операційної 

прибутковості 
середній 
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2. Характеристика підприємства 

 

 

2.1. Інформація про ТОВ "XXX" 
 

Розробку та реалізацію проекту будівництва Універсальної спортивної арени в м. 

Дніпро (далі по тексту – Арена) здійснює Товариство з обмеженою 

відповідальністю "XXX". Це інвестиційно-девелоперська компанія, що займається 

розвитком мультифункціональних арен у чотирьох містах України – у Києві, 

Львові, Одесі та Дніпрі. 

Компанія заснована XX квітня 20XX, зареєстрована Святошинською районною у 

м. Києві державною адміністрацією XX квітня 201X. 

ТОВ "XXX" здійснює основну діяльність у сфері будівництва житлових і 

нежитлових будівель (КВЕД: 41.20). Вказаний клас згідно КВЕД включає:  

 будівництво всіх типів житлових будівель:  

- одноквартирних будівель; 

- багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових; 

 будівництво всіх типів нежитлових будівель:  

- будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів, 

майстерень, складальних цехів тощо; 

- лікарень, шкіл, офісних будівель; 

- готелів, магазинів, торгівельних пасажів, ресторанів; 

- будівель аеропортів; 

- критих спортивних комплексів; 

- гаражів, у т.ч. підземних; 

- складів; 

- будівель релігійного призначення; 

 монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках 

(не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення). 

Цей клас діяльності також включає реконструкцію, реставрацію та ремонт 

житлових будівель. 

Юридичний статус 

Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю 
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Назва: ТОВ "XXX"  

Скорочена назва: ТОВ "XXX"  

Назва англійською мовою: XXX 

Юридична адреса товариства: 
Україна, 010XX, м. Київ, вул. XX, буд. XX, 

офіс XX 

Код ЄДРПОУ: XXXXXXXX 

Дата первинної реєстрації: XX.XX.20XX 

Нову редакцію Статуту товариства затверджено протоколом Загальних Зборів 

№X від XX листопада 201X. 

Товариство не здійснює зовнішньоекономічної діяльності. 

Метою створення товариства суспільства є одержання прибутку, шляхом 

здійснення комерційної діяльності та найбільш повного задоволення потреб 

фізичних та юридичних осіб у товарах та послугах, які надає Товариство. 

 

Керівництво ТОВ "XXX" 

Директор: Іванов Іван Іванович. 

Виступав одним з ініціаторів створення компанії XXX. Активно брав участь 

у підготовці заявки України на проведення чемпіонату Євробаскет-201X. 

Очолює асоціацію XXX, а також є співвласником і президентом 

Баскетбольного Клубу "XXX". 

Керівник департаменту будівництва 1: Петров Петро Петрович. 

Є досвідчений інженером-будівельником. Контролює якість виконання 

проектних та будівельних робіт, відповідає за дотримання графіку 

будівництва, а також відповідність прийнятих проектних рішень 

законодавчим і технічним нормам. Підконтрольні будівельні об'єкти – 

Арена 1 та Арена 2. 

Керівник департаменту будівництва 2: Іллєнко Ілля Ілліч. 

Представляв службу технічного замовника у проектах будівництва об'єктів 

комерційної нерухомості. У компанії XXX відповідає за технічний нагляд, 

контроль якості та терміни будівництва мультифункціональних арен в 

Одесі та Дніпрі. 
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Учасники ТОВ "XXX"  

Участник 
Доля в статутному капіталі 

% грн. 

ТОВ "@@@", ід. код XXX, 

адреса: XXXX, Львівська область, м. XXX, вул. 

XXX, XX 

XX% XX 

ТОВ "@@@", ід. код XXX, 

адреса: XXXX, Київська область, м. XXX, вул. 

XXX, XX 

XX% XX 

ТОВ "@@@", ід. код XXX, 

адреса: XXXX, Харківська область, м. XXX, вул. 

XXX, XX 

XX% XX 

ТОВ "@@@", ід. код XXX, 

адреса: XXXX, Тернопільська область, м. XXX, 

вул. XXX, XX 

XX% XX 

ТОВ "@@@", ід. код XXX, 
адреса: XXXX, Львівська область, м. XXX, вул. 

XXX, XX 

XX% XX 

ТОВ "@@@", ід. код XXX, 

адреса: XXXX, Одеська область, м. XXX, вул. XXX, 

XX 

XX% XX 

РАЗОМ 100,0% XX 

Загальний розмір Зареєстрованого капіталу Товариства становить XXX грн. На 

дату складання бізнес-плану статутний капітал компанії сплачений в повному 

обсязі. 

Баланс підприємства на дату складання бізнес-плану: 

 активи – грошові кошти, об'єкти незавершених капітальних інвестицій, 

дебіторська заборгованість; 

 пасиви – акціонерний капітал, поточні зобов'язання. 

На даний момент компанією отриманий повний пакет дозвільних документів і 

розроблена проектна документація. Будівельний майданчик обгороджений 

огорожею, початі земляні роботи. Попередній аналіз технічної документації 

дозволяє з упевненістю стверджувати, що об'єкт буде затребуваний по усіх видах 

площ, що входять до складу комплексу. 
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2.2. Роль ТОВ "XXX" у реалізації проекту 

Компанія XXX інвестує значні ресурси, щоб підготувати 

Україну до майбутнього Євробаскет-201X. Володіючи 

знаннями та компетенцією, п’ять провідних 

баскетбольних клубів Суперліги, реалізують у межах 

XXX масштабний план підготовки нашої країни до 

найголовнішої події Європейського Баскетболу. Місія 

компанії – сприяння розвитку українських міст шляхом 

реалізації знакових інфраструктурних об'єктів – 

мультифункціональних арен. 

Нагальна потреба будівництва нової арени в м. Дніпро обумовлена тим, що це 

місто будо вибране в числі тих, які мають прийняти фінальну частину чемпіонату 

Європи з баскетболу в 201X році. Чемпіонат Європи з баскетболу (Євробаскет) – 

це міжнародний турнір, що проводиться один раз на два роки під егідою 

Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (FIBA). Євробаскет входить в 

перші п'ять найбільших спортивних змагань світу та посідає друге місце в Європі 

після футбольного Євро. 

Тривалість Євробаскет-201X становить 20 днів. За цей 

час відбудеться 90 матчів, в яких будуть змагатися 

24 національні збірні. Планується, що Чемпіонат 

відвідає не менше 100 тисяч іноземних 

вболівальників. 

Арена в м. Дніпро будується за адресою вул. XXX, д.X. 

Проектований об'єкт буде збудований з дотриманням 

усіх сучасних норма будівництва, які накладаються на 

споруди подібного рівня та призначення як з боку 

вітчизняних, так і міжнародних організацій. 

Проектом будівництва передбачена можливість трансформування зали під будь-

які заходи впродовж 8 (восьми) робочих годин. В приміщенні арени можна буде 

проводити змагання з понад 100 видів спорту, зокрема,  баскетболу, хокею, міні-

футболу, тенісу. Крім того, можливо проводити масштабні культурні заходи 

світового рівня – концерти, шоу-програми і виставки. Це буде принципово новий 

формат заходів, який на сьогодні Україна не може проводити. 

Євробаскет-201X буде проходити в шести містах України. Передбачається, що в 

Харкові, Одесі, Львові та Києві відбудеться груповий етап змагань, а в Дніпрі, 

Донецьку та Києві – напівфінальні та фінальні ігри. 

Заяву на будівництво мультифункціональних арен в Україні компанія XXX подала 

на початку 201X року після того, як XX грудня 201X року у Мюнхені Центральна 

рада FIBA-Європа оголосила, що Євробаскет 201X пройде в Україні. 

Конкурс на право будівництва спортивних арен до Євробаскет 201X відбувся в в 

кінці травня 201X року і XX травня місцевий організаційний комітет Євробаскет-
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201X назвав переможців конкурсу, в число яких увійшла компанія XXX з правом 

будівництва арен у чотирьох містах: Києві, Львові, Одесі та Дніпроу. Компанія 

планує повністю завершити будівництво чотирьох мультифункціональних арен в 

другому кварталі 201X року, інвестувавши близько XX млрд. грн. у самі об'єкти 

та розвиток інфраструктури прилеглих до них територій. 

Проекти компанії реалізуються на основі державно-приватного партнерства в 

рамках підготовки країни до європейського чемпіонату з баскетболу Євробаскет-

201X. 

У липні 201X компанія XXX підписала договір про стратегічну співпрацю з 

компанією XX, Польща – однією з найбільших у світі компаній, що спеціалізується 

на девелопменті та управлінні мультифункціональними об'єктами комерційної 

нерухомості. 

Вибір міста Дніпро для проведення ігор чемпіонату Євробаскет-201X не є 

випадковим. Місто є одним з центрів ділової активності України. Це одне з 

найбільших міст України. За даними 201X року чисельність населення Дніпра 

перевищувала 1 млн. чоловік. Не зважаючи на це, на сьогодні в Дніпрі немає 

арен та залів, здатних приймати події як спортивного, так і культурного 

характеру національного та світового масштабу. 

Будівництво нової арени передбачається здійснити у частині міста, що є 

прилеглою до центральної зони. З архітектурної точки зору, сучасний вигляд 

комплексу підвищить композиційну виразність навколишньої забудови та надасть 

змогу підвищити рівень комфортності міського середовища і благоустрою 

території. Розвинута транспортна інфраструктура, близькість до інших об'єктів 

масового відвідування жителями міста, прояв значної зацікавленості жителів та 

керівництва регіону то будівництва об'єкту дає всі підстави стверджувати, що 

розміщення проектованого об'єкту можна вважати за доцільне в системі міського 

середовища, що склалася. 

Крім того, реалізація Проекту дозволить створити нові робочі місця, що 

забезпечить приплив грошових коштів у вигляді податків і різних платежів до 

міського бюджету. 

Організатори Євробаскет-201X в Україні звертають особливу увагу на те, що в 

усіх об'єктах, які будуються до чемпіонату, будуть створені комфортні умови для 

вільного доступу людей з особливими потребами. Матчі Чемпіонату відвідають 

діти-сироти, діти, позбавлені турботи батьків, діти з незаможних сімей, діти з 

обмеженими можливостями. Буде активізовано волонтерський рух, що дозволить 

молодим ініціативним людям взяти безпосередню участь в організації 

європейського свята першості, працювати в команді професіоналів і виявити 

себе. Такі заходи підвищують інтерес до європейських цінностей і здорового 

способу життя. 
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3. Опис проекту 

 

 

3.1. Загальна інформація про проект 

 

Аналіз можливостей будівництва великої арени у містах, визначених для 

проведення ігор чемпіонату Євробаскет-201X, з позиції містобудівних критеріїв 

показує, що Дніпро має найбільш прийнятні умови для будівництва подібного 

об'єкту. Перспективним місцем розміщення арени є перетин ін. Героїв 

Сталінграду і Запорізького шосе, де на даний момент знаходяться 

спортмайданчики стадіону "Трудові резерви" та Палац молоді і юнацтва 

(колишній Палац піонерів). Проект Арени розташовується в районі житлового 

масиву Перемога, який розташований в прилеглій до центральної зони частині 

міста Дніпро. Вказаний житловий масив складається з 6-ти мікрорайонів. Проект 

буде реалізований на території Жовтневого району міста за адресою: вул. 

Перемоги, XXX. Зазначимо, що набережна вздовж р. Дніпро є найдовшою 

набережною в Європі. Вона була побудована з дотриманням принципів 

максимального збереження навколишнього середовища. 

Відповідно до генплану міста 202X року ця ділянка відводиться під великий об'єкт 

громадського призначення. У одній з проектних пропозицій, по забудові даної 

території архітектором Ю.Аліповим були конкретизовані розміри, розміщення і 

конфігурація майданчика під вказаний об'єкт.  

Розташування спортивної арени на карті міста: 

 

 

Спортивна арена 
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Важливою особливістю цієї ділянки є можливість розмістити частину об'єму арени 

на нижніх відмітках простору яру, а на його схилах влаштувати автопарковку. 

Таким чином вирішується одне із складних завдань – візуальне зменшення об'єму 

будівлі, що дозволяє зберігаючи усі його домінантні композиційно-смислові 

характеристики, гармонійно вписатися в довкілля.  

Розробку проекту здійснила архітектурна 

майстерня XX. В своїй роботі автор проекту 

відштовхувався від проекту баскетбольного 

палацу, збудованого в 200X році в Литві, в 

2012 році де також проходили ігри 

Євробаскета. Об'єкт збудований у формі 

величезної "шайби" 100 метрів в діаметрі і 

22 метрів заввишки. При цьому площа 

ділянки робіт складе 3,66 гектара, площа 

забудови – 7985 кв. метрів, площа самої 

арени – 19,5 тис. кв. метрів. 

Спочатку передбачалося, що головну арену для матчів Евробаскета побудують 

місткістю в 10 тисяч глядачів. Проте, в 

процесі обговорення організатори 

будівництва змінили проектні 

характеристики об'єкту і зупинилися на 

проекті, який задовольняє вимогам FIBA по 

мінімальній місткості арени в 6 тисяч 

глядачів. 

Просту геометрію форм проекту 

проектувальники вдало декорували 

дзеркальним склом на увесь фасад, що не 

Спортивна арена 
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лише полегшує форми об'єкту, але і відбиває світло. П’ятий, верхній, поверх 

палацу буде технічним, а перші чотири – багатофункціональними. У них 

розташуються головна універсальна арена (пристосована для різних видів 

спорту), Льодовий палац (якого немає в Шауляйскому проекті), тренувальні 

майданчики, бізнес-центр, конференц-зал на 300 місць, ресторан. Поряд з 

Палацом спорту будуть створені паркування для автомобілів (на 600 місць) і 

автобусів (на 30 місць). 

Провідна тема образно-художнього рішення 

облаштування стін комплексу – "веселка", 

що вважається оптимістичним, 

життєствердним символом єднання природи 

і людини.  

У основі архітектурно-планувального 

рішення покладена ідея по-поверхової 

евакуації-завантаження глядачів, як 

оптимальніша для арен такої місткості. 

Реалізація цієї схеми здійснюється за 

допомогою кілець-платформ, що оперізують арену. Різниця відміток ділянки 

дозволяє вивести частину багаторівневої конструкції кілець-платформ отвершек 

яру, тим самим забезпечивши додаткові евакуаційні простори і зв'язок арени з 

багаторівневим паркінгом влаштованим на схилах балки. Три рівні платформ, що 

виступають, служать оглядовими майданчиками, зорієнтованими на просторову 

вісь балки.  

Конструктивною основою спортивної арени є 

великої пролітні ферми, що упираються в 

схили балки. Таке рішення дає можливість 

розмістити усі необхідні функціональні 

елементи споруди в єдиному просторі, 

забезпечивши їх повноцінні технологічні 

зв'язки. Крім того, в дугоподібній структурі 

споруди передбачена система розсувних 

сегментів покрівлі, що дозволяє проводити 

ігри просто неба.  

Особливістю проектного рішення універсального залу є також велике число 

тренувальних майданчиків, розташованих в безпосередній близькості від 

основної арени, функціонально виділених в окрему зону. Це дає можливість 

широкого варіювання функціональної програми споруди. Проектом 

передбачається трансформація арени не лише в горизонтальній площині, але і 

по вертикалі, що дозволяє проводити міжнародні змагання по спортивній 

гімнастиці, акробатиці і важкій атлетиці, видам спорту зі своїми специфічними 

вимогами до устаткування арени. 
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3.2. Коротка характеристика об'єкту 

 

Майданчик будівництва будівлі Арени обмежений: автозаправною станцією, 

територією XX, територією Палацу піонерів і проїздом до нього, ТОВ "XX", що 

відділяють територію. 

На ділянці немає будов, що підлягають зносу. Інженерні мережі розташовані в 

межах відведеної земельної ділянки: каналізація Д=XXX мм, водопровід Д=XXX 

мм, кабелі зв'язку, високовольтні і низьковольтні електричні кабелі з опорами 

лінії освітлення, теплова мережа 2Д=219 мм, які підлягають перенесенню і 

перекладанню. Уздовж земельної ділянки проходить комунікаційний колектор з 

електрокабелями, кабелям зв'язку і водопроводом. 

Усі існуючі інженерні комунікації до моменту початку будівництва комплексу 

демонтувати або винесені за межі будівельного майданчика. 

Згідно затвердженого проекту "Генеральний плану розвитку міста Дніпра" 

інституту "Гипроград", уздовж ділянки, пропонованої для розміщення Арени 

проходить транзитна магістраль загальноміського значення. 

Транспортне обслуговування Арени відбуватиметься з прилеглого проїзду, що 

веде від Набережної Перемоги до Міського Палацу піонерів і до будівлі спортивної 

арени з урахуванням об'їзного пожежного проїзду навколо будівлі. 

Заїзди на парковку автомобілів здійснюватимуться з двох кутів з боку вул. 

Набережна Перемоги. 

Будівництво Арени передбачене в одну чергу будівництва. 

Згідно з листом Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-

комунального господарства України № XX від XX.XX.201X, а також Постанови 

Кабінету міністрів України №5XX від 27.0X.201X "Про затвердження порядку 

віднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій складності" і ДБН В.1.X-14-

200X "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки 

будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ", проектованій будівлі Арени 

визначені наступні параметри: 

 Клас відповідальності – СС X. 

 Категорія складності будівлі – V. 

 Ступінь довговічності – XXX років. 

Проектом передбачено облаштування нових зовнішніх інженерних мереж, для 

яких є усі необхідні умови для забезпечення проектованого центру інженерними 

комунікаціями. 

Електропостачання об'єкту здійснюється від міських мереж з підключенням до 

проектованої трансформаторної підстанції 2БКТП-2500/10/0,4 кВ, розташованою 

на відведеній території проектованого комплексу. 



                                                             Бізнес-план спортивно-розважального центру "Універсальна спортивна арена" в м. Дніпро 

16 

 

Усі інженерні мережі об'єкту запроектовані відповідно до технічних умов, виданих 

міськими службами міста. 

Будівля обладнана системами опалювання, гарячого вопостачання, 

водопроводом і каналізацією, вентиляцією та кондиціонуванням. Усі приміщення 

будівлі обладнані системою автоматичного водного сплинкерного пожежогасіння. 

Проектом передбачено електропостачання об'єкту, електроосвітлення приміщень 

і території, система телефонного зв'язку, радіо, телебачення, комп'ютерна 

видалена мережа, а також автоматична пожежна сигналізація приміщень із 

захистом від блискавок та і димовидаленням відповідно до чинних норм і вимог 

FIBA. 

Інженерна підготовка території 

Проектом організації рельєфу передбачається суцільне планування території з 

пристроєм насипу. Збір дощових вод запроектований через водовідвідні лотки з 

виводом через зливову каналізацію на очисні споруди поверхневих зливових 

стоків. Рослинний ґрунт на майданчику відсутній. 

Озеленення і благоустрій 

Передбачається комплексний благоустрій і озеленення території з розміщенням 

малих архітектурних форм. 

Враховані потреби інвалідів і інших маломобільних груп населення (проектом 

передбачено пандуси з нормативним ухилом і встановлення зниженого бортового 

каменю). 

Благоустрій території включає облаштування асфальтобетонного покриття 

парковок, брукування тротуарною плиткою території навкруги спортивно – 

розважального центру і тротуарів. З боку Палацу молоді передбачена 

реконструкція існуючого благоустрою з оформленим пішохідної зони та 

облаштуванням скейт-парка. 

Основним елементом озеленення є газон. Також передбачена посадка дерев, 

декоративних кущів і пристрій квітників. 

Протипожежна безпека 

Будівля Арени розглядається як єдиний протипожежний відсік, при устаткуванні 

усіх його приміщень системою автоматичної водяної спринкерного 

пожежогасіння. Проектна документація розроблена керуючись концепцією 

"пожежобезпечне", щоб при виникненні пожежі: 

 конструкції будівлі, що несуть, певний час витримали навантаження; 

 було обмежено поширення вогню і диму в будівлі; 

 було обмежено поширення пожежі до сусідніх будівель; 

 люди мали можливість безпечно вийти з будівлі або була можливість їх 

врятувати іншими засобами; 
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 почали діяти системи пожежобезпеки і виявлення пожежі, систем гасіння 

пожежі. 

 

3.3. Базове наповнення Арени 

 

Нижче наведено базове наповнення Арени. 

Перелік наповнення площ об'єкту, поверх  

№ 
Приміщення багатофункціонального спортивно-

розважального центру "Універсальна спортивна арена" 
в м. Дніпро 

Кіль-
кість 

Площа 
приміщень 

(розрахунок по 
кресленнях 

стадії "Проект"), 
кв.м 

  ВСЬОГО (усі приміщення Арени)   

1 Приміщення 1-го поверху, в т.ч.   

 Арена   

 Вестибюлі, холи, коридори, сходи   

 Зона в'їзду   

 Приміщення господарчого призначення   

 Мікст зона   

 Вбиральня   

 Роздягальні   

 Приміщення охорони, чергових   

 Артистична   

 Пункт проведення допінг контролю   

 Кімната для членів комісії, персоналу   

 Кімната тренерів   

 Приміщення для очікування   

 Кімната надання першої допомоги   

 
Приміщення роботи журналістів під час чемпіонату (кімната 
тренажерів) 

  

 Харчоблок, приміщення харчових відходів   

 Санвузли, душові   

 Каси   

 Офісні приміщення   

 Приміщення для продажу сувенірів   

 Резервні приміщення   

2 Приміщення 2-го поверху, в т.ч.   

 Вестибюлі, холи, коридори, сходи   

 Бари   

 Приміщення для барменів та офіціантів   

 Санвузли   

 Приміщення господарчого призначення   
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№ 
Приміщення багатофункціонального спортивно-

розважального центру "Універсальна спортивна арена" 
в м. Дніпро 

Кіль-
кість 

Площа 
приміщень 

(розрахунок по 
кресленнях 

стадії "Проект"), 
кв.м 

3 Приміщення 3-го поверху, в т.ч.   

 Ложі   

 Конференц-зал на 300 місць (або тренувальний зал)   

 Зона відпочинку для VIР відвідувачів   

 Тренажерний зал (на 40 тренажерів)   

 Вестибюлі, холи, коридори, сходи   

 Фойє   

 Роздягальна   

 Санвузли   

 Приміщення господарчого призначення   

4 Приміщення 4-го зверху, в т.ч.   

 Приміщення комерційного призначення   

 Офісні приміщення   

 Трансформований зал прес-конференцій на 125 місць   

 Трансформований зал прес-конференцій на 75 місць   

 Адміністративне приміщення (офіс ЗМІ)   

 Вестибюлі, холи, коридори, сходи   

 Допоміжні приміщення   

 Санвузли   

 Приміщення господарчого призначення   

 Приміщення рекреації   

 Резервне приміщення   

 

 

Згідно завдання на проектування і вимог МФБ Європи даним проектом 

передбачається розміщення в будівлі усіх технічних і технологічних приміщень з 

відповідним внутрішнім інженерним забезпеченням для проведення турніру 

Євробаскет-201X, а саме: 
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Перший поверх 

На цьому поверсі розташована головна арена, приміщення для глядачів, 

приміщення для спортсменів і суддів, приміщення для тренерів і артистів, хол 

вхідної групи, сходові клітини, ліфти з ліфтовими холами, технічні і складські 

приміщення, коридори, комерційні приміщення, технологічні приміщення. 

Експлікація 1-го поверху об'єкта: 
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Другий поверх 

На цьому поверсі розташовані холи арени, приміщення для глядачів, сходи, 

ліфти, технічні та технологічні приміщення, коридори, комерційні приміщення, 

бари, кафе. 

Експлікація 2-го поверху: 
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Третій поверх 

На цьому поверсі розташовані ресторанна ложа, виробничі, технологічні, 

адміністративні, допоміжні приміщення ресторану, сходи, ліфти, технічні і 

технологічні приміщення, коридори, комерційні приміщення, зал фітнесу, 

тренувальна зала, зала аеробіки, приміщення для глядачів, приміщення для 

спортсменів. 

Експлікація 3-го поверху: 

 

Зазначимо, що конференц-зал на XXX місць є багатофункціональним, який можна 

буде використовувати для проведення виставок картинних галерей, невеликих 

профільних виставок, які не вимагають великого простору (ІТ технології, дорогі 

системи комунікацій та інші), а також корпоративних і інших заходів і великих 

банкетів, та як залу для тренувань. 
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Четвертий поверх 

На цьому поверсі розташовані приміщення прес-конференцій, адміністративні 

приміщення, зал спортивної школи, спортзал, приміщення для глядачів, 

серверна, апаратна, технічні і технологічні приміщення, сходи, ліфти, коридори. 

На поверсі передбачається облаштувати приміщення комерційного (XX шт.) та 

офісного (XX шт.) призначення, два зали для прес-конференцій на XXX та XX 

місць та адміністративне приміщення, яке під час спортивних заходів 

трансформується в кімнату для ЗМІ. 

Експлікація 4-го поверху: 

 

 

П'ятий поверх 

На цьому поверсі розташовані приміщення ліфтів, простір арени, венткамери, 

технічні і технологічні приміщення, приміщення зв'язку, виходи на покрівлю. 
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У приміщеннях комерційного призначення передбачається розміщення 

відділення банку, точку надання послуг мобільного зв'язку, приміщення з 

реалізації фототоварів і фото-послуг, туристичної агенції, агенції з прокату 

автомобілів тощо. З операторів подарунково-аксесуарного напряму можна 

розмістити наступні відомі торгівельні марки: Cerruti 1881, Kenzo, Givenchy, Mont 

Blanc, Strada, Bobiju, Chartage, а також магазин швейцарських годинників, 

ювелірних виробів таких марок як Monte Carlo, Benedetti, Carrera, Christian Dior, 

Mikimoto, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Swarovski та інші подібного рівня. Там же 

можна розмістити бутики французьких вин або вин інших країн-виробників, 

шоколадний, сигарний будинки, що гармонійно впишуться в атмосферу всього 

комплексу і поверху зокрема. 

Приміщення можуть бути надані під торгівлю товарами і послугами для жінок 

(наприклад, салон краси) та для молоді і спорту. Пропонується розташувати в цій 

зоні магазини таких відомих торгівельних марок, як Brocard, Yves Rocher, Vichy, 

Carlo Pazolini, Carnaby, He&she, ECCO, TJ Collection, Eugen Klein, Feraud, Basier, 

Calvin Klein, Givenchy, Cerruti, Christian Lacroix, Ganfranco Ferre, Lezard, Maxa 

Mara, St John, Valentinon Klein, Wolford, Yves Saint Laurent, Baltman, BGN, 

Cacharel, Chevignon, Coton (З*T*N), Diesel&Gas, ESPRIT, Fellini, Frankenwalder, 

Gin Tonic, Glenfiled, Gregory Arber, Hirsch, Hugo Boss, Licona, Monton, Motor, Pierre 

Cardin, Polo Garage, Six o'clock, Sony Bono, Tally Weij, Timberland, Tommy Hilfiger, 

Q optic, Sundays, Dunhill, Adidas, Columbia, Lotto, Nike, Trespass та ін.  

 

Затвердивши проект в цілому, члени міськбудівної ради запропонували його 

авторам спробувати продумати цікавіше рішення для даху комплексу (яка поки 

що виглядає звичайним сірим кругом). Крім того, була озвучена пропозиція 

приділити більшу увагу благоустрою території та створити на ній дитячі спортивні 

майданчики. У тому числі – скейт-ринг за типом, подібним до вже відкритого 

майданчика в Молодіжному парку. Така споруда може користуватися значним 

попитом активної частини молоді з усього масиву Перемоги та центру міста. 
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4. Аналіз ринків надання послуг 

 

Основними напрямами діяльності спортивно-розважального центру Арена є 

надання послуг оренди спортивної арени, де можна проводити змагання 

національного та міжнародного масштабів з понад 100 видів спорту. Завдяки 

особливостям конструкції та використанню новітніх технологій арена може бути 

трансформована впродовж X-ми робочих годин для проведення будь-яких 

заходів як спортивного, так і культурно-розважального, в т.ч. концертного, 

спрямування. 

Крім цього проектом будівництва Центру передбачено виділення офісних площ 

для здачі в оренду, площ для ведення торгівлі, поверхонь для розміщення платної 

реклами на території комплексу, площ для проведення конференцій та публічних 

заходів. Передбачається також на території центру розмістити бари та тренажерні 

зали, орієнтовані на обслуговування відвідувачів комплексу, орендарів, а також 

місцевого населення. 

Схема напрямів діяльності Арени представлена на малюнку нижче. 
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Клієнтам та відвідувачам центру будуть запропоновані в оренду площі в 

торгівельному комплексі, що відповідає сучасним європейським стандартам. Для 

зручності відвідувачів центру, що приїжджають на автомобілях, планується 

організація відкритого паркування на X00 місць. Передбачені також місця для 

паркування X0 автобусів. Ця концепція і її реалізація сьогодні не має аналогів в 

Дніпроу, а враховуючи місце розташування, наявність транспортних магістралей 

і розв'язок, зручність під'їзду і виїзду, а також синергетичний ефект торгівельних 

точок комплексу, є життєздатною і перспективною. Цей проект упевнено можна 

назвати новим етапом еволюції ринків. 

Торгівельний комплекс здатний притягнути широку аудиторію покупців, як що 

проживають в безпосередній близькості, так і з інших районів міста. 

 

 

4.1. Аналіз ринку офісної та торгівельної нерухомості 

України 

 

Об’єктами даного аналізу є офісні центри, торгівельні центри, торгово-

розважальні центри, що відповідають таким критеріям:  

1) місце розташування – місто Дніпро; 

2) офісний/ торгівельний центр надає площу в закритому приміщенні або на 

закритій території; 

3) офісний/ торгівельний центр надає загальнодоступну площу та надаються 

широкому діапазону населення. 

 

Джерела інформації, що лежать в основі аналізу: 

 Сайти компаній-учасників ринку комерційної нерухомості.  

 Інформація зі спеціалізованих друкованих видань.  

 Інформація внутрішніх баз даних.  

 Телефонні інтерв'ю з представниками компаній-учасників ринку закладів 

спортивної та розважальної спрямованості.  

 Збір інформації про об'єкти. 
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4.1.1. Фактори розвитку офісної та торгівельної нерухомості 

Макросередовище відображає умови функціонування підприємства. Стосовно до 

ринку об'єктів спортивної та розважальної спрямованості найбільш значущими є 

наступні параметри: 

 роздрібний товарообіг; 

 кількість населення; 

 рівень безробіття; 

 середньомісячна заробітна плата; 

 рівень інфляції; 

 структура витрат населення. 

 

Роздрібна торгівля. Роздрібна торгівля у Дніпрі і області продемонструвала 

потужний розвиток у 200X–201X роках,  із зростанням на 16,9% в середньому за 

рік у реальному вимірі. Частка роздрібної торгівлі у загальному обсязі торгівлі 

зростала протягом усього періоду з 15% у 2000 році до 35% у 2013 році. 

Зростання було зумовлене збільшенням реальних доходів населення, фіксованим 

обмінним курсом гривні до долара (який за рахунок більш високого рівня інфляції 

в Україні зробив імпорт доступнішим) та розширенням споживчого кредитування. 

Продаж продовольчих і непродовольчих товарів продемонстрував різні темпи 

зростання протягом 200X–201X років. Загальне зростання обороту продовольчих 

товарів, алкоголю і тютюну становило X,7 рази (або в середньому на 14,4% 

щороку), в той час як оборот непродовольчих товарів збільшився в X рази (або 

в середньому на XX% щороку). 

 

Оборот роздрібної торгівлі у Дніпропетровській області, 200X‒201X рр., 

тис. грн. у поточних цінах 
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Населення. Відповідно до даних Державної служби статистики України, 

чисельність населення м. Дніпро має динаміку до зменшення. 

 

Динаміка чисельності населення м.Дніпро 

 

 

Вікова структура населення м. Дніпро 

 

 

Рівень безробіття. За даними державної служби зайнятості, у 201X році 

офіційного статусу безробітних у Дніпровській області набули XX,X тис. осіб. При 

цьому лише упродовж грудня минулого року їх чисельність збільшилась на XX,X% 

і за станом на 1 січня 201X склала 32,5 тис. осіб, з яких 54,2% становили жінки, 

42,2% – особи у віці до 35 років. Серед безробітних 26% розраховували на 

додаткові гарантії щодо працевлаштування. 

У загальній чисельності1 безробітних нараховувалось: 

                                              

1 у зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013 Закону України "Про зайнятість населення" та 

відповідно зміною методології формування державною службою зайнятості системи показників 

щодо зареєстрованого ринку праці порівняння даних з відповідним періодом 2012 року не 

здійснюється. 

1 203 000

998 000

0

300 000

600 000

900 000

1 200 000

1 500 000

1991 1993 1996 1998 2001 2003 2006 2008 2010 2012

8,5%

15,0%

14,4%

14,0%
15,4%

10,9%

21,8%
до 9 років

від 10 до 19 

від 20 до 29

від 30 до 39

від 40 до 49

від 50 до 59



                                                             Бізнес-план спортивно-розважального центру "Універсальна спортивна арена" в м. Дніпро 

28 

 

 X% робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за 

роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин, 

 X% – працівників сфери торгівлі та послуг, 

 X% – службовців, керівників, менеджерів, 

 X% – кваліфікованих робітників з інструментом, 

 X% – фахівців. 

Навантаження безробітного населення на одне вільне робоче місце (вакансію) на 

кінець грудня 201X становило X особи. При цьому, у м.Павлограді (дані наведено 

по районних та міських центрах зайнятості) згаданий показник дорівнював 1 

особі. Водночас у Межівському районі на одну вакансію претендували XXX осіб, 

у Покровському – XX осіб. 

Заробітна плата. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних 

працівників, зайнятих на підприємствах міста та їх відокремлених підрозділах з 

чисельністю найманих працівників 10 і більше осіб, у січні–грудні 201X становила 

XXXX грн., що у X рази перевищує мінімальну заробітну плату, визначену на 

державному рівні з 1 січня 201X (XXXX грн.). 

Динаміка номінальної заробітної плати на кінець року, грн. 

 

 

Інфляція. Згідно з даними Державної служби статистики, індекси інфляції 

продемонстрували наступну динаміку: 

Зведена таблиця індексів інфляції з 20XX по 20XX роки 
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Структура витрат населення. У структурі витрат домогосподарств Харківської 

області у 20XX році витрати на відпочинок становлять близько X%, і даний 

показник в останні X роки не збільшується, що також підтверджує негативні 

тенденції ринку і скорочення платоспроможного попиту. Так як оновлених 

статистичних даних за 201X-201X роки ще немає, за оцінками фахівців, у 

поточному році структура витрат домогосподарств змінилася не суттєво.  

Структура витрат населення в м. Дніпро

 

 

4.1.2. Основні учасники ринку офісної та торгівельної нерухомості 

Ринок пропозицій офісної і торгівельні нерухомості Дніпра істотно відставав від 

західних регіонів України як за кількістю, так і за якістю, і різноманіттям. Проте, 

вимоги споживачів сприяли якісному і кількісному розвитку цього сегмента 

протягом останніх десяти років. 

Ще 1X років тому офісні, торгівельні приміщення та приміщення розважального 

призначення не мали нічого спільного. Потім люди замислились про 

раціональність отримання цих двох типів нерухомості під одним дахом. Як 

наслідок, до складу торгових центрів почали включати об'єкти спортивно-

розважальної спрямованості, а також збільшилось будівництво нових 

спеціалізованих спортивно-розважальних центрів. 

Попит на спортивні послуги для населення за останні XX років істотно виріс. У 

201X році найвищім попитом користувалися як традиційні види спорту (басейн, 

тренажерний зал), так і нові напрямки (йога, каланетика, фітнес та інші). 

 

4.1.3. Цінова політика та орендні ставки на об’єкти офісної та 

торгівельної нерухомості 

У 4-му кварталі 201X у Дніпроу пропонувалося близько XXX тис. кв.м 

торгівельних площ, що становить XXX кв.м на 1000 осіб. До реалізації заявлено 
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близько XXX тис. кв.м, що становить XX% від поточного показника. Ціни на 

оренду торгівельних площ в Дніпроу коливались у межах $XX-XX за кв.м у 

кращих торгівельних приміщеннях (наприклад, на проспекті К.Маркса). 

 

 

Розподіл м. Дніпро по зонах ціноутворення на ринку офісної та 

торгівельної нерухомості  

 

 

Ринок офісної нерухомості 

У 201X році відбулося незначне зниження вартості офісної нерухомості порівняно 

з 201X. Незважаючи на введення в експлуатацію нових об'єктів комерційного 

призначення протягом 201X року, дефіцит торгівельних і офісних площ (особливо 

класу А) у Дніпрі залишається.  

Варто відзначити, що динаміка вартості оренди торгівельних площ та офісів в 

Дніпрі, цілком відповідає світовій тенденції. Так, експерти Cushman & Wakefield 

вважають, що "світовий офісний ринок продовжить набирати обертів". 

 
Середні ціни на продаж офісних приміщень в м. Дніпро на 12.201X,  

дол. США /кв.м 

Зона міста 
Середнє значення, 

USD 

Середнє значення, 

UAH 

Центральна   

Серединна набл.   

Серединна   

Периферійна набл.   

Периферійна   
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Середні ціни на оренду офісних приміщень в м. Дніпро на 12.201X, 

дол.США/кв.м 

Зона міста 
Середнє значення, 

USD 

Середнє значення, 

UAH 

Центральна   

Серединна набл.   

Серединна   

Периферійна набл.   

Периферійна   

 

Згідно з офіційними статистичними даними про результати реальних укладених і 

повністю проведених угод протягом 201X року загальний показник вартості  

продажу об'єктів торгівельної нерухомості у Дніпроу збільшився в середньому до 

$XX тис. за кв.м, або на 0,52% за рік. Водночас середній показник цін з продажу 

офісних приміщень на ринку вторинної нерухомості Дніпра знизився на XX%. 

Найбільш дешеві за вартістю офісні приміщення розташовані в Індустріальному 

районі міста, де 1 кв.м можна придбати за $XX тис., найдорожчі - зосереджені в 

Бабушкінському районі за $XX тис.  

Динаміка середніх цін на продаж офісних приміщень в м.Дніпро, 20XX-

20XX, дол.США/кв.м 

 
Центральна 

Серединна 

набл. 
Серединна 

Периферійна 

набл. 
Периферійна 

20XX 

І      

ІІ      

ІІІ      

ІV      

201X 

І      

ІІ      

ІІІ      

ІV      

201X 

І      

ІІ      

ІІІ      

ІV      

201X 

І      

ІІ      

ІІІ      
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Центральна 

Серединна 

набл. 
Серединна 

Периферійна 

набл. 
Периферійна 

ІV      

201X 

І      

ІІ      

ІІІ      

ІV      

Темп приросту середніх цін на продаж офісних приміщень в  
м. Дніпро, 20XX-20XX,    % до попереднього кварталу  

 
Центральна 

Серединна 

набл. 
Серединна 

Периферійна 

набл. 
Периферійна 

20XX 

І      

ІІ      

ІІІ      

ІV      

201X 

І      

ІІ      

ІІІ      

ІV      

201X 

І      

ІІ      

ІІІ      

ІV      

201X 

І      

ІІ      

ІІІ      

ІV      

201X 

І      

ІІ      

ІІІ      

ІV      
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Таким чином, на ринку Дніпра спостерігається динаміка до зниження цін за 1 кв.м 

офісної нерухомості. Така тенденція спостерігається по всій території України. Це 

зумовлено нестабільним курсом гривні до іноземних валют та нестабільною 

політичною та економічною ситуацією в Україні. Найближчі 3-5 роки, аналітики 

передбачають політичну та економічну стабілізацію і, як наслідок, розвиток 

підприємницької діяльності. Це у свою чергу підвищує ймовірність зростання цін 

орендної плати за офісну і торгівельну нерухомість. Виходячи з наведеного вище, 

можна зробити припущення про подальший розвиток та перспективність ринку 

нерухомості та його привабливість для інвесторів. 

 

Ринок торгівельної нерухомості 

Протягом останніх 10 років Дніпро істотно змінився - інвестори вкладали кошти 

у розвиток економіки міста. Як наслідок, з'явилися не тільки нові підприємства 

та організації, а й елітні торгівельні центри, що пропонують торгівельні площі для 

оренди. Численні підприємці потребують торгівельних точок для реалізації 

імпортованої або виробленої продукції, які можна знайти у торгівельних центрах 

(далі - ТЦ).  

Існуючий низький рівень вакантності (0-X%) і порівняно високі орендні ставки в 

успішних ТЦ Дніпра свідчать про високий попит на якісні торгівельні приміщення. 

Більшість великих роздрібних операторів, що працюють в Україні, представлені 

у Дніпрі та планують подальший розвиток , в тому числі такі мережі як Inditex 

Group, L'etual, GAP, Mark & Spencer. 

Середні ціни на продаж торгівельних приміщень в м. Дніпро на 

12.201X, дол.США/кв.м 

Зона міста 
середнє значення, 

USD 

середнє значення, 

UAH 

Центральна   

Серединна набл.   
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Динаміка цін на продаж офісних приміщень 
м.Дніпропетровськ, на кінець 201X-201X, дол.США/кв.м

Центральна Серединна набл. Серединна
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Серединна   

Периферійна набл.   

Периферійна   
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Середні ціни на оренду торгівельних приміщень в м. Дніпро на 12.201X, 

дол.США/кв.м 

Зона міста 
середнє значення, 

USD 

середнє значення, 

UAH 

Центральна   

Серединна набл.   

Серединна   

Периферійна набл.   

Периферійна   

 

Динаміка середніх цін на продаж торгівельних приміщень в  
м. Дніпро, 200X-201X, дол.США/кв.м 

 
Центральна 

Серединна 

набл. 
Серединна 

Периферійна 

набл. 
Периферійна 

200X 

І      

ІІ      

ІІІ      

ІV      

201X 

І      

ІІ      

ІІІ      

ІV      

201X 

І      

ІІ      

ІІІ      

ІV      

201X 

І      

ІІ      

ІІІ      

ІV      

201X 

І      

ІІ      

ІІІ      

ІV      

  



                                                             Бізнес-план спортивно-розважального центру "Універсальна спортивна арена" в м. Дніпро 

36 

 

Темп приросту середніх цін на продаж торгівельних приміщень в 

м. Дніпро, 200X-201X,   % до попереднього кварталу 

 
Центральна 

Серединна 

набл. 
Серединна 

Периферійна 

набл. 
Периферійна 
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Центральна Серединна набл. Серединна
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Таким чином, на ринку Дніпра спостерігається динаміка зменшення ціни оренди 

1 кв.м. торгівельної нерухомості. Ця тенденція спостерігається по усієї території 

України. Це зумовлено нестабільним курсом гривні до іноземних валют та 

нестабільною політичною та економічною ситуацією в Україні. Найближчі 3-5 

роки, аналітики прогнозують політичну та економічну стабілізацію і, як наслідок, 

розвиток підприємницької діяльності та зростання доходів населення, що в свою 

чергу зумовить збільшення їх купівельної спроможності. Відповідно попит на 

торгівельні приміщення збільшиться і виникне потреба у збільшенні їх площ 

та/або кількості. 

На кінець 201X ринок торгівельної нерухомості Дніпра свідчить про  недостатність 

існуючих торгівельних центрів, відповідно через 3-5 років потреба у нерухомості 

такого типу зросте в усіх частинах міста. 

 

Характеристики основних торгівельних центрів м.Дніпро  

Назва Адреса 

Загальна 

площа 

ТРЦ, кв.м 

Площа в 

оренду 

ТРЦ, кв.м 

Рік 

відкриття 

ТРЦ "Караван 

Megastore" 

пгт. Ювілейний, вул. 

Нижньодніпровська, 17 
   

ТРЦ "Мост-Сити центр" вул. Глінки, 2    

ТРЦ "Магелан" прос. Правди    

ТРЦ "Appolo" вул. Тітова, 36    

ТЦ "Приозерный"  вул. Боброва, 1    

ТЦ "Вавилон" вул. Маршала Маліновського, 2    

ТРЦ "ДАФИ" бул. Зоряний, 1а    

ТРЦ "Материк" вул. Марії Кюрі, 5    

ТЦ "Пассаж" просп. К. Маркса, 50    

ТРЦ "Славутич" просп. Кірова, 104а    

ТРЦ "Grand Plaza" прос. К. Маркса, 67д    

ТЦ "Miriada" вул. Калинова, 9    

ТЦ "Терра" вул. Героїв Сталінграду, 118д    

ТЦ "Центральный 

универмаг" 
просп. К. Маркса, 52    

ТРЦ "Miriada" просп. Кірова, 11    

ТЦ "Терра" вул. Панікахи, 15    

ТЦ "Новый Континет" вул. Набережна Перемоги, 86а    

ТЦ "Європа" бул. Європейський, 1д    

ТЦ "Арбат" вул. Московська, 5    
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Розташування найближчих ТРЦ поряд з Ареною 

 

 

 

 

4.2. Аналіз ринку залів проведення масово-культурних 

заходів  

 

Повільний розвиток концертної діяльності у Дніпрі обумовлений відсутністю 

спеціалізованих майданчиків для проведення таких заходів. Але вигідне 

географічне положення Дніпра, його територіальна близькість до інших обласних 

центрів України створюють сприятливі передумови для розвитку тут цього ринку.  

До основних споживачів концертних та інших масово-культурних заходів 

належать люди віком від 1X до XX років, що відповідає XX% населення  Дніпра, 

або близько XXX тис. осіб. Таким чином, при виході на цей сегмент ринку та 

отриманні його XX %, можна збільшити загальний обсяг культурно-масових 

заходів в XX рази, або з XX млн. грн. до XX млн. грн. на рік. 

На цей час у Дніпрі існує декілька потенційно можливих місць для проведення 

концертів. Серед них Палац спорту "Метеор" – майданчик для проведення 

спортивних заходів, де систематично проходять профільні заходи. Враховуючи 

складність установки необхідного концертного обладнання у палаці спорту 

"Метеор" через специфіку архітектури залу – проведення там концертів 

утруднено. Незначна кількість концертів була проведена у приміщеннях 

"Дніпровського театру опери та балету" та Цирку, обидва з яких мають суттєвий 

недолік - малу місткість, що негативно впливає на підвищення вартості квитків 

на концертні заходи.  
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Перелік концертних залів для проведення масово-культурних заходів 

Назва залу Адреса 

Будинок органної та камерної музики просп. Калініна, 66 

Філармонія  вул. Леніна, 6 

Вокальна студія вул. Шевченко, 55 

ДК "Машиностроитель" вул. Робітнича, 166 

Міралді ВС  вул. Будівельників, 25 

Дніпроий театр опери та балету просп. К. Маркса, 72-а 

Едем-Плюс вул. Комсомольска, 11 

ТЦ "Центральний універмаг" просп. К. Маркса, 52 

Цирк вул.Набережна Леніна, 33 

 

Розташування концертних залів для проведення масово-культурних 

заходів відносно Центру 

 

Розвиток виставкової діяльності у Дніпроу також залишається на низькому рівні. 

Основними причинами чого є: 

 відсутність спеціалізованих виставкових площ; 

 відсутність професійних організаторів виставок.   

Арена 
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4.3. Висновки та прогнози 

1. Тривалі тенденції зростання заробітних плат населення і збільшення 

роздрібного товарообігу були основними стимулами розвитку ринку 

торгівельної нерухомості у 201X році. 

2. Дніпро залишається одним із ключових регіонів в планах розвитку ритейлерів 

і проектів торгівельної нерухомості. регіональна експансія операторів 

пов'язана переважно з розвитком в містах-мільйонниках і вибіркових 

обласних центрах. 

3. Протягом 201X року рівень вакантності в Дніпровських ТЦ виріс до 5%, що 

пов'язано із зростанням конкуренції та переміщенням орендарів у більш якісні 

об'єкти. Водночас, відсутність вільних площ у найбільш успішних ТЦ Дніпра 

свідчить про високий потенціал попиту на якісні торгові площі. 

4. Згідно з прогнозами, орендні ставки в ТЦ протягом 201X року будуть 

залишатися стабільними. 

5. Вихід незначної кількості заявлених на 201X-201X році нових проектів ТРЦ 

навряд чи приведуть до зниження орендних ставок і ротації орендарів з менш 

якісних об'єктів у нові професійні ТЦ, що призведе до збільшення вакантності 

на ринку. 

6. Позикове фінансування як і раніше залишається недоступним інструментом 

для більшості девелоперів у зв'язку з чим реальні перспективи реалізації 

залишаються у проектів, з достатнім обсягом власних коштів. 

7. У порівнянні з порівнянними містами Східної Європи ринок торгівельної 

нерухомості Дніпра все ще залишається ненасиченим якісними торговими 

площами і має потенціал для розвитку. 

8. Практично у всіх сегментах закладів спортивної та розважальної 

спрямованості намітилися такі ринкові тенденції: зсув попиту у сегмент 

"середній, низький", розширення спектру спортивних та розважальних 

послуг, спрямованих на різні сегменти споживачів, закриття деяких дрібних 

закладів , розвиток торгово-розважальних центрів, розширення асортименту 

спортивних і розважальних послуг у структурі ТЦ, що пов'язано з фактом 

зростаючої між ними конкуренції, орієнтація на сімейний відпочинок. У даний 

час більшість закладів орієнтоване на дорослу аудиторію. Сімейні 

розважальні центри є перспективним напрямком розвитку ринку спортивних 

та розважальних послуг. 

9. В найближчі X років експерти прогнозують стабільну політичну та економічну 

ситуацію в країні и розвиток комерційної нерухомості на усій території 

України. Привабливість комерційної нерухомості в Дніпрі зростає. 
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4.4. Законодавчі акти, що впливають на розвиток 

об’єктів офісної та торгівельної нерухомості 

 

1.  Особливу увагу слід приділити проведеним реформам у сфері нерухомості у 

201X році. Їх усього було чотири і всі вони були спрямовані на поліпшення та 

удосконалення ведення фінансових операцій та документообігу. Багато хто з 

них були взяті з практики європейських держав, однак, як завжди, те, що в 

Європі вважається нормою, у нас або сприймається в багнети , або 

впроваджується в життя, спотворюючись до невпізнання. 

2.  Першою реформою була поява органів єдиного державного реєстру 

нерухомості. Цей орган повинен був замінити БТІ, проте з перших же чисел 

нового року стало зрозуміло, що БТІ розформували, а зробити грамотну 

переуступку повноважень і зобов'язань забули. 

3.  Далі було введення податку на нерухомість, яке відбулося в липні. Про це 

податок говорив ще у 201X році і всі його боялись, оскільки ніхто достеменно 

не знав, хто повинен його платити і на яких умовах. Це незнання не пояснили 

ні законодавчими актами, ні практикою. Коли прийшов час платити податок, 

то почали з'являтися проблеми, головним чином при обчисленні суми 

платежу. Довелося робити відстрочку введення в побут податку на півроку. 

4.  У серпні з'явилася ще одна реформа, до якої і люди, і державні структури 

готувалися цілий рік – обмеження готівкових розрахунків. Суть її зводилася 

до того, що якщо сума грошових операцій з нерухомістю досягає XXX тис. грн. 

і вище, то розрахунок повинен проводитися безготівковим способом, тобто 

через банк. 

5.  Ситуацію мали покращити нові правила оцінки майна, які з'явилися в 

листопаді. До цього нововведення також готувалися довго, але коли дійшло 

до справи виявилося з декількох тисяч фірм, які надають в Україні послуги з 

оцінювання, ліцензію на проведення оцінки за новими правилами отримали 

близько півтисячі підприємств. 
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5. План діяльності Арени з надання послуг 

 

 

Аналіз ринку послуг з надання в оренду арени для проведення масових заходів 

– спортивних змагань та заходів культурно-масового спрямування в м. Дніпро, 

дозволяє зробити висновок про те, що цей ринок належить до олігополістичного 

типу. На ринку такого типу оперує невелика кількість продавців, досить чутливих 

до змін в ціноутворенні та маркетинговій стратегії один одного. Також для виходу 

на цей ринок існують вхідні бар’єри високого рівня.  

Ринки оренди офісних та торгівельних площ, паркінгів, площ під заклади 

громадського харчування, здача рекламних площ в оренду можна віднести до 

типу монополістичної конкуренції. Такий тип ринку складається з великої 

кількості продавців та покупців, які укладають угоди не по єдиній ринковій ціні, 

а в широкому діапазоні цін. Наявність діапазону цін пояснюється здатністю 

продавців запропонувати покупцям різні варіанти подібного товару, 

характеристики якого дозволяють формувати різні ціни. 

 

 

5.1. Структура статей доходів 

 

5.1.1. Доходи від арени 

Вище було зазначено, що планами розвитку спортивно-розважального центру 

Арена передбачається діяльність за такими бізнес-напрямами: 

 здача арени в оренду; 

 здача офісних і торгівельних площ та інших приміщень в оренду; 

 здача рекламних площ в оренду. 

Для реалізації встановлених цілей з розвитку можуть бути застосовані декілька 

основних способів отримання доходу від діяльності арени. Усі вони відрізняються 

мірою взаємодії з потенційними споживачами послуг: 

1.  Отримання доходу від спортивних та 

розважальних заходів, організованих 

самостійно. 

У цьому випадку штат працівників арени 

відповідає за наповнення графіку 

використання арени відповідними заходами 

(концерти, спортивні заходи, виставки, 

тощо). Наявність в своєму штатному 

розкладі 1-2 професійних менеджерів дозволить підвищити операційну маржу 
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(відсутність витрат на послуги організаторів, концертних агенцій та 

посередників). Можливе довгострокове співробітництво зі спортивними і 

концертними організаторами та агентствами. 

2.  Отримання доходу через організаторів заходів. 

Найпоширенішими методами отримання доходу є: 

2.1. Відсоток від загального обороту квитків (зазвичай ~ XX%), з визначеною 

мінімальною сумою доходу. 

Переваги: організатори заходів можуть йти на більший ризик, щоб 

провести захід, що можє виявитися неуспішними. Оператор арени, у разі 

успіху, може отримати значну частку всіх доходів від заходу. 

Недоліки: організатори заходів з більш високою ціною квитків з більшою 

мірою ймовірності не будуть використовувати таку систему, тому вона може 

зробити арену не конкурентоспроможною на ринку. Заходи, що пов’язані 

зі спортивними подіями, можуть виявитися дуже невдалими для 

організаторів – спортивних федерацій, які не готові йти на ризик (Кубки, 

чемпіонати, змагання тощо). 

Взагалі, на ринку арен Європи ця система використовується для 

спортивних команд удома. В цьому випадку обидві сторони мають однакову 

мету – зробити все, щоб залучити більше глядачів на місцеві матчі. 

Оскільки в Арени на сьогодні немає підписаного договору з будь-яким 

спортивним клубом, який би мав багаті традиції та історію (наприклад, у 

містах Прибалтики, Ізраїлю, Туреччини), ця система доходів не 

використовується. 

2.2. Фіксована сума. 

Організатор заходу робить прогноз кількості глядачів і плате наперед 

(наприклад, XX тис. грн., якщо кількість глядачів буде до XX осіб або XX 

тис. грн. – якщо чисельність буде понад X000 і т.д.). Якщо кількість 

глядачів прогнозується орієнтовно, кожний додатковий квиток 

обкладається платою, наприклад, у XX грн. Якщо кількість глядачів буде 

меншою, ніж прогнозувалося, кошти організатору не повертаються. 

Переваги: менеджмент арени може точно передбачити кількість доходу, 

організатори можуть заощадити кошти, якщо їх прогнози виправдались як 

точні.  

Недоліки: продаж квитків є важко передбачуваним, тому організатори 

заходів здебільшого уникають такої схеми оплати. 
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2.3. Фіксована мінімальна сума + ставка з додаткових місць. 

Наприклад, існує фіксована сума у розмірі X тис. грн., що є мінімальною 

оплатою для кожного організатора, якщо заповнюваність арени є менше, 

ніж 2000 глядачів. Крім того, наприклад, XX грн. за кожне місце, що 

перевищує 200X (починаючи з 200X-го квитка).  

Переваги: організатори заходів можуть йти на більший ризик для 

організації заходів, тому що їхні можливі втрати у разі відмови є більш 

компенсовані. 

Недоліки: якщо подій менше, ніж очікувалося, арена заробляє менше, ніж 

могла би. Це особливо важливо в прайм-дати – наприклад напередодні 

Нового року, коли попит на події перевищує кількість вільних дат у графіку.  

Для Арени обрано тип організації роботи XX, що буде пов’язано з меншими 

ризиками (слабкою прогнозованістю заходів, ступеню наповненості Арени, 

додаткових зусиль до організації приїзду, розміщення та іншого обслуговування 

зірок естради і спорту). У липні 201X компанія XXX підписала договір про 

стратегічну співпрацю з компанією SMG (Польща) – однією з найбільших у світі 

компаній, що спеціалізується на девелопменті та управлінні 

мультифункціональними об'єктами комерційної нерухомості. 

Операційну діяльність з надання послуг Арена розпочне наприкінці 1-го кварталу 

201X. 

 

5.1.2. Доходи від здачі в оренду офісних, торгівельних та інших площ 

Доходи від здачі в оренду офісних, торгівельних площ, а також площ під заклади 

громадського харчування будуть отримані на підставі договорів оренди з 

щомісячним нарахуванням платні за оренду, що розраховується як  гривневий 

еквівалент вартості 1 кв.м в доларах США. Це дозволить уникнути валютних 

ризиків та отримувати щомісячні надходження грошових коштів. Вартість 1 кв.м 

буде встановлена на підставі поточних ринкових цін на момент укладання 

договорів з можливою націнкою відповідно до діючої стратегії ціноутворення. 

 

5.1.3. Додаткові джерела доходу 

Додаткові джерела доходу складатимуться з: 

 Здачі в оренду VIP-місць (лож); 

 Доходів від реалізації їжі і напоїв, у тому 

числі ексклюзивної; 

 Доходів від паркінгу; 
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 Здачі в оренду рекламних площ і майданчиків для комерційних цілей (окрім 

основних заходів); 

 

Здача в оренду VIP-місць (лож, боксів). Загальна кількість орендних місць 

залежить від типу заходу і методу 

трансформації Арени. При наявності VIP-

орендних місць (боксів) в кількості XX одиниці, 

прогнозується, що всі вони будуть надаватись в 

оренду. 

Прогноз доходів від оренди VIP- місць (боксів) 

представлено у Додатку 4. 

Передбачається, що XX VIP-орендних місць 

(боксів) будуть мати угоди про оренду на довгостроковий період. Кількість VIP-

боксів обмежена проектом.  

Незважаючи на те, що ціна оренди може вищою за ту, яка використовується в 

розрахунках, практика менеджменту з оренди рекламних площ свідчить, що 

кращий момент для оренди VIP боксів – в той час, як арена майже побудована 

або тільки що відкрилась. Пізніше набагато складніше продовжити угоду VIP 

оренди, таким чином орендарі будуть намагатись орендувати їх на самому 

початку відкриття Арени. Всі VIP бокси будуть здані в оренду за різною ціною, 

залежно від їх місця розташування. Логічно, що більш високу ціну заплатить 

орендатор за VIP бокс, що ближче до центру арени (при грі в баскетбол) і меншу 

для площ з обмеженою видимістю. Таким чином, компанії, які хочуть мати кращий 

імідж, будуть платити більше. 

Також, прогнозується використання VIP-місць з коротким терміном оренди, де 

більш низька ціна, але не на багато нижча, ніж при довгостроковій оренді. Це є 

виправдано, тому що в довгостроковій перспективі суттєва нижча ціна на 

короткострокову оренду рекламних місць завдасть шкоди довгостроковим угодам 

VIP-оренди.  

У розвинутих країнах з організатора заходу збирається плата за трансляцію. 

Природа цього полягає у тому, що оскільки, навіть і не використовуючи всю 

інфраструктуру арени для зйомок подій, що відбуваються на головному 

майданчику, плата за зйомку обов’язкова, тому що ТВ трансляція зменшує число 

людей, які ходять до Арени, особливо це актуально для подій, що транслюються 

у реальному часі. Прогнозується, що ця стаття враховується в складі оренди 

майданчика для комерційних цілей (окрім основних заходів). 

Цей Бізнес-план передбачає оренду Арени: 

 короткострокову (1-5 діб) оренду головного майданчика і залу для 

проведення презентацій, шоу, корпоративних подій.  
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 довгострокову оренду приміщень Арени, що не відносяться до 

функціонування головного майданчика – бари, вільні площі холу (не більш 

XX% загальної площі холу). 

Короткострокова оренда передбачається для заходів переважно корпоративного 

змісту, наприклад, що можуть бути організовані крупними компаніями для 

поширення обізнаності, збільшення кількості зацікавлених споживачів, 

покращення іміджу, проведення презентацій, акцій і свят.  

Переваги такої оренди – заповнення графіку вакантних днів між основними 

заходами Арени.  

Недоліки: додаткові витрати, пов’язані з трансформуванням Арени, необхідністю 

забезпечення комфорту і безпеки відвідувачів у ці дні, слабка прогнозованість 

наповненості залу.  

Довгострокова оренда, прогнозується, буде користуватись попитом у приватних 

підприємців і компаній сфери послуг, торгівлі і громадського харчування.  

В даний час визначені орієнтовні розцінки на основі аналізу ринку для подібних 

об'єктів. Дані розцінки підлягають коригуванню у прогнозі доходів Арени у бік 

збільшення, якщо моніторинг ринку виявить можливість орендарів платити 

більше. Функцію моніторингу ринку передбачається покласти на керівника 

відділу орендних відносин, що підпорядковується заступнику директора. Ставки 

орендної плати і розклад площ, що передбачаються до використання, наводяться 

Додатку. Дані ставки орендної плати прийняті незмінними на весь період 

прогнозування грошових потоків. 

 

Реалізація продуктів  харчування та 

напоїв. Ключовим моментом в цьому сегменті 

є оборотність. Зазвичай перерва між 

баскетболом або іншими матчами або під час 

концертів дуже коротка (XX-XX хвилин), коли 

є велика кількість відвідувачів бажаючих 

купити їжу або напій. Якщо бар неспроможний 

обслужити усіх клієнтів, частина доходу 

втрачається. Усього Спортивна арена 

пропонує на трьох поверхах X різних площ під 

бари і ресторани на X-му поверсі Арени. 

Для потенційних орендарів дуже важливо інвестувати в обладнання швидкого 

наповнення, які можуть збільшити продажі, наприклад, стосовно пива – до XX-

XX%. 

Передбачається, що в Центрі буде X-X різних операторів їжі. Всі контракти з ними 

передбачається подібний підхід: їжа операторів виробляється на харчовому 

обладнанні орандаря, який купив його за власні кошти. Обладнання потрібно 

бути сертифікованим і відповідати міжнародним стандартам якості. Орендарі 
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будуть повинні платити комунальні послуги відповідно до використаних ресурсів. 

Плюс всі оператори повинні платити Арені певний відсоток плати від загального 

обороту барів продажу, але не менше зазначеної в контракті ціни в рік 

(обумовлюється з кожним оператором окремо). В розрахунках розмір такої плати 

прийнятий на рівні XX%. Сума, що підлягає сплаті за період, яка прийнята в 

Бізнес-плані, розраховується щокварталу за формулою: 

кількість відвідувачів основних заходів х середня сума у чеку х X% 

Планується, що більша частка доходів буде отримана під час заходів – концертів, 

різних конференцій, замовлень компаній на різдвяні свята, і т.д.  

Середня сума по чеку прийнята на рівні XX грн. без ПДВ, що відповідає середнім 

статистичним витратам у сфері громадського харчування (фаст-фуду) в Дніпроу. 

Сума за чеком більше на спортивних змаганнях і суттєво менше на виставках. 

Найбільший обсяг реалізації буде досягнутий під час ігор баскетбольної Євроліги 

в 201X році. 

У Арені не буде централізованої касової системи, яка дозволяла б відслідковувати 

діяльність барів в режимі реального часу. Це було б доцільно, щоб уникнути 

проблем з можливим обманом операторів, але ця система потребує значних 

вкладень. Вважається, що аналогічні результати можуть бути досягнуті при 

високому контролі кількості продуктів харчування і напоїв, які приходять на 

склад Арени. Ці залишки можна співвідносити і відслідковувати в порівнянні з 

тим, що оператори заявляють про залишки і оборот товарів. Наприклад, поріг 

"довіри" може складати до X-X% різниці кількості товару. 

 

Виключні і невиключні торгові права. Реалізація ексклюзивних торгових 

прав може бути розділені на групи: 

 Пивні компанії.  

 Компанії, що виробляють безалкогольні напої.  

 Тютюнові виробники. 

 Компанії, що виробляють алкогольну продукцію. 

Виключні права, надані вітчизняному виробнику напоїв, можуть бути ускладнені 

тим, що відвідувачі, наприклад, вимагають або "Кока-кола", або "Пепсі", а в 

наявності лише місцеві бренди, які можуть бути непізнаними істотною частиною 

відвідувачів. 

Продаж ексклюзивних прав на тютюнові вироби, міцний алкоголь не було 

зроблено, хоча це може бути важливим джерелом доходу.  
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Плата за паркування. Навколо Арени 

планується площа для паркування, 

тому плата за паркування є додатковим 

джерелом доходу. Для кожного 

власника VIP-боксу прогнозується X 

безкоштовні паркувальні місця. 

Незважаючи на обсяг завантаження 

роботи Арени у день, плата за 

паркування у добу у середньому 

складає XX грн. / місце і прив’язана до 

кількості заходів, що відбуваються у 

рік. Цей розрахунок є досить стриманий, оскільки, вважається, що окрім 

відвідувачів Арени також буде попит на паркінг з боку мешканців району. 

 

Здача в оренду рекламних площ (плата за використання Відео-кубу (т.з. 

моніторів у формі куба над основним 

майданчиком), світлодіодна реклама, 

інша зовнішня та внутрішня реклама). 

Продаж частини трансляції Кубу 

можлива компаніям, якщо вони 

відповідають тематиці заходу, та у 

випадках, якщо орендар (організатор) 

хоче використовувати на арені куб для 

своїх заходів. Тоді вони мають за це 

заплатити. Вартість розміщення реклами 

на кубі  встановлюється індивідуально (наприклад, за X години роботи – XX-XX 

тис. грн.) Специфіка рекламі на кубі полягає в тому, що утворюються додаткові 

витрати (електроенергія, амортизація, витрати на утримання фахівця з 

обслуговування керованих камер і кубу). Тому плата за використання куба 

потрібна навіть у разі безоплатних спортивних чи благочинних заходів – за 

рахунок спонсорів. Дохід Відео-кубу обмежений, тому що зазвичай він 

працюватиме тільки під час баскетбольних подій. 

 

XX% усієї світлодіодної реклами в фризі, прогнозується, буде належати 

власникам VIP місць, як частина договору VIP -оренди.  

 

Спортивні секції, соціальна діяльність та інші заходи 

Компанія XXX буде активно займатись пропагандою спорту і розвитком фізичної 

культури на території Арени.  
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Для забезпечення бази і можливостей тренування дітей і юнаків штатним 

розкладом передбачена робота штатних працівників – тренерів-викладачів по 

адаптивній фізичній культурі, інструкторів.  

Також, упродовж кожного прогнозного року прогнозуються заходи соціально-

гуманітарного, розважального та іншого призначення, що будуть здійснюватись 

на безоплатних засадах (наприклад, проведення міських спортивних змагань з 

визнаних у державі олімпійських та не олімпійських видів спорту серед 

спортсменів різних вікових груп). Ініціатором заходів можуть бути Міська рада, 

федерації спорту України, Арена, інші.  

Повсякденні заняття спортом відбуватимуться у секціях під керівництвом 

тренерів, інструкторів, вихователів. Для цього буде розроблений графік 

відвідувань головного залу та допоміжних спортивних майданчиків Арени для 

всіх бажаючих, що, в свою чергу, популяризує спорт і додатково зацікавить 

населення до платних заходів Арени. 

Роздягальні. Усі послуги роздягалень і душів для дітей і професійних 

спортсменів будуть безплатними. Таке рішення прийнято з міркувань, що у разі 

впровадження оплати за користування роздягальнями, відвідувачі секцій будуть 

брати верхній одяг з собою. Для того, щоб дати відвідувачам додаткового почуття 

комфорту, задля росту іміджу Арени, потрібне рішення про відсутність оплати за 

відвідування секцій і користування інфраструктурою Арени. 

 

5.2. Відповідність вимогам FIBA  

 

Необхідно відзначити, що FIBA розробила ряд документів та вимог до будівництва 

та облаштування арен, які призначені для проведення міжнародних змагань з 

баскетболу. Насамперед, ці вимоги стосуються умов розташування арени, її 

технічних характеристик, дотримання норм безпеки та безпечного 

функціонування споруд. Нижче наведено аналіз зазначених норм та висновки 

щодо реалізації цих норм в рамках Проекту. 

Вимоги до розташування арени 

Географічне розташування об’єкта та його архітектура узгоджені з планом 

розвитку даної місцевості, прийнятим органами місцевого самоврядування. 

Будівництво спортивної арени гармонійно вписується з місцевим навколишнім 

середовищі, узгоджений з існуючим характером природного та штучного 

середовища. Баскетбольна арена добре інтегрована в місцевість побудови та 

дотримує ряд факторів, які беруться до уваги: 

 здоров'я та безпека працівників, співробітників та мешканців міста; 

 управління відходами (відходи, що утворюються під час заходів і змагань); 

 раціональне використання енергії спрямовані на зниження енергії 

споживання; 
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 управління водними ресурсами спрямована на зниження споживання води; 

 запобігання стихійних ризиків; 

 збереження ландшафту; 

 стійка архітектура; 

 заходи з пом'якшення наслідків для зведення до мінімуму впливу на 

навколишнє середовище; 

 контроль викидів парникових газів; 

 стале використання об'єкта, коли не використовуються для проведення 

спортивних заходів. 

При розробці концепції будівництва спортивно-розважального центру всі вказані 

вимоги було враховано. 

Вимоги до транспортного сполучення та транспортної стоянки  

На території об’єкта розрахована стоянка на XX0 машино-місць. Також поруч 

розташовані зупинки міського транспорту (автобусні та маршрутного таксі). 

При розробці концепції будівництва спортивно-розважального центру вказані 

вимоги було враховано. 

Вимоги до стандартів баскетбольного майданчика 

Усі вимоги щодо розмірів ігрового майданчика, розмітки ігрового майданчика, 

фарбування, стандартів підлоги ігрового майданчика, розміри безпечної території 

навколо ігрової зони, висоти баскетбольних кільця, розмірів щитів, розроблені 

FIBA, враховано. 

Вимоги до входів та виходів з арени 

Баскетбольні трибуни розбиті на XX секцій. Кількість виходів з будівлі арени XX, 

більше ніж є у нормативах до будівлі баскетбольної арени FIBA. 

Вказані вимоги було враховано. 

Вимоги до роздягальні 

Усі вимоги щодо роздягалень гравців, а саме: розмір роздягальні, кількість 

туалетів у роздягалень, кількість душових місць, кількість умивальників, кількість 

кафів для роздягання для спортсменів було враховано. 

 

Вимоги до кімнати першої допомоги 

У плані побудови баскетбольної арени зазначено XX пункти першої допомоги. По 

одному для кожної команди і один для глядачів. Пункти надання першої допомоги 

розташовуються біля самого баскетбольного майданчика у разі травми гравця та 
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одночасно біля виходу з будівля у разі необхідності приїзду швидкої допомоги як 

для гравців так і для глядачів. 

Всі вказані вимоги було враховано. 

Вимоги до туалетів для глядачів 

Кількість туалетів та пісуарів розрахована таким чином: по XX пісуари та X 

туалети на кожні XXX чоловіків та по X туалеті на кожні XXX жінок. Жіночі та 

чоловічі туалети співвідносяться як 50х50 до їх загальної кількості. 

Усі вказані вимоги було враховано. Центр має X туалети для осіб з обмеженими 

функціональними можливостями. 

Вимоги до віконця продажу квитків (каса) 

Каси знаходяться поза межами будівлі в іншій споруді. Одне віконце продажу 

квитків розраховано на обслуговування XX00 осіб. 

Усі вказані вимоги було враховано. 

Вимоги до розміщення представників ЗМІ 

Площа зони для представників ЗМІ розташовується в нижній центральній частині 

трибун, уздовж лицьових ліній, за командними лавками. Ця область обладнана 

XX-ма робочими позиціями, кожна зі стільцем, маленьким столом, електричною 

мультирозеткою і однією телефонною лінією. Ця зона є легкодоступною і 

відокремлена від решти частини трибун бар'єрами безпеки., Два зали для прес-

конференцій розраховані на XX та 1XX осіб з допоміжним освітлення для 

телевізійних зображень знаходиться поруч з трибуною. 

Усі вказані вимоги було враховано. 
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6. Характеристика конкурентного середовища та 

конкурентні переваги 

 

 

6.1. Конкурентне середовище 

 

Загальна інформація 

Місто Дніпро – центр Дніпропетровської агломерації, одне з найбільших міст 

України, розташований в центрі країни на берегах річки Дніпро. З початку ХХ-го 

століття і по сьогоднішній день місто є найважливішим центром металургійної 

промисловості і машинобудування Східної України і країни в цілому. У Дніпрі 

розташований головний офіс Приватбанку – найбільшого приватного банку 

країни, що є свідченням досить розвиненою економіки міста. Дніпро є одним з 

міст, обраних для проведення матчів фінальної частини чемпіонату Євробаскет-

201X. Цей чемпіонат має ще більше наблизити місто до Європейського рівня та 

збільшити чисельність туристів за рік. 

Все це, на нашу думку, сприяє швидким темпам розвитку ринку торгівельно-

офісної нерухомості. На даний момент у місті функціонує чимала кількість об'єктів 

комерційної нерухомості різних форматів – торгівельних, ділових, розважальних 

центрів. Але їх не достатньо для задоволення потреб всього міста та прилеглих 

районів.  

За результатами 201X року два основні напрямки комерційної нерухомості – 

торгівельна та офісна – продемонстрували себе зовсім по різному. Найбільшим 

"китом" була і залишається торгівельна нерухомість, оскільки в Україні вона 

розвивається найвищими темпами. Стан ринку комерційної нерухомості, як і в 

будь-який інший сфері, залежить від економічної ситуації в країні. На 

сьогоднішній день на ринку комерційної нерухомості спостерігається тенденція 

до стабілізації попиту на квадратні метри, що провокує зростання конкуренції 

серед її власників. 

За даними компанії "XXX" за 201X рік в найбільших областях України було 

введено в експлуатацію XXX об'єкт комерційної нерухомості. Деякі об'єкти були 

реконструйовані, деякі – перебудовані заново. 

Таким чином, у сфері розвитку комерційної нерухомості в 201X році 

вималювалася наступна картина: 
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Кількість об'єктів комерційної нерухомості, 

введених в експлуатацію в 201X в найбільших областях України 

 

 

Торгівельні площі 

Дніпро у 201X році, як і в попередні роки, не відбулося відкриття жодного 

великого торгівельного та/або офісного центру. Проте, тут активно будувалися 

аналогічні об'єкти  з меншою площею, наприклад, по проспекту ім. Газети 

"Правда" в листопаді 201X був зданий торгівельно-офісний центр "Наша Правда". 

Цей комплекс має XX тис. кв.м. загальної 

площі, з яких торгівельних площ – XX,5 тис. 

кв.м. У ТОЦ – 2 поверхи, на першому 

розташовуються відділи з продажу одягу і 

взуття, дитячих і спортивних товарів. 

Відмінна риса комплексу – дитяче 

розважальне містечко "Lapset" та парк для 

дітей "Memopark". На другому поверсі 

розташовані великі супермаркети 

електроніки "Comfy" і продуктів "АМСТОР". 

 

Обсяги введення торгівельних площ в експлуатацію, кв.м. 
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Динаміка введення в експлуатацію найбільших ТЦ та ТРЦ у м.Дніпро, 

кількість одиниць 

 

 

Якщо проаналізувати пропозицію нових крупних торгівельно-розважальних та 

офісних центрів та зіставити їх з попитом, побачимо, що вони не задовольняють 

потреби міста. Місто розвивається, доходи населення зростають, тому виникає 

потреба і будівництві нових масштабних, об’єктів. Місту потрібне будівництво 

нових офісних, торгівельних, спортивних, концертних приміщень. 

 

Концертні події 

В середньому за рік у Дніпроу проводиться близько 1XX концертів різноманітних 

програм та різних масштабів. Кількість концертів за ціновою категорією можна 

розподілити на такі групи: 

Співвідношення концертів за ціновою категорією 

до загальної їх кількості на рік, грн. 

Від 50 до 500 Від 501 до 1000 Більше 1000 

   

 

Спортивні події 
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Місто Дніпро багате на спортивне життя. У місті 

функціонує розвинена мережа спортивних 

споруд: XX стадіонів, XXX тренажерних 

майданчиків, XX плавальних басейнів, XXX 

дитячих та комплексних майданчиків, 288 

спортивних залів, XX тенісних кортів, 57 

футбольних полів, 2 кінноспортивні бази, 5 

споруд зі штучним льодом, 5 веслувально-

спортивних баз, 9 водноспортивних баз. У 49 

дитячо-юнацьких спортивних школах займається понад 16 тис. дітей, у 

спортивних секціях — понад XX тис. осіб. Усього в місті усіма видами спорту 

займається понад XX тис. осіб. На території Дніпра культивується XX видів спорту, 

серед яких XX олімпійських. На сьогодні спортивний комплекс "Метеор" є 

найбільшим центром спортивного життя Дніпра. Його основним недоліком є те, 

що він відкритий, що робить його залежним від погодних умов та унеможливлює  

проведення концертних заходів. Звідси постає очевидний факт недостатності 

спортивних комплексів у місті.  

 

Виставкова діяльність 

Не зважаючи на високий економічний розвиток регіону розвиток виставкової 

діяльності у Дніпрі залишається на низькому рівні. На сьогоднішній день центром 

української виставкової діяльності є Київ.  

Пріоритетні напрямки виставкової діяльності Дніпра та суміжних областей: 

машинобудування, металургія, промислове обладнання, інструменти, тощо. 

Середня кількість таких заходів протягом року у Дніпрі складає близько 1X 

виставок, у середньому це XX робочих днів на рік. Існує потенціал зростання 

ринку виставкової діяльності в Дніпрі в кілька разів від поточного обсягу цього 

ринку послуг.  

 

Рекламні площі 

Арена буде розташована у центральній частині міста на вулиці з інтенсивним 

рухом машин та пішоходів, саме тому це місце містить величезний потенціал у 

залученні рекламодавців. Великий фасад об’єкта може дозволити розмісти 

рекламу різних масштабів. Найбільшими конкурентами на цьому ринку є ТРЦ та 

ТЦ. Але як було зазначено вище, їх кількість у Дніпрі недостатня. Місто потребує 

збільшення кількості офісних, торгівельних площ, що у свою чергу призведе до 

збільшення ринку розміщення  реклами як на зовнішніх, так і внутрішніх носіях. 

 

Підсумовуючи сказане вище, зазначимо, що нова мультифункціональна арена – 

це не тільки спортивний об'єкт. Це абсолютно новий продукт на українському 

ринку. Арена може трансформуватися під будь-який захід максимум за 1 робочий 
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день: із спортивної арени на арену культурно-масових подій і навпаки за X годин, 

а із спортивної арени на іншу спортивну арену за X години. Тут можна проводити 

змагання із X00 видів спорту. Крім того, можливе проведення масштабних 

культурних заходів світового рівня: концерти, шоу-програми та виставки. Це 

буде принципово новий формат таких заходів, який на сьогоднішній день Україна 

не мала. Арена стане культурно-спортивним центром європейського рівня у місті. 

Тобто розглядаючи цей об’єкт як спортивний, масово-культурний чи виставковий 

центр, можемо легко стверджувати що йому не існує аналогів як у Дніпрі, так і в 

Україні загалом. Тому ця арена має ексклюзивну конкурентну перевагу у цих 

сферах серед конкурентів. 

Однією з основних переваг Арени серед конкурентів є її розташування - 

центральна частина міста, в зоні низької забудованості. Це дає перевагу з боку 

безпеки. При створенні небезпечної ситуації, людей матимуть більше варіантів 

відходу на безпечну відстань. Також це місце виключає створення натовпу, та 

створення галасу в найближчому спальному районі. 

 

 

6.2. Сегментація ринку 

 

Сегментація передбачає розподіл споживачів (покупців /клієнтів)  на однорідні 

групи за схожими критеріями, характеристиками, ознаками, поведінкою, тощо з 

метою вибору найбільш привабливих сегментів для подальшого позиціонування 

та просування своїх товарів/послуг, а також для виявлення нових груп 

споживачів для збільшення обсягів продажу. 

Сегментація споживачів ринку спортивних та розважальних послуг, може бути 

здійснена за такими ознаками: географічною, демографічною, психографічною, 

поведінковою. При цьому кожній з цих ознак властиві свої змінні.  

Сегментація за географічною ознакою включає розподіл ринку на різні 

географічні одиниці (змінні): регіон, область, район, розмір міста, щільність 

населення. Після такої сегментації компанія має вирішити, де її маркетингові 

зусилля будуть найбільш ефективні. 

Сегментація за демографічною ознакою полягає в розподілі ринку відповідно до 

таких змінних як: вік, стать, розмір сім'ї, життєвий цикл сім'ї, рід занять, рівень 

доходу, освіта, національність, віросповідання. Сегментація за демографічною 

ознакою найчастіше використовувана компаніями в маркетингових 

дослідженнях. Це пояснюється тим, що реакції покупців на той або інший товар 

найбільшою мірою залежать саме від демографічних змінних. 

Спираючись на українську дійсність, при сегментації за демографічною ознакою 

можна виділити: 

 вік: молодше 17 років, 18-25 років, 46-45 років і т.д (див. таблицю нижче); 
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 стать: чоловіча, жіноча; 

 освіта: початкова, середня, незакінчена вища, вища, кілька вищіх. 

 рівень прибутків (на місяць): прибутків немає, 500-15000 грн.; 2000-30000 

грн.; 5000-35000 грн. 5000-35000 грн. тощо; 

 рід занять: учень, студент,  службовець, менеджер, робітник, керівник, 

людина пенсійного віку; 

 місце проживання: ті, хто проживає поруч; проживає в м. Дніпро та його 

найближчих населених пунктах; 

 наявність особистого транспорту: має; не має. 

Сегментація за поведінковою ознакою полягає у виділенні груп покупців на 

основі їх знань, кваліфікацій як користувачів і їх реакцій на товар. Змінні подібної 

сегментації: 

 інтенсивність споживання (мала, середня, висока), 

 міра готовності до купівлі послуги (нічого не знає, знає дещо, 

інформований, зацікавлений), 

 статус користувача (не є користувачем, колишній користувач, потенційний 

користувач); 

 міра лояльності (відсутній, середня, сильна, абсолютна) 

 корисність купівлі (економія, зручність, престиж). 

В даному Бізнес-плані були виділені наступні групи критеріїв: демографічні, 

психологічні і поведінкові.  

Сегментація потенційних клієнтів – відвідувачів масово-культурних та 

спортивних заходів (послуги для сегменту В2С) 

Вік До 17 років Від 18 до 25 Від 26 до 45 Від 46 до 60 Від 61 

Стать Ч / Ж      

Освіта      

Рівень 

прибутків 

грн./ міс.  

     

Рід занять      

Місце 

проживання 
     

Наявність 

особистого 

транспорту 
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Частота 

відвідувань 

заходів  

     

Міра само-

стійності  у 

прийнятті 

рішень 

     

Цінності       

 

Також проведено сегментацію споживачів послуг з оренди торгівельних та 

офісних приміщень (послуги для сегменту В2В). 

Сегментація потенційних клієнтів на оренду торгівельних приміщень  

Обсяг підприємства 

Мале 

підприємство / 

представництво 

Середнє  

підприємство / 

представництво 

Велике  підприємство / 

представництво 

Орієнтована 

середньомісячна 

виручка (грн.) 

   

Орієнована кількість 

відвідувачів в день 
   

Наявність у компанії 

інших орендних площ 
   

Вимоги до приміщення    

Строки оренди    

 

Сегментація потенційних клієнтів на оренду офісних приміщень 

Обсяг підприємства 

Мале 

підприємство / 

представництво 

Середнє  

підприємство / 

представництво 

Велике  підприємство / 

представництво 

Орієнтована 

середньомісячна 

виручка (грн.) 

   

Кількість працівників     

Наявність у компанії 

інших офісів 
   

Вимоги до приміщення    

Строки оренди    
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6.3. SWOT аналіз 

 

SWOT аналіз є необхідним елементом досліджень, обов'язковим попереднім 

етапом при складанні будь-якого рівня стратегічних і маркетингових планів. Дані, 

отримані в результаті ситуаційного аналізу, є базисними елементами при 

розробці стратегічних цілей і завдань компанії. 

SWOT аналіз – це аналіз сильних і слабких сторін організації а також 

можливостей і загроз з боку зовнішнього середовища. За результатами 

ситуаційного аналізу можна оцінити, чи володіє компанія внутрішніми силами і 

ресурсами, щоб реалізувати наявні можливості і протистояти загрозам, і які 

внутрішні недоліки вимагають швидкого усунення. 

Невід'ємними частинами SWOT аналізу є внутрішній аудит компанії і аудит 

зовнішнього середовища. 

В процесі проведення зовнішнього аудиту оцінюється привабливість ринку і інші 

можливості і загрози зовнішнього середовища. 

Оцінюючи привабливість ринку для об'єктів культурно-масових заходів і сфери 

послуг, слід виділяти: 

 Тенденції ринку 

 Поведінку споживачів 

 Конкурентне середовище. 

Аналіз цих чинників наведено у відповідних розділах Бізнес-плану. 

Крім того, важливий вплив на успішність компанії мають такі чинники 

зовнішнього середовища, на які Арена впливати не може: 

 Законодавство і політичне середовище, очікувані або можливі його зміни 

 Економічний стан країни, регіону 

 Соціально-демографічні чинники.  

 

Внутрішній аудит, аналіз сильних і слабких сторін Арени. 

В процесі проведення внутрішнього аудиту Арени було оцінено ресурси Арени, 

його прогнозні бізнес процеси, проаналізовано її конкурентоспроможність. Метою 

здійснення аналізу є підтвердження або зміна формулювання стійких 

конкурентних переваг Арени. 

Ключові чинники: 

 Менеджмент. Потенціал керівників вищої і середньої ланки, їх 

кваліфікація, мотивація, лояльність є одними з найважливих чинників 
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успіху реалізації Арени. Також, розробка та реалізація 

конкурентоспроможних мотиваційних програм для топ-менеджменту також 

є важливим завданням.  

 Маркетинг. Реалізація цього старт-апу потребує підтримки 

високопрофесійної команди маркетологів (власної або залученої – 

рекламне агентство). Просування Арени на ринку вимагає правильно 

розробленого маркетинг-міксу та підібраних маркетингових заходів для 

виходу на ринок, формування іміджу Арени, залучення клієнтів та 

подальшої прибуткової діяльності та завоювання ринку.   

 Персонал. Вимоги до майбутнього персоналу Арени є високими (від 

професійної відповідності до зовнішніх і персональних характеристик). До 

підбору персоналу планується залучити рекрутингову агенцію. На позиції 

топ-менеджменту будуть залучені успішні менеджери з відповідним 

досвідом з Києва та/або Росії, Польщі, Прибалтики. У разі вибору 

аутсорсінгового типу управління Ареною, залучення управлінської 

компанії, усі питання адміністративні і організаційні будуть покладені на 

керівництво цієї компанії.  

 Системи збуту компанії будуть розроблені після вибору типу управління 

Ареною – самостійне або з залученням управлінської компанії.  

 Розвинена інфраструктура (бари, мережа магазинів і відділів, 

розважальний центр, сучасна система комунікацій, облаштована територія 

та ін.) – важлива доповнююча частина підвищення інтересу до Арени у 

потенційних клієнтів. 

 

Наявність конкурентних переваг Арени – особливості місце розташування, 

технічні особливості спортивної арени, наявність різноманітних площ з 

унікальними характеристиками, що пропонуються в оренду – об'єктивна причина 

для того, щоб бути лідером, а за деякими напрямами – монополістом  цього ринку 

найближчі 5-10 років. Існуючі нині об'єкти пропозиції спортивних об'єктів та 

закладів, що надають в оренду площі офісних і торгівельних приміщень, які 

розташовані в прилеглих до центру районах міста, не можуть розцінюватися як 

повноцінні конкуренти.  

Цінова політика за кожним бізнес-напрямом Арени описана у відповідному розділі 

бізнес-плану. Порівняння з цінами конкурентів не є коректним, оскільки нині на 

ринку аналогічних послуг оренди в центрі Дніпра не представлено.  

Перераховані чинники не є вичерпними. Залежно від специфіки бізнесу і ринку 

в процесі здійснення Проекту, можуть виявитися і інші чинники, що вимагають 

ретельного аналізу. На кожному етапі важливо не лише об'єктивно оцінити 

параметри, але і вибрати серед їх множини обмежений ряд істотно важливих для 

виживаності, розвитку, зростання і прибутковості Проекту. 
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Методологія проведення ситуаційного аналізу, матриці SWOT аналізу 

Перший етап – виділення найбільш важливих параметрів аналізу, був описаний 

раніше. Визначившись з параметрами, їх можна занести за пунктами у формі 

опису в таблицю, часто звану матрицю SWOT аналізу. Систематизація параметрів 

в матриці дає можливість на етапах вибору стратегії вносити необхідні 

коригування до оцінки параметрів в стратегію. 

Далі наводиться результат проведеного ситуаційного аналізу для Арени. У 

таблиці приведений набір ключових характеристик матриці SWOT. 

На підставі внутрішнього маркетингового аудиту і проведеного аналізу ринку 

були проаналізовані сильні і слабкі сторони створення Арени. 
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SWOT аналіз 

Сильні сторони  

1. Унікальні технічні характеристики 
Арени (трансформація максимум за 
XX годин) 

2. Розташування в центральній 
частині міста на великій площі біля 

набережної Дніпра 

Слабкі сторони  

1. Порівняно довгий термін окупності 

2. Невелика кількість офісних площ, 
що можуть приносити стабільний 

дохід 

  

Можливості 

1. Підтримка будівництва Арени 
Урядом на державному рівні. 

Зацікавленість Уряду у її 
будівництві 

2. Недостатня кількість об'єктів для 
проведення масових заходів в 
регіоні. Відсутність конкурентів за 

багатьма бізнес-напрямами 

3. Наявність попиту споживачів на 

відвідування спортивних та 
концертно-розважальних заходів 

4. Зростаючий модний тренд до 

здорового життя та відвідування 
спортивних/ фітнес клубів 

 Загрози 

1. Зміни законодавства (податковий 
кодекс, законодавчі акти щодо 

оренди, оцінювання та продаж 
комерційної нерухомості) 

2. Скорочення чисельності населення 
регіону, його купівельної 
спроможності 

3. Певна сезонність спортивних ігор 
та культурно-розважальних заходів 

 

Проведений аналіз свідчить про незначні слабкі сторони Арени, що 

перекриваються її конкурентними перевагами та ринковими можливостями. 

Конкурентні переваги у свою чергу надають можливість нівелювати загрози 

ринку та скористатися його можливостями і стати у регіоні лідером і на певний 

час навіть монополістом в певних бізнес-напрямах (унікальна арена, офісні і 

торгівельні площі преміям класу, тощо) 

Проаналізувавши наведену вище матрицю, можна зробити висновки про те, що: 

1. Проект створений з метою задоволення попиту споживачів регіону, основні 

бізнес-напрями діяльності Арени задовольнять існуючі потреби ринку 

нерухомості Дніпра в наданні якісних площ для проведення масових 

спортивних та культурних заходів, офісної та торгівельної оренди.  

2. Основні проблеми які можуть виникнуть у подальшому управлінні Ареною 

пов’язані з можливим погіршенням соціально-економічного положення в 

регіоні і країні в цілому.  
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7. План маркетингової діяльності 

 

 

7.1. Маркетингові стратегії проекту 

 

Базуючись на проведеному аналізі конкурентного середовища та  внутрішнього 

аудиту для старт-апу Арена було обрано дві найбільш ефективні стратегії 

розвитку – стратегію розвитку товару (новий товар - існуючий ринок) та  

стратегію проникнення на ринок (існуючий товар - існуючий ринок). Стратегії 

відповідно до кожного бізнес-напряму: 

1. Для бізнес-напряму "Надання послуг оренди арени" буде застосовано 

стратегію розвитку товару. У рамках цієї стратегії можливе виведення на 

ринок принципово нових продуктів і вона відповідає високотехнологічним 

характеристикам арени. 

2. Для бізнес-напрямів "Здача офісних площ в оренду" та "Здача торгівельних 

площ в оренду" обрано стратегію проникнення на ринок. Це дозволить 

швидко завоювати долю цих ринків та  утримувати її завдяки високій якості 

офісних та торгівельних площ в Арені, а також її вигідному розташуванню  у 

центрі міста та наявністю великого власного паркінгу. 

3. Для бізнес-напрямів "Здача в оренду конференц-залу" та "Здача в оренду 

залів для пресконференцій" буде застосовано стратегію розвитку товару. Ця 

стратегія також є ефективною при введенні на існуючий ринок 

удосконаленого продукту. Арена пропонуватиме своїм клієнтам конференц-

зал на X00 осіб та XX зали для пресконференцій (на X50 та XX осіб), аналогів 

за якістю не існує в Дніпрі. 

4. Для бізнес-напрямів "Здача в оренду пунктів харчування/барів" та "Здача в 

паркінгу" також обрано стратегію проникнення на ринок. Це дозволить 

прискорити залучення нових клієнтів та отримання перших грошових потоків. 

5. Для бізнес-напрямів "Здача в оренду VIP-лож" буде застосовано стратегію 

розвитку товару, що обумовлено ексклюзивністю цієї послуги та високим 

соціальним статусом споживачів, для яких вона пропонується. 

6. Для бізнес-напряму "Здача рекламних площ в оренду" обрано стратегію 

проникнення на ринок. Це дозволить швидко завоювати долю цього ринку та  

утримувати її завдяки вигідному розташуванню Арени у центрі міста; 

підвищеній увазі до Арени під час проведення спортивних та розважальних 

заходів; преміальному іміджу Арени та магазинів/офісів/фітнес-клубів, що 

будуть тут розташовані і відповідно високій концентрації споживачів сегменту 

з доходами рівня середній, середній+ та високий.  
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7.2. Маркетинг-мікс (4 Рs) 
 

 В2В сегмент В2С сегмент 

Продукт Арена пропонуватиме  

1) мультифункціональну арену та три 

зали для оренди під різні комерційні, 

корпоративні, рекламні, PR та інші 

заходи  

2) на ринку нерухомості – площі для 

оренди високої якості та високою 

іміджевою складовою під офісні та 

торгівельні приміщення 

3) унікальний статусний продукт - 

оренда VIP-лож. Продукт 

орієнтований на топ-менеджмент 

великих підприємств 

4) на ринку рекламних площ – площі 

для оренди на внутрішніх та зовнішніх 

носіях, світодіодних носіях, відео-куб 

тощо 

Арена є стартапом, що 

пропонуватиме ринку 

1) мультифункціональну 

арену - унікальний продукт 

для проведення спортивних 

та концертно-масових 

заходів 

2) три зали для оренди під 

різні заходи (приватна 

виставка, весілля, вечірка 

тощо) 

3) через орендаторів площ – 

магазини, фітнес клуб, 

салон краси, тощо 

Ціна Основними були обрані стратегій, що додають вартість 

продукту/послузі, а саме - стратегію високих цін та стратегію 

середніх цін, детальніше стратегії ціноутворення описано у 

відповідному розділі Бізнес-плану 

Місце Ексклюзивна стратегія дистріб’юції через управляючу компанію з 

високою репутацією на ринку, значним досвідом управління 

подібними об’єктами та можливістю забезпечити високий рівень 

доходу 

Просування Основному комунікаційною стратегією було обрано pull strategy з 

використанням таких засобів комунікації: ТБ, зовнішня реклама, 

інтернет-ЗМІ, преса, партизанський маркетинг та PR. 

 

 

7.3. Стратегії ціноутворення 
 

В процесі реалізації планів розвитку Арени передбачається використовувати такі 

стратегії ціноутворення: 

1. Для бізнес-напряму "Здача арени в оренду" буде застосовано стратегію 

високих цін або "зняття вершків". 
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Фактично, мультифункціональна арена є новим продуктом на ринку масових 

заходів не лише Дніпра, але і України в цілому. 

Метою застосування цієї стратегії є встановлення цін на послуги у вищому 

ціновому діапазоні. Тривалість застосування цієї стратегії є відносно 

короткостроковою. 

Передумовою застосування цієї стратегії є наявність конкурентних переваг 

Арени: 

1) можливість трансформації арени для будь-яких потреб за X робочих годин, 

що є унікальною пропозицією на ринку Дніпра;  

2) участь у фінальній частині чемпіонату світу Євробаскет-201X; 

3) недостатність на ринку Дніпра об'єктів найвищого класу, здатними 

проводити спортивні та культурно-масові заходи міжнародного рівня; 

4) вигідне розташування у центрі міста. 

Основна перевага такої стратегії – можливість відшкодування у короткий 

термін маркетингових витрат і повернення інвестиційного капіталу; якщо є 

попит на товар/послугу за високою ціною, перспективи товару/послуги 

хороші: знижувати ціну легше, ніж підвищувати. Також це дозволяє 

позиціонувати бренд/торгівельну марку як елітну, преміум. 

Період застосування такої стратегії доцільний до моменту появи у регіоні 

об'єкту з аналогічними технічними характеристиками, що може скласти 

сильну конкуренцію. В подальшому застосовується стратегія середніх цін 

(нейтрального ціноутворення), спрямована на отримання прибутку у 

довгостроковій перспективі. 

2. Для бізнес-напрямів "Здача офісних площ в оренду" та "Здача торгівельних 

площ в оренду" застосовується стратегія середніх цін (нейтральне 

ціноутворення). 

3. Для бізнес-напрямів "Здача в оренду конференц-залу" та "Здача в оренду 

залів для пресконференцій" застосовуються обидві стратегії стратегія високих 

ціна або стратегія середніх цін, залежно від заходу, що проводиться та дати 

його проведення. 

4. Для бізнес-напрямів "Здача в оренду пунктів харчування/барів" та "Здача в 

паркінгу" застосовується стратегія середніх цін (нейтральне ціноутворення). 

5. Для бізнес-напрямів "Здача в оренду VIP-лож" застосовується стратегія 

високих ціна або "зняття вершків", що обумовлено ексклюзивністю цієї 

послуги та високим соціальним статусом споживачів, для яких вона 

пропонується. 
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6. Для бізнес-напряму " Здача рекламних площ в оренду" застосовуються: 

 стратегія високих ціна або "зняття вершків" для ексклюзивних заходів, 

таких як проведення чемпіонату Євробаскет-201X та інших заходів 

міжнародного рівня.  

 стратегія середніх цін (нейтрального ціноутворення) – для інших заходів. 

Протягом перших 3-х місяців для певних бізнес-напрямів можливе застосування  

стратегії пільгових цін на обмежений час для приваблення перших орендаторів 

та прискорення отримання перших грошових потоків. Застосування цієї стратегії 

планується у вигляді цінової акції. Наприклад такої, де пропонується оренда за 

зниженою ціною протягом перших X-х місяців для перших X0 клієнтів. 
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8. Організаційна структура управління Ареною 

 

Завдання управляючої компанії - управляти об'єктом, що приносить дохід, і 

постійно збільшувати його цінність. Сюди включається і реклама, і розробка 

маркетингової та орендної політики, стратегії розвитку. Ідеальним варіантом 

вважається, коли один проект з самого початку веде одна компанія, починаючи 

з розрахунку і обґрунтування доцільності будівництва комплексу і закінчуючи 

його управлінням. 

Сьогодні послуги керуючих компаній стають все більш затребуваними – адже 

вони створюють крім усього іншого вигідний для купівлі-продажу об'єкт. 

Повноцінним, а отже, і привабливим для покупки , торговий центр стає лише в 

тому випадку, якщо всі підбір орендарів збалансований, їх плинність низька, 

об'єкт "розкручений" і популярний у населення і приносить стабільний дохід, а 

все це – входить в обов'язки керуючої компанії. 

Формування управляючої компанії має проходити вже на етапі будівництва 

об'єкта. При цьому відбувається розбивка на відповідальних за певні технічні 

напрями або комунікації – кондиціювання, сантехніка, електрика, 

загальнобудівельний нагляд, пожежний нагляд, телекомунікації та охоронні 

системи. Після того, як будівництво закінчується і відбувається здача і введення 

об'єкта в експлуатацію, відбувається перехід в штат цих відповідальних фахівців 

по тих же напрямках. 

Тому, на етапі будівництва структура управляючої компанії може виглядати так, 

як представлено на схемі нижче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижче буде стисло описано функціональні обов'язки кожного з перерахованих 

працівників на етапі будівництва. Функціональні обов'язки офіс-менеджера, 

Офіс-

менеджер 

Гол.бухгалтер 

Юрист 

Водій 

Керівник адміністративно-  

орендного відділу 

Адміністратор 

Керівник проекту 

Інженер по 

технагляду 

Інженери по 
системам 

Інженер - 

електрик 

 

Архітектор 
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водія, гол. бухгалтера і юриста загальновідомі. Зупинимося детальніше на 

функціональних обов'язках інших працівників. 

Керівник проекту на етапі будівництва відповідає за управління будівництвом , 

включаючи : 

 розробку та оптимізацію програми будівництва; 

 організацію взаємовідносин з держорганами в частині погоджень по 
будівництву;  

 контроль за отриманням підрядником всієї дозвільної документації 
(ліцензії, сертифікати тощо ); 

 контроль за термінами мобілізаційного та будівельного етапу; 

 отримання погоджень при проведенні робіт із зовнішніх комунікацій; 

 контроль за якістю будівельних робіт; 

 контроль за технікою безпеки; 

 контроль за бюджетом будівництва та оплатою фінансових рахунків; 

 проведення контрольних та оперативних нарад учасників проекту; 

 контроль за реалізацією всіх договірних зобов'язань по проекту; 

 контроль за підготовкою об'єкта до експлуатації; 

 підбір компанії , що управляє об'єктом на етапі експлуатації; 

 здачу об'єкта робочої і державної комісіям; 

 оформлення і отримання документів на готовий об'єкт. 

Інженер з технагляду є спостерігачем з боку власника і здійснює контроль над 

будівництвом і стежить за дотриманням термінів . Крім цього він повинен : 

 контролювати терміни мобілізаційного та будівельного етапу; 

 контролювати отримання погоджень при проведенні робіт із зовнішніх 
комунікацій; 

 стежити за якістю будівельних робіт; 

 контролювати техніку безпеки; 

 здійснювати технічний нагляд; 

 організовувати і брати участь у контрольних та оперативних нарадах 

учасників проекту; 

 контролювати підготовку об'єкта до експлуатацію. 

Інженери по системам здійснюить контроль над правильністю та якістю 

будівництва і встановлення таких  комунікацій : 

 системи опалення; 

 системи вентиляції; 

 системи кондиціонування; 

 системи каналізації; 

 телекомунікацій; 
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 охоронних систем; 

 охоронно-пожежних систем; 

 відео-спостереження. 

Інженер - електрик здійснює контроль над правильністю та якістю будівництва 

та електричної проводки і електрокомунікацій . 

Архітектор контролює і супроводжує будь-які зміни в конструкції будівлі, брати 

участь у процесі узгодження цих змін, опрацьовувати з потенційними орендарями 

необхідні зміни в зовнішній і внутрішній архітектурі будівлі. 

Начальник адміністративно-орендного відділу підпорядковується безпосередньо 

керівнику проекту і на даному етапі здійснює такі дії: 

 контролювати процес анонсування торгових площ; 

 контролювати збір і обробку даних по потенційним орендарям; 

 вести початкові переговори з потенційними орендарями; 

 збирати з потенційних ( особливо великих) орендарів технічні вимоги до 
необхідних комунікацій; 

 повідомляти вимоги потенційних орендарів інженеру з технагляду та 

архітектору. 

 

Адміністратор відповідає за заповнення орендарями необхідних документів і 

своєчасне внесення даних про потенційних орендаторів в спеціальну базу даних. 

Після введення об'єкта в експлуатацію вищеперелічені фахівці переходять в штат 

фахівцями, які контролюють відповідний напрям роботи. 

На етапі експлуатації об'єкта з орендарями та клієнтами потрібно працювати 

постійно. Необхідна також постійна рекламна і маркетингова підтримка 

комплексу, що є невід'ємною частиною інвестицій у комерційну нерухомість.  

Що стосується безпосередньо структури управлінського підприємства, то точна 

структура підприємства залежить від багатьох факторів, зокрема від того, які 

функції виконуються самостійно, а які передаються субпідрядникам. Але, в 

загальних рисах структура підприємства виглядає наступним чином: 

Що стосується безпосередньо структури управлінського підприємства, то точна 

структура підприємства залежить від багатьох факторів, зокрема від того, які 

функції виконуються самостійно, а які передаються субпідрядникам. Але, в 

загальних рисах структура підприємства виглядає наступним чином: 
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Охорону та прибирання можна здійснювати як своїми силами, так і наймати 

спеціалізовані компанії з охорони та прибирання. Решта структурних підрозділів 

можє варіюватися залежно від потреб і можливостей компанії. 
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Директор управляючої компанії 

Секретар-

референт 

Заступник 

директора 

Начальник відділу 
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Плановий штатний розклад 

Найменування посад Штатних одиниць 

Адміністративний персонал 

Директор 1 

Заст. директора (івент-менеджер) 1 

Заст. директора по АХЧ 1 

Головний інженер спортивної споруди 1 

Головний бухгалтер 1 

Бухгалтер 1 

Юрист-консульт 1 

Черговий адміністратор 2 

Інструктор спортспоруди 1 

Інженер 1 

Секретар 1 

Касир 3 

Диспетчер 2 

Разом адмінперсонал 17 

Технічний персонал  

Гардеробник 3 

Робітники по обслуговуванню і поточному ремонту 

споруди, в т.ч. слюсарі-сантехніки, електромонтери, 
охорона та ін. 

10 

Разом техперсонал 13 

Разом 30 

 

Усього, прогнозується, середньооблікова чисельність персоналу Арени складе 30 

робітників. 17 робітників представляють адміністративні і інструкторські посади, 

13 – техперсонал і інші робітники. 
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9. План охорони навколишнього середовища 

 

 

Спортивні об'єкти, що приймають міжнародні заходи чи змагання, мають великий 

вплив на навколишнє середовище з різних причин.  

Вони пов'язані з поїздками великої кількості людей, виробництва відходів, 

споживання енергії для освітлення внутрішніх приміщень, конференц-залів та 

великих відкритих майданчиків, шумового забруднення, і загального споживання 

енергії, не кажучи вже про наслідки викликані будівництвом нових спортивних 

об'єктів. 

Тому, навіть не враховуючи географічне положення спортивної споруди, будь то 

на національному чи місцевому рівні, в місцях розташування за нормами FIBA 

організатори повинні мати чіткий план відповідальності, що приймається з 

урахуванням території, на якій він буде побудований. Будівництво та 

переобладнання спортивних споруд повинно вестись у гармонії з місцевим 

навколишнім середовищем, за відповідним рівнем існуючого характеру 

природного та антропогенного середовища. ФІБА зокрема виділяє ряд факторів, 

які потрібно брати до уваги з огляду впливу на середовище, зокрема: 

 Здоров'я та безпека працівників, співробітників та мешканців району 

базування Арени; 

 Поводження з відходами (земляні роботи і прийом відходів будівництва, а 

також відходи, що утворюються під час заходів та змагань); 

 Раціональне використання енергії, спрямоване на зниження 

енергоспоживання; 

 Стійка мобільність і трансформованість закладу; 
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 Управління водними ресурсами, спрямованих на скорочення споживання 

води; 

 Попередження природних ризиків; 

 Збереження ландшафту і дотримання архітектурного ансамблю 

місцезнаходження; 

 Заходи щодо пом'якшення наслідків з ціллю звести до мінімуму вплив на 

навколишнє середовище; 

 Контроль викидів парникових газів; 

 Стале використання об'єктів, коли вони не використовуються для 

спортивних чи концертних подій. 

За чинним законодавством України суб'єкти підприємництва повинні здійснювати 

свою діяльність з урахуванням забезпечення охорони навколишнього 

природного середовища, санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

Арена відповідає за раціональне використання усіх природних ресурсів і 

відшкодовує витрати на відновлення та охорону природних ресурсів (ст.4 Закону 

України "Про підприємництво"). За заподіяний збиток і збитки Арена несе 

майнову та іншу, встановлену законом, відповідальність. 

Діяльності, пов'язаної з потенційною небезпекою для здоров'я людей Арена не 

здійснюватиме, ліцензування непотрібне2. Будь-якої продукції, на яку в 

державних стандартах та в інших нормативно-технічних документах є вимоги 

щодо безпеки здоров'я і життя населення, немає.  

Екологічна експертиза об’єкту будівництва Арени є обов'язковою у процесі 

законотворчої, інвестиційної, управлінської, господарської та іншої діяльності, що 

впливає на стан навколишнього природного середовища. Стаття 27 Закону 

України "Про охорону навколишнього природного середовища " називає напрями 

експертизи лише в загальному вигляді. Це не тільки проекти, передпланова і 

передпроектна документація, техніко - економічні обґрунтування і розрахунки, а 

й техніка, технологія, сировина, матеріали, хімікати, призначені для будівництва 

і оздоблення приміщень, а також для застосування в процесі експлуатації Арени, 

технічні норми і стандарти, об'єктом експертизи можуть бути і правові акти. Вони 

в проектній стадії повинні аналізуватися на предмет дотримання та обліку в них 

відповідних екологічних вимог, відповідності їх Закону "Про охорону 

навколишнього середовища". 

З метою охорони навколишнього середовища і здоров'я населення для 

будівництва і функціонування Арени обов'язково виконання вимог щодо 

санітарної захисту навколишнього середовища у відповідності з основними 

                                              

2 Перелік такої діяльності дається в ст.4 Закону України "Про підприємництво" та ст. 13 Закону 

України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" 



                                                             Бізнес-план спортивно-розважального центру "Універсальна спортивна арена" в м. Дніпро 

74 

 

нормативними документами. Інструкцією про склад, порядок розробки, 

узгодження проектно - кошторисної документації на будівництво підприємств, 

будівель і споруд (СНиП 1.02.01-85) вже передбачена розробка заходів щодо 

раціонального використання природних ресурсів. Природоохоронні вимоги 

введені і в ряд інших нормативних документів (СНиП 2.06.15-85, СНиП 3.01.01-

85 та ін.) 

Проведемо аналіз можливих викидів Арени за видами: 

Газоподібні. Організація діяльності Арени як великого комплексного об’єкту 

нерухомості повинна передбачати заходи, що запобігають забруднення 

навколишнього середовища за рахунок викидів в атмосферу аерозолів і газів в 

результаті кондиціонування. Повинні бути передбачені заходи щодо очищення 

повітря від шкідливих викидів в атмосферне повітря, пов'язаних з 

кондиціонуванням повітря: виділення пилу при сушінні, газів і парів. 

Відпрацьоване повітря, що містить аерозолі , перед його викидом в атмосферу 

повинне очищатися на фільтрах. 

Рідкі. Для збирання та видалення побутових стічних вод та попадання в стічні 

води змивних (кухня) і промивних вод (чищення поверхні арени), що містять 

хімічні відходи, хімічні реагенти, дезінфікуючі та миючі засоби та ін. Арена буде 

каналізована; каналізація буде приєднуватися до каналізаційних мереж міста. 

При скиданні на очисні споруди населених пунктів умови відведення стічних вод 

визначаються "Правилами прийому виробничих стічних вод у систему каналізації 

населених пунктів". Власних очисних споруд немає.  

Тверді. Збір твердих відходів слід проводити в металеві баки або контейнери з 

кришками для подальшого вивезення у відведені місця на організоване звалище. 

 

Проект Арени не пов'язаний з будь-яким можливим завданням шкоди 

навколишньому середовищу району місцезнаходження.  

 

Вимоги законодавчих актів України та інших нормативних документів щодо 

допустимого негативного впливу на оточуюче середовище (перелічених ФІБА), 

що пов’язано як з будівництвом Арени, так і її функціонуванням, буде враховано. 

Будь-яких додаткових видатків, фінансування потреб в додаткових заходах щодо 

охорони навколишнього середовища, окремих його складових (повітря, води та 

інших ресурсів), утилізації відходів виробництва, пакувальних матеріалів не 

прогнозується.  

Будівництво та експлуатація сучасного мультифункціонального комплексу у 

центральній частині міста Дніпро з метою організації та проведення спортивних, 

концертних та ділових заходів як внутрішньо українського, так і світового 

масштабу. Технічна оснащеність арени надасть можливість приймати однаково 

успішно спортивні змагання європейського рівня, концертно-розважальні шоу 

міжнародних зірок, а також масштабні ділові заходи – конференції, конгреси, 
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виставки. В ході реалізації вказаного Проекту буде вирішений ряд проблем, що 

стосуються питань соціально-економічного розвитку Дніпра. 
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10.  Фінансовий план та програма інвестицій 

 

 

10.1. Основні засоби (потреба у виробничих фондах) 

 

Виходячи із норм і правил FIBA і потреб ринку, визначаються необхідні 

потужності Арени.  

Основні засоби представлені об’єктами будівництва і обладнання Арени. 

Транспортних засобів і інших основних засобів не передбачається.  

Потреба в основних фондах на кінець відповідного періоду наводиться у таблиці 

(в тис. грн. без ПДВ). 

Структура вартості основних засобів Арени 

№  
Група основних 

засобів 

2014 р., 

загальна 

потреба, 

тис. грн 

201X р., 

загальна. 

потреба, 

тис. грн 

Усього на 

01.01.201X 

Період 

економ. 

життя, 

років 

Сума 

амортизації 

в рік, тис. 

грн 

1  Будівлі, споруди       

2  
Робочі машини і 

устаткування 
     

3  Транспортні засоби      

4  Інші ОЗ      

5  Всього      

 

Всі основні фонди будуть введено в експлуатацію у березні 201X року. У таблиці 

довідково приведені дані щодо періоду очікуваного економічного життя 

фіксованих активів для розрахунку амортизації прямолінійним методом. 

Збільшення вартості основних фондів у 201X році і в подальшому відбувається 

лише за рахунок капітальних ремонтів на підтримання Арени у праце 

спроможному стані. Прогнозується, що така потреба виникне не раніше ніж через 

3 роки від моменту відкриття Арени. Потреба в капітальних ремонтах 

розрахована також методом прямолінійного розподілу вартості фіксованих 

активів. У моделі прийнято, що вона дорівнює сумі прогнозної амортизації.  
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10.2. План діяльності надання і реалізації послуг 

10.2.1. Вибір моделі діяльності та структура доходів 

Вище (п.7.2 Бізнес-плану) було зазначено, що є декілька основних способів 

отримання доходу від діяльності арен. Всі вони відрізняються мірою взаємодії з 

потенційними споживачами послуг. 

Для Арени обрано наступний тип організації роботи: фіксована мінімальна сума 

+ ставка з додаткових місць. Вказана стратегія пов’язана з меншими ризиками 

(таких як слабка прогнозованість заходів, ступінь наповненості Арени, 

необхідність докладання додаткових зусиль до організації приїзду, розміщення 

та іншого обслуговування зірок естради і спорту тощо).  

Переваги обраної стратегії: організатори можуть йти на більший ризик для 

організації заходів, тому що їхні можливі втрати в разі відмови є більш 

компенсовані. 

Недоліки обраної стратегії: якщо подій менше, ніж очікувалося, арена заробляє 

менше, ніж могла б. Це особливо важливо в прайм-дати – наприклад на 

попередні Нового року, коли попит на події перевищує кількість вільних дат у 

графіку.  

Основні показники для розрахунку доходу від заходів наводяться в таблиці: 

Основні умови роботи Арени з організаторами заходів 

Показник Значення 

Фіксований платіж, тис. грн.  

К-ть місць, більше за яке сплачується 
додаткова оплата з квитка, одиниць 

 

Додаткова оплата з квитка, грн.  

Arena Fee, грн../місце  

Плата від доходу організатора, %  

 

Ці показники діяльності Арен на умовах співробітництва з організаторами і 

агенціями є типовими для більшості арен країн СНД.  

Більш детально прогнозні доходи Арени за структурою видів діяльності 

проаналізовано далі. 

Структура доходів Арени 

Джерела доходу складається з: 

1. Доходів від спортивних і розважальних заходів (згідно обраної моделі). 
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2. Оренда Арени для івентів і виставок. 

3. Доход від довгострокової оренди площ (громадське харчування, 

торгівля). 

4. Оренда VIP боксів (лож). 

5. Реклама на всіх носіях. 

6. % від реалізації їжі і напоїв. 

7. Парковка: 600 паркомісць. 

8. Бенкети, конференції. 

9. Доход від ексклюзивної реалізації напоїв і продуктів харчування 

(оф.партнер). 

Структура доходів Арени для типового року за видами діяльності наведена на 

малюнку: 

Структура доходів Арени 

 

Більш детально ці доходи розглянуто нижче.  

10.2.2. Доходи від спортивних і розважальних заходів  

Доходи від спортивних і розважальних заходів отримані від організатора – 

юридичної особи, за умов постійного співробітництва, узгодження графіку 

загрузки і тематикою заходів.  

23%

4%

5%

4%

27%

6%

23%

1%
7%

Доходи від спортивних і розважальних 
заходів

Оренда для івентів та виставок

Доход від довгострокової оренди площ 
(громадське харчування, торгівля)

Оренда VIP боксів

Реклама на всіх носіях

% від реалізації їжі і напоїв

Парковка- 600 паркомісць

Бенкети, конференції

Доход від ексклюзивної реалізації напоїв і 
продуктів харчування (оф.партнер)
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Діяльність Арени може бути представлена 2-ма основними тематиками: 

спортивною і концертно-розважальною: 

Вид діяльності Заходи 

Спортивна тематика  

Баскетбол 
Ігри Чемпіонату України, ігри на кубок України, міжнародні 

змагання з баскетболу 

Волейбол  

Чемпіонати і Кубки України; у рамках Кубків Європейської 

конфедерації зустріч з командами різних країн; Всеукраїнські 

літні молодіжні ігри; Міжнародний турнір на Кубок 

губернатора 

Міні футбол  

Чемпіонати  і Кубки України; традиційні міжнародні турніри; 

дитячо-юнацький турнір  серед школярів; студентський 

турнір на Кубок Президента України 

Гандбол ігри Чемпіонату України 

Традиційне 

проведення 

спортивних свят 

присвячені працівникам фізичної культури і спорту, 

Міжнародному Дню інвалідів, воїнам, загиблим в локальних 

війнах 

Самбо чемпіонати, чемпіонати серед юніорів 

Бокс 
організація змагань і Міжнародних турнірів по боксу, пам'яті 
Андрєєва і "Слов'янські ігри" 

Бойові мистецтва 
Фестивалі і чемпіонати, міжнародний турнір по тхеквандо 

"Діти України" 

Спортивна аеробіка, 

гімнастика, акроб. 
рок-н-рол, бальні 

танці тощо 

Чемпіонати, Міжнародні турніри по  художній гімнастиці 

Хокей в т.ч. фігурне катання, льодові шоу і ін. 

Послуги катка 
реалізація квитків на каток що усім, що бажає після певного 

часу доби 

Концерти і виставки  

Виставки 
Виставки, ярмарки, презентації, тематичні комерційні заходи, 

з'їзди і ін. 

Концерти Виступ вітчизняних і зарубіжних зірок естради 

Інше Благодійні і громадські заходи 

Спортивні заходи і концерти розділено на групи за характеристиками 

періодичності, кількості глядачів і заповнюваності Арени, цін на квитки.  

Спортивні і концертні заходи представлені 3-ма групами: 

1. Гра (концерт) класу А – великий за значенням і очікуваний переважною  

більшістю потенційних відвідувачів захід, пов'язаний з отриманням 

максимального виторгу від реалізації. Заповнюваність Арени – більш 70%.  

Максимальні ціни на квитки. 
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2. Гра (концерт) класу В – середній за значенням концерт чи гра, який буде 

пов'язаний з кількістю глядачів на рівні 60-70% загальної кількості місць 

Арени. Середня ціна на квитки.  

3. Гра (концерт) класу C – менш важливий чи менш масовий заклад, але 

для якого є свій сегмент ринку. Наприклад, у спорті - баскетбольний матч 

з командами в кінці рейтингової таблиці. Для розподілу часу концертів - в 

цю групу включені сольні концерти вітчизняних зірок естради, виступи 

танцювальних колективів, різні шоу та ін. Заповнюваність Арени – 50-60%. 

Мінімальна ціна на квитки. 

 

Зокрема зазначених спортивних і розважальних заходів, прогнозується декілька 

матчів у 201X році з Чемпіонату Європи з баскетболу, щорічні виступи 

Національної збірної України з баскетболу, фінали і півфінали спортивних ігор ті 

інші спортивні заходи.  
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Прогноз доходів Арени у розрізі видів діяльності представлено у Додатку 1. Далі 

більш детально про основні складові доходів. 

Ціни на квитки 

Як стверджує FIBA, продаж квитків є однією з 

перших взаємодій з глядачами. Квиток - не тільки 

аркуш паперу, який дозволяє глядачеві взяти 

участь у заході, це дуже важливий канал 

спілкування і просування заходу. 

В Україні вартість квитків на спортивні змагання 

суттєво не відрізняється від тих, що пропонують 

арени і Росії чи країнах Прибалтики. Середня ціна 

квитка складає в залежності від виду спорту, 

стадії гри і ліги – від 10 до 150 грн за матч. При 

цьому перспективи Чемпіонату Європи з 

баскетболу 201X року є найсприятливішими 

щодо конкурентних переваг Арени як об’єкта, що відповідаючи всім спортивним 

стандартам, при цьому має відносно невисокі ціни на квитки. Більш того, 

престижна подія Євробаскет у 201X році за останній час, через ЗМІ і 

організаторські заходи до підготовки з боку FIBA і української сторони стала все 

більш і більш популярною, добре прийнятною публікою і більш бажаної для 

комерційних організацій в якості рекламного інструменту. 

Встановлення цін на квітки Арени є результатом дослідження досвіду цін на 

квитки спортивних і концертних заходів в Україні і країнах близького зарубіжжя.  

Вартість квитків на концерти формується головним чином виходячи з 

економічних реалій: гонорари артистів, вартість оренди залу, райдери та ін. 

Формально мінімальна цінова планка все ще доступна масовому глядачеві і 

стартує від X00-XX0 грн. за концерт чи виставу. Однак придбати квитки за такою 

ціною непросто, як правило, їх не більше XX-X5% від загального числа крісел і 

розкуповуються вони в лічені дні після появи в касах. Велика частина квитків 

орієнтована на глядача з середнім рівнем достатку і коштує в Києві X00-X00 грн., 

в містах-мільйонниках – X00-X00 грн. Ще X0-X5% крісел розраховані на VIP-

публіку і продаються в півтора-три рази дорожче в порівнянні з середньою 

категорією (ціни на деяких виконавців в Києві доходять до XX тис. грн.).  
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Довідково, структура формування ціни 

квитка на комерційний заклад наведена 

нижче: 

 заробіток організаторів – XX%; 

 гонорар артиста – XX%; 

 райдер – XX%; 

 комісійні продавця білетів – X%; 

 оренда залу – до X%. 

Інформація про ціни отримана з джерел:  

 арени і спортивні клуби Росії, Білорусі, країн Прибалтики;  

 концертні агенції; 

 інформація аналітичних і спеціалізованих видань (підписне видання 

marketing.vc). 

Під "іншими" розуміються безоплатні акції і заходи, що мають соціальний, 

громадський характер, чи які Арена організує для покращення іміджу і власної 

конкурентоздатності в масштабі України. 

Розрахунок планового обсягу реалізації послуг Арени здійснюється виходячи із 

кількості і типу заходів, відсотку наповненості Арени, кількості відвідувачів, 

площ, що пропонуються в оренду, та ціни, яка визначається попитом на ці 

послуги. У 201X році кошти від надання послуг Арени під час Євробаскет-201X 

будуть отримані від LOC. 

Інформація щодо заповнюваності, структури заходів, цін на квитки надається 

далі: 
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Прогнозні показники заповнення Арени 

Назва заходу 

Проект, 
кількість 
заходів в 

звичайний 
рік 

Кількість 
заходів в 
201X р. 

Місткість 
загальна, 

місць 

Коэфф. 
Заповн 

юваності 

% 

Середня 
к-ть 

глядачів в 
звичайний 

рік 

Середня 
к-ть 

глядачів 

в 201X 

Середня 
ціна 

квитка, 

грн. 

Разом 
доход, без 

абонементів, 

тис. грн. 

Разом 
доход, без 

абонементів, 
тис. грн. в 

201X 

Гра класу A          

Гра класу В          

Гра класу C          

Національна баскетбольна 

збірна 
         

Чемпіонат Європи          

Фінали і півфінали спортивних 

ігор 
         

Інші види спорту          

Концерт класу A          

Концерт класу B          

Концерт класу C          

Інші          

Разом          
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Розрахунок доходу від спортивно-концертних заходів за структурою і 

класами  

Найменування 

заходу 

Плата 
в 

серед
ньом

у, 
тис. 
грн. 

Всього 
доход, 

тис. 
грн. 

Всього 
доход, 

тис. 

грн. 
201X 

Плата за 
користу
вання 

Ареною 
(Arena 
Fee) 

Плата за 
користу
вання 

Ареною 

(Arena 
Fee) 
201X 

Плата 
від 

доходу 

організа
тора, 

тис. грн. 

Плата від 
доходу 

організато

ра 201X, 
тис.грн. 

Гра класу A        

Гра класу В        

Гра класу З        

Національна 

баскетбольна 

збірна 

       

Чемпіонат 
Європи 

       

Фінали і 
півфінали 
спортивних ігор 

       

Інші види спорту        

Концерт класу A        

Концерт класу B        

Концерт класу C        

Інші        

Разом        

 

Розрахунок сумарних доходів від спортивно-концертних заходів, тис. грн 

Показник У 201X Типовий рік 

Оплата фіксованих платежів   

Плата за користування Ареною (Arena Fee)   

Плата від доходу організатора   

Всього   

 

10.2.3. Оренда Арени для івентів і виставок 

Оренда Арени для різноманітних івентів, ярмарок і виставок передбачає 

отримання доходу з надання площі Арени (майданчика і глядацьких місць) у 
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короткострокову оренду (від 1 до X днів) під комерційні заходи – презентації, 

івенти, виставки та ін. 

Короткострокова оренда передбачається для заходів переважно корпоративного 

змісту, наприклад, що можуть бути організовані крупними компаніями для 

поширення обізнаності, збільшення кількості дайрект-споживачів, покращення 

іміджу, проведення презентацій, акцій і свят. Переваги такої оренди – 

заповнення графіку вакантних днів між основними заходами Арени. Недоліки – 

додаткові витрати, пов’язані з трансформуванням Арени, необхідністю 

забезпечення комфорту і безпеки відвідувачів у ці дні, слабка прогнозованість 

наповненості залу.  

Довгострокова оренда, прогнозується, буде користуватись попитом у приватних 

підприємців і компаній сфери послуг, торгівлі і громадського харчування.  

В даний час визначені орієнтовні розцінки на основі інтерв'ю для інших 

торговельних об'єктів. Дані розцінки підлягають коригуванню у прогнозі доходів 

Арени у бік збільшення, якщо моніторинг ринку виявить можливість орендарів 

платити більше. Функцію моніторингу ринку передбачається покласти керівника 

відділу орендних відносин, що підпорядковується директору Арени.  

Розрахунок плати за використання Арени передбачає залучення Арени у 

подібних акціях середньорічно протягом XX днів на рік. Прогнозна вартість 

оренди Арени за добу – XXX тис. грн. Річний дохід від івентів та виставок, таким 

чином, складе XXXX тис. грн. 

10.2.4. Доход від довгострокової оренди площ (громадське 

харчування, торгівля) 

Це – доходи від оренди приміщень, які не відносяться до площі арени 

(майданчика). Приміщення надаються в оренду якірним орендарям, що 

задовольняють політиці і іміджу Арени. 

Структура площ, що потенційно можуть бути надані в оренду комерційним 

структурам за структурою функціонального призначення, наводиться далі: 
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Розрахунок доходу від оренди потенційно привабливих площ Арени (без 

урахування майданчику)  

Поверх 

Всього 

площа 
(без 0-

го пов.), 
м2 

К-сть 
кімнат 

Площа, що 

може бути 
потенційно 

надана в 
оренду без 
урах. площі 
арени, м2 

Коефф. 

потенційно 
дохідної  
площі, % 

Коефф. 

Заповнюв
аності 

середньор
ічно, % 

Коефіцієнт, 

що 
враховує 

етажність, 
порівняно 

з 
аналогом, 

% 

Орендна 

ставка 
за міс., 

грн 

Дохід 

від 
оренди 
площ, 

тис. грн 

Пов. 1         

Торгівельні         

заг.харч.         

офісні         

Пов. 2         

торгівельні         

заг.харч.         

офісні         

Пов. 3         

торгівельні         

заг.харч.         

офісні         

Пов. 4         

торгівельні         

заг.харч.         

офісні         

Усього         

 

У наведеній вище таблиці булі використані дані: 

1. Поверхових планів і схем Арени, експлікації. 

2. Орендні ставки за видами нерухомості у центральному районі м. Дніпро на 

01.01.201X р. 

3. Коефіцієнти, що враховують: 

a) частку площ від загальної площі 

відповідного класу, яка потенційно 

може бути надана в оренду - Коеф. 

потенційно дохідної  площі, %. 

b) сезонність надання площ в оренду, а 

також врахування втрат часу, 

викликане зміною орендарів – 

коефіцієнт заповнюваності 

середньорічно, %.  
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c) врахування привабливості оренди на 2-му і вищих поверхах відносно 1-го 

поверху Арени - Коефіцієнт, що враховує етажність, порівняно з 

аналогом, %. 

Таким чином, середньорічній дохід від надання приміщень в оренду складе XXX 

тис. грн. Підбір орендаря погоджується особисто директором Арени, виходячи з 

обраної маркетинг-концепції і тематики кожного поверху.  

10.2.5. Оренда VIP боксів (лож) 

Відомо, що загальна кількість орендних місць залежить від типу заходу і методу 

трансформації Арени. Зазвичай середня кількість орендних лож в сучасних 

аренах – від XX до XX. Арена матиме XX ложі, що відрізняються за місткістю, 

розташуванням, інтер’єром. 

При наявності XX VIP боксів, прогнозується, що XX з них будуть надаватись в 

оренду (короткострокову, середньострокову і довгострокову).  

Прогноз доходів від оренди VIP-боксів 

представлено у Додатку 2. 

Передбачається, що X0 VIP-орендних 

боксів будуть мати угоди протягом X0 

років, X протягом 5 років, X боксів - на 

X роки. Кількість VIP-боксів обмежена, 

тому що під час концертів суттєва 

частина боксів не можуть бути 

використані (за причиною конструкції 

сцени), тоді ці елементи використовуються тільки для спортивних змагань та 

інших заходів без сцени і куліси. Таким чином, для Арени оренда XX VIP-боксів з 

усіх можливих – майже максимум. Оренда на XX років сплачується орендарем у 

XX-му прогнозному році, короткострокові орендні пропозиції оплачується 

рівновеликими сплатами на протязі відповідного строку оренди. 

Незважаючи на те, що ціна, яка наводиться у Додатку 2 змінюється від періоду 

оренди, вона має бути ще вище, тому що, наприклад, як свідчить практика 

менеджменту з оренди рекламних площ, кращий момент, щоб орендувати VIP 

бокси – в той час, як арена майже побудована або тільки що відкрилась. Пізніше 

набагато складніше продовжити угоду VIP оренди, таким чином орендарі будуть 

намагатись орендувати їх на самому початку відкриття Арени. Всі VIP бокси 

будуть здані в оренду за різною ціною, залежно від їх місця розташування і 

кількості місць. Логічно, що більш високу ціну заплатить орендатор за VIP бокс, 

що ближче до центру арени (при грі в баскетбол) і меншу для площ з обмеженою 

видимістю. Таким чином, компанії, які хочуть мати кращий імідж, будуть платити 

більше. 
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Також, прогнозується використання VIP- місць з коротким терміном оренди, де 

більш низька ціна, але не набагато нижча ніж при довгостроковій оренді. Це є 

виправдано, тому що в довгостроковій перспективі суттєво нижча ціна на 

короткострокову оренду рекламних місць завдасть шкоди довгостроковим угодам 

VIP- оренди.  

10.2.6. Реклама на всіх носіях 

Рекламні послуги є однією з основних статей доходів Арени. Це:  

 плата за використання Відео-кубу (т.зв. моніторів у формі куба над 

основним майданчиком), 

 діодні бокси, 

 зовнішня, 

 внутрішня реклама.  

 

Продаж частини трансляції Кубу можлива компаніям, якщо вони відповідають 

тематиці заходу, та у випадках, якщо орендар (організатор) хоче 

використовувати на арені куб для своїх заходів. Тоді вони повинні за це платити 

відповідний платіж, який встановлюється індивідуально (наприклад, за 3 години 

роботи – XX тис. грн.) Саме тому, що ця оренда породжує додаткові витрати  

арени (за рахунок електроенергії, амортизації, витрат на утримання 1 

співробітника, що необхідний для керованих камер і кубу), плата потрібна, навіть 

у разі безоплатних спортивних чи благочинних заходів – за рахунок спонсорів. 

Дохід Відео-кубу обмежений, тому що зазвичай він працюватиме тільки під час 

баскетбольних подій. 

XX-X відсотків усієї світлодіодної реклами в фризі, прогнозується, буде належати 

власникам VIP місць, як частина договору VIP -оренди.  
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Приклади внутрішньої реклами: 

    

Приклад зовнішньої реклами: 

 

У розрахунках потенційної дохідності Арени з огляду на перспективність надання 

площ під внутрішню і зовнішню реклами було використано інформацію: 

1.  Поверхові схеми Арени, об’ємно–планувальні характеристики внутрішніх 

приміщень, холів. 

2.  Дані ринку щодо плати за оренду рекламних місць на 01.01.201Х в м. 

Дніпро за даними незалежних джерел інформації. 

Розрахунок прогнозних доходів від реклами3 

Вид реклами 
К-ть 

годин 

роботи 

Днів 
роботи 

на рік 

Площа, 

кв.м 

Вартість 
1 кв.м 

(місця) у 

годину, 
тис. грн. 

Усього 
дохід, 

тис.грн. 
у рік 

Відео-куб      

Зовнішня реклама      

Внутрішня реклама:      

                                              

3 Умовно. У т.ч. аудіо реклама, супутні послуги, трансляція та ін. 



                                                             Бізнес-план спортивно-розважального центру "Універсальна спортивна арена" в м. Дніпро 

90 

 

Вид реклами 

К-ть 

годин 
роботи 

Днів 

роботи 
на рік 

Площа, 
кв.м 

Вартість 
1 кв.м 

(місця) у 
годину, 
тис. грн. 

Усього 

дохід, 
тис.грн. 

у рік 

Світлодіодна  (70% відсотків усієї 

світлодіодної реклами в фризі включено 
у плату за оренду VIP боксів) 

     

Реклама у холах, фойє      

Спонсорська реклама      

Усього      

У розвинутих країнах з організатора заходу також збирається плата за 

трансляцію. Природа цього полягає у тому, що, оскільки, навіть і не 

використовуючи всю інфраструктуру арени для зйомок подій, що відбуваються 

на головному майданчику, плата за зйомку обов’язкова, тому що ТВ трансляція 

зменшує число людей, які ходять до Арени, особливо це актуально для подій, що 

транслюються у реальному часі. Прогнозується, що ця стаття враховується в 

складі рекламних доходів Арени. 

10.2.7. Дохід як % від реалізації їжі і напоїв 

Арена встановлює плату операторам кафе, барів і ресторанів. Концепція заходів 

загального харчування Арени дуже вигідно вирізняється від аналогічних закладів 

тим, що, як звісно, ключовим моментом в цьому сегменті є оборотність, і, 

зазвичай,  перерва між баскетболом, іншими матчами або під час концертів дуже 

коротка (XX-XX хвилин), коли є велика кількість відвідувачів бажаючих купити 

їжу або напій. Якщо бар не в спромозі задовольнити якомога більше клієнтів, 

частина доходу втрачається. Усього Арена пропонує площі для якірних орендарів 

концепцій – ресторан, фаст-фуд, бар. 

Для потенційних орендарів дуже важливо інвестувати в обладнання швидкого 

наповнення, які можуть збільшити продажі, наприклад, стосовно пива -  до 30-

40%.  

Передбачається, що у Арени буде X-X різних операторів їжі. Всі ці контракти 

будуть схожі - їжа операторів виробляється на харчовому обладнанні орандаря, 

який купив його за власні кошти. Обладнання потрібно бути сертифікованим і 

відповідати міжнародним стандартам якості. Орендарі будуть повинні платити 

комунальні послуги відповідно з використаними ресурсами. Плюс всі оператори 

повинні платити Арені XX відсотків плати від загального обороту барів продажу, 

але не менше зазначеної в контракті ціни в рік (обумовлюється з кожним 

оператором окремо). 

Сума, що підлягає сплаті за період, яка прийнята в Бізнес-плані, розраховується 

щокварталу за формулою: 
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кількість відвідувачів основних заходів, помножена на 1,24 х середня сума у 

чеку х XX% 

Планується, що більша частка доходів буде отримана під час заходів – концертів, 

різних конференцій, замовлень компаній на різдвяні свята тощо.  

Середня сума по чеку  прийнята на 

рівні XX грн. без ПДВ,  що відповідає 

середнім статистичним витратам 

сфери громадського харчування в 

крупних містах України (XX-XX 

грн./особа). На практиці сума за 

чеком більше на спортивних 

змаганнях і суттєво менше на 

виставках. 

Найбільший обсяг реалізації буде 

досягнутий під час ігор баскетбольної Євроліги в 201X році. 

У Арені не буде централізованої касової системи, яка дозволяла б відслідковувати 

діяльність  барів в режимі реального часу. Це було б доцільно, щоб уникнути 

проблем з можливим обманом операторів. Тим не менш, ця система була б досить 

дорогою. Вважається, що аналогічні результати можуть бути досягнуті при 

високому контролю кількості продуктів харчування і напоїв, які приходять на 

склад Арени. Ці залишки можна співвідносити і одслідковувати в порівнянні з 

тим, що оператори заявляють про залишки і оборот товарів. Наприклад, поріг 

"довіри" може складати до X-X% різниці кількості товару. 

Розрахунок прогнозних доходів від отримання відсотку від реалізації їжі і напоїв 

наводиться у Додатку 3. 

                                              

4 Коефіцієнт, що враховує кількість відвідувачів арени, які не відвідують основні спортивні чи 

концертні заходи, а прийшли у кафе займаючись шопінгом, які відвідують виставки, ярмарки чи 

івенти на арені та ін. 
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10.2.8. Парковка на 600 паркомісць 

Навколо Арени планується 

площа для паркування, 

тому плата за паркування є 

додатковим джерелом 

доходу. 

Паркінг передбачається 

неземний (XX грн./год.). 

Для кожного власника VIP-

боксу прогнозується 2 

безкоштовні парко-місця. 

Обсяг завантаження роботи Арени у день, з огляду не тільки на відвідувачів, а й 

власників транспортних засобів, що будуть паркуватись на стоянці Арени, 

спрогнозувати досить складно. Плата за паркування у рік у середньому не буде 

прив’язана до кількості заходів, що відбуваються у рік, а, враховуючи 

розташування Арени в центральній зоні міста,  складе розраховані X0% добової 

загрузки паркінгу з розрахунку X00 парко-місць.  

Розрахунок доходів Арени від паркінгу наводиться у Додатку 4. 

10.2.9. Бенкети, конференції 

Приміщення, що застосовуються для проведення конференцій, семінарів, 

банкетів, презентацій знаходяться на X-му і 4-му поверхах Арени. 

Надання площ для проведення банкетів, конференцій дозволяється за наявності 

вільних площ, якщо вони не задіяні основними заходами Арени. 

Розрахунок доходу від надання площ під бенкети, конференції здійснено з 

прогнозного розрахунку X днів на місяць у середньому на рік. Прогнозна плата 

за 1 день оренди залів складе у середньому XX тис. грн.  

Таким чином, можна орієнтуватись на дохід від надання відповідних площ під 

бенкети, конференції, презентації у сумі XX тис. грн. у середньому на рік.  

10.2.10. Доход від ексклюзивної реалізації напоїв і продуктів 

харчування (офіційне партнерство) 

Це дохід з використання виключних і невиключних торгових прав. Реалізація 

ексклюзивних торгових прав може бути розділена на групи: 
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1.  Пивні компанії. Оскільки враховуючи, що всі спортивні заходи здебільшого 

відвідують чоловіки, популярність пива 

як товару, що буде користуватись 

найбільшим попитом, очевидна. Щоб 

продавати пиво на Арені, можуть бути 

затверджені угоди з X-X пивними 

компаніями. Вартість контракту 

потрібно встановити відповідно 

обсягам реалізації пива (наприклад, XX 

грн.) за літр пива, що реалізує 

оператор, але не менш фіксованого обсягу реалізації. Невиключні торгові 

права мають основну відмінність - щоб всі пивні компанії продавати свою 

продукцію на Арені, без виключних прав. Кожна компанія повинна буде  

заплатити, наприклад, ці ж самі XX грн. за кожен літр, що продається. Це 

створило б конкуренцію, і унеможливило б ситуацію, коли деякі з 

відвідувачів не купують пиво просто тому, що ця марка напою їм не 

подобається. 

2.  Компанії, що виробляють безалкогольні напої. Компанії, що виробляють 

безалкогольні напої, прогнозується, у середньому будуть сплачувати не 

менш XX тис. грн. у рік.  

3.  Тютюнові виробники. 

4.  Компанії, що виробляють алкогольну продукцію. 

5.  Інші (дитячі напої і їжа, сувеніри, аксесуари та ін.). 

Продаж ексклюзивних прав на тютюнові вироби, міцний алкоголь не було 

зроблено, хоча це може бути важливим джерелом доходу.  

Виключні права, надані вітчизняному виробнику напоїв, можуть бути ускладнені 

тим, що відвідувачі, наприклад, вимагають або "Кока-кола", або "Пепсі", а в 

наявності лише місцеві бренди, які можуть бути непізнаними істотною частиною 

відвідувачів. 

Прогнозні доходи від реалізації прав торгівлі наводяться у Таблиці, в тис. грн: 

Розрахунок прогнозних доходів від реалізації ексклюзивних прав 

торгівлі 

Продукту 
1 кв 
201X 

2 кв. 
201X 

3 кв. 
201X 

4 кв. 
201X 

201X 201X 201X 
201X 
і далі 

Права 
ексклюзивної 
реалізації 

        

Пиво         

Безалкогольні напої         

Тютюнові вироби         
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Продукту 
1 кв 
201X 

2 кв. 
201X 

3 кв. 
201X 

4 кв. 
201X 

201X 201X 201X 
201X 
і далі 

Алкогольні напої         

Інші (дитячі, 
атрибути, сувеніри) 

        

 

У Бізнес-плані враховані ризики, пов’язані з нерівномірним заповненням 

орендарями вільних місць, заповнюваності арени глядачами і ризиків 

прогнозування доходів. Так, у прогнозній моделі враховано наступні коефіцієнти, 

що застосовуються до прогнозного сумарного рівня доходів Арени: 

Продукту 
1 кв 
201X 

2 кв. 
201X 

3 кв. 
201X 

4 кв. 
201X 

201X 201X 201X 
201X 
і далі 

Коефіцієнт ризиків 

прогнозування 

(попиту, заповнюва-
ності, дохідності 
Арени) 
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10.3. Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах  

Виробничої діяльності Арена не здійснює. 

10.3.1. Прогнозна потреба в оборотному капіталі 

Потреба в оборотних коштах (далі – Зміна оборотного капіталу) – це мінімально 

необхідна сума грошових коштів і інших оборотних активів, що потрібна як для 

початку операційної діяльності компанії, так і для врахування зміни обсягів 

реалізації послуг у майбутніх періодах. Це – аванси, грошові кошти, матеріали 

для прибирання, запасні частини для обладнання та ін. 

Розрахунок потреби в ресурсах здійснюється виходячи із обсягу реалізації 

послуг, а також нормативів потреби в матеріальних ресурсах на одиницю 

продукції та послуг, що склалася в базовому періоді.  

За основу, оскільки операційну діяльність Підприємство  розпочне тільки у 201X 

році, прийнято дані для аналогічних компаній ринку Emerging markets (за станом 

на 01.01.201X). Розрахунок  наводиться далі (в тис. грн.):5 

Розрахунок потреби в оборотних коштах, тис. грн 

Industry Name 

Accounts 

Receivable 
/Sales 

Inventory/ 

Sales 

Accounts 

Payable 
/Sales 

Cash/ 

Sales 

Non-cash 

Working 
Capital/Sales 

Working 

capital/ 
Sales 

Real Estate 
(General/Diversified) 

      

  

 

     

Показник 

201X, поквартально 

201X 201X 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Доходи       

Клієнтська 
заборгованість 

      

Кредиторська 
заборгованість 

      

Запаси       

Робочий капітал       

Зміна РК       

 

                                              

5 Джерело: http://people.stern.nyu.edu/adamodar/ 
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Господарча діяльність Арени призводить до виникнення не тільки витрат, але і 

різних видів заборгованості, вносять зміни в структуру оборотних коштів, що 

також враховано в даному проекті на прогнозний період. 

Активами підприємства, витягнутими з обороту, є дебіторська заборгованість і 

запаси. Запаси у підприємства невеликі, вони виникають при забезпеченні 

матеріалами прибиральників, поточних ремонтів Арени та ін. У середньому термін 

використання запасів умовно на рівні XX днів. 

Середній термін погашення дебіторської заборгованості, який закладається в 

розрахунки, дорівнює XX днів. Кредиторська заборгованість означає залучення 

ресурсів, що ще не належать підприємству, її виникнення пов'язане з відстрочкою 

платежів, яка прогнозується на рівні теж до X місяця. 

Розмір виробничих запасів розраховується виходячи із значення чистого виторгу 

у відповідний рік. Перехідний запас на кінець року не утворюється, оскільки всі 

запаси і МБП списуються у відповідному звітному періоді.  

 

10.3.2. Прогнозна потреба в кадрах 

Детальні відомості щодо прогнозної потреби в кадрах сформовано у прогнозному 

штатному розкладі (див. Організаційний план). Потреба в іноземних спеціалістах 

не визначається.  

Основні напрями кадрової політики – підвищення кваліфікації робітників 

основних спеціалістів і  продуктивності їх праці, що досягається.   

Розрахунок прогнозної потреби в кадрах здійснено на базі аналізу штатних 

розкладів великих спортивних комплексів, а також приймаючи до уваги потреби 

за кожною сферою діяльності Арени. 

Результати розрахунку наводяться у таблиці: 
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Прогнозні витрати на заробітну плату з нарахуваннями, тис. грн 

N 

з/п  
Найменування категорій  

Рік  

201X і у подальшому 

потреба, 
чоловік  

середня 
заробітна 

плата, 
гривень  

витрати на 
заробітну 
плату, тис. 
гривень  

нарахування 
на заробітну 

плату, 
гривень  

1 Робітники – основні     

2 
Робітники допоміжного 
виробництва (технічні, відрядні) 

    

3 Спеціалісти і службовці     

4 Разом     

Середня заробітна плата Проекту перевищує загальні у Дніпрі області показники 

за станом на грудень 201Х року – XX грн6. Перевищення середньої заробітної 

плати основних робітників складає майже XX разів від рівня середньої по м. 

Дніпро.  

 

10.4. Кошторис витрат 

Як зазначено у рекомендаціях FIBA7, для того, щоб домогтися успішного 

управління баскетбольної або спортивної споруди, у цілому необхідно вивчити 

рівень управлінського обліку і контролю ще на стадії планування. ФІБА визнає, 

що управління спортивним комплексом не є легким завданням. 

Світова практика функціонування арен свідчить про те, що найбільш значними 

витрати операційної діяльності арен приходиться на споживання електроенергії 

(освітлення, кондиціювання повітря, водопостачання, послуги зв’язку та ін..) і 

людські ресурси, що підтверджується аналітичними документами ФІБА. Що 

стосується підбору персоналу, дуже важливо, щоб мотивовані співробітники 

прагнули проводити поліпшення якості запропонованих послуг. Докладний 

аналіз витрат повинний диференціювати постійні витрати від змінних витрат 

Арени.  

Постійні витрати арени не залежать, чи тільки мінімально залежать від 

використання закладу, в той час як змінні витрати пов'язані виключно з 

використанням спортивного комплексу. Постійні витрати арени зазвичай 

включають в себе: 

                                              

6 http://index.minfin.com.ua/index/average/ 

7 Див. GUIDE TO BASKETBALL FACILITIES 
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 Персонал, в тому числі заробітну плату, страхові внески, виплату 

соціальних платежів і т.д. для 

співробітників і партнерів; 

 Амортизація, що включає в себе 

нараховані витрати на відновлення 

інвестованого капіталу; 

 Загальні витрати, включаючи 

податки, страхові поліси на об'єкт; 

 Звичайні обслуговування, включаючи 

всі ремонти (несправної техніки, витоків, стелі, покрить і т.д.). 

Змінні витрати арени зазвичай включають в себе: 

 Витратні матеріали, обладнання та інші послуги, необхідні для підготовки 

арени і трансформування до нового заходу за графіком; 

 Надзвичайне технічне обслуговування, включаючи обслуговування, 

інспекції у межах можливого ремонту. 

Всі витрати Арени проаналізовано і розраховано відповідно до критерію 

відношення до постійних / змінних витрат. Переважна більшість поточних витрат 

на утримання об’єкту є умовно–постійними. 

Прогнозна калькуляція витрат Арени, як підприємства, що здійснює надання 

послуг, розрахована укрупнено виходячи із прийнятих на ринку спортивних і 

розважальних послуг статей витрат на одиницю (захід, глядача). Розрахунок 

витрат у прогнозний період приведено у Додатку 5. 

Поточні ремонти умовно прийняті у розмірі X% від інвестиційних загальних 

витрат. 

Амортизація розраховувалась відповідно балансової вартості основних засобів 

Арени з використанням прямолінійного розрахунку річної суми нарахувань в 

залежності від строку економічного життя активів за групами. Для об’єктів 

нерухомості Арени строк економічного життя прийнятий за даними Проекту – ХХ 

років. 

Потреба в електроенергії та інших комунальних ресурсах розрахована на досвіді 

діючих арен нового покоління в СНД, з використанням діючих тарифів у Дніпрі у 

січні 201X р. 

Згідно плану маркетингу Арена буде нести певні витрати на збут. У першу чергу, 

це витрати пов'язані з формування іміджу підприємства. У моделі ці витрати 

спрогнозовані на рівні XX тис. грн. на рік і у Додатку 5 зазначено як "Інші на 

підтримку"). 
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Найважливішим елементом цих витрат Арени повинні стати витрати, які 

включають в себе: 

 витрати на формування позитивного іміджу підприємства і завоювання 

довіри у населення та партнерів; 

 витрати на пошук партнерів (організаторів івентів, акцій, концертів, 

спортивних змагань, орендарів) та на узгодження, підписання відповідних 

договорів; 

 витрати на утримання телефонів і підключення до мережі Інтернет; 

 витрати на проведення досліджень ринку, громадської думки, зміни стану 

конкурентного середовища і інші заходи згідно маркетингового плану. 

Арена планує дані витрати з першого місяця реалізації проекту. Розраховуються 

вони як умовно-стабільна сума.  

Слід зазначити, що аспект управління має важливий економічний вплив на 

ефективність запланованих фінансових інвестицій, оскільки ФІБА враховує його 

як найбільш динамічний компонент. ФІБА зазначає про те, що щорічні витрати на 

управління ареною можуть становити XX% -XX% витрат на будівництво, або 

навіть перевищити XX%, якщо вони не є адекватно контрольованими8. 

За проведеними розрахунками, поточні сумарні середньорічні витрати Арени не 

перевищуватимуть X% від запланованої суми інвестицій.  

Розрахунок прибутку до оподаткування, податку на прибуток і чистого прибутку 

наведено у Додатку 10.   

 

10.5. Потреба в інвестиціях 

Графік здійснення Проекту 

Бізнес-план Арени передбачає 

підготовку та комплексні заходи щодо 

створення інфраструктури сучасного 

центру спорту і розваг. Будівельно-

монтажні роботи, закупівля, монтаж і 

введення в експлуатацію об'єктів 

нерухомості та обладнання, планується, 

будуть здійснені до 1 року з моменту 

надходження кредитних коштів для 

початку будівельних робіт. Протягом 

даного терміну будуть втілені основні заходи: 

                                              

8 FIBA, Керівництво  



                                                             Бізнес-план спортивно-розважального центру "Універсальна спортивна арена" в м. Дніпро 

100 

 

1. Попередні та основні будівельно-монтажні роботи і технологічні операції, 

введення об'єктів нерухомості в експлуатацію. 

2. Будівництво та облагородження об'єктів інфраструктури та прилеглої 

території. 

3. Придбання, доставка, монтаж та підготовка до експлуатації обладнання 

для спорту, трансформації сцени, необхідні технічні устаткування, що 

передбачені стандартами міжнародних федерацій спорту, у тому числі 

ФІБА. 

Графік здійснення капітальних витрат приводиться на малюнку: 

Прогнозний графік капітальних інвестицій (тис. грн.) 

 

Календарний план отримання та освоєння коштів сформований з урахуванням: 

 Стандартизованих умов будівельно-монтажних робіт спортивного закладу, 

постачання обладнання. 

 Строків, необхідних для введення в експлуатацію об'єктів нерухомості, 

передавальні пристрої, мереж і комунікацій, елементів інфраструктури з 

урахуванням початку роботи Арени з 1-го кварталу 201X року. 

 Найімовірнішого режиму оплати будівельно-монтажних робіт відповідно до 

складу робіт по зведеному кошторисному розрахунку.  

Заповнення довгостроковими орендарями вільних площ Арени здійсниться у 1-

му кварталі 201X р. Додаткових витрат, пов’язаних з облаштуванням місць 

оренди, Арена нести не буде. 

На етапі розроблення виробничої програми розраховується потреба у інвестиціях 

з урахуванням виробничої програми проекту в цілому, визначаються напрямки, 

по яким потрібні вкладення коштів і величина потреби в інвестиціях.  
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Потреба в інвестиціях Арени наводиться у таблиці (в тис. грн.): 

Структура потреби в інвестиціях 

Категорія 
інвестицій 

 

201X, поквартально 201X, поквартально 

Усього 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Основний 
капітал 

         

Будівлі, споруди 

виробничого 
призначення 

         

Робочі машини і 

устаткування 
         

Транспортні 
засоби 

         

Оборотний 

капітал 
         

запаси і витрати          

грошові кошти          

Всього потреба 
в інвестиціях 

         

 

У прогнозному періоді будь-яких потреб в додаткових інвестиціях (окрім 

капітальних ремонтів), що не враховуються у вище приведеній таблиці, немає.  

Загальна потреба у інвестиціях складає XX тис. грн.  

У основному капіталі враховані витрати на здійснення в майбутньому витрат, 

пов’язаних з авторським наглядом, проектними і спеціальними роботами, у тому 

числі спецроботи, дослідження, узгодження тощо. 

Величина потреби в загальних інвестиціях визначається по кожному необхідному 

напряму з розподілом по роках здійснення проекту.  

 

10.6. Штатний розклад і оплата праці 

Плановий штатний розклад і структура кадрів наводиться у Таблиці: 

Плановий штатний розклад 

Посада 
Штатних 
одиниць 

З/п в 

місяць, 
тис. 
грн. 

Разом 
з/п 

Нарахування, 

премії і пр 
(40% до 
окладу) 

ФОП в 

місяць, 
тис. 
грн. 

ФОП в 

рік, 
тис. 
грн. 

Адміністративний персонал      

Директор       

Заст. директора (івент-
менеджер) 

      

Заст. директора по АХЧ       
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Посада 
Штатних 
одиниць 

З/п в 

місяць, 

тис. 
грн. 

Разом 
з/п 

Нарахування, 

премії і пр 

(40% до 
окладу) 

ФОП в 

місяць, 

тис. 
грн. 

ФОП в 

рік, 

тис. 
грн. 

Головний інженер 
спортивної споруди 

      

Головний бухгалтер       

Бухгалтер       

Юрист-консульт       

Черговий адміністратор       

Інструктор спортспоруди       

Інженер       

Секретар       

Касир       

Диспетчер       

Разом адмінперсонал       

Технічний персонал       

Гардеробник       

Робітники по 

обслуговуванню і 
поточному ремонту 
споруди, в т.ч. слюсарі-

сантехніки, 

електромонтери, охорона 
та ін. 

      

Разом техперсонал       

Разом       

 

Усього, прогнозується, середньооблікова чисельність персоналу Арени складе XX 

робітників. XX робітників представляють адміністративні і інструкторські посади, 

XX – техперсонал і інші робітники. 

Система преміювання може бути розроблена від ступені наповненості Арени, 

кількості оплатних заходів. У Бізнес-плані прийнято, що нарахування на 

заробітну плату (з преміальними) складуть XX% від окладу. 

 

10.7. Фінансовий план та програма інвестицій  

Фінансовий план побудований на висновках і результатах інвестиційного та 

операційного планів, враховує особливості моделі фінансування проекту, які 

наводяться в попередніх  розділах Плану.  

У зв’язку із прийняттям 27.02.201X постанови Кабінету Міністрів України "Про 

затвердження державної програми активізації розвитку економіки на 201X-201X 

роки" Проект "Арена" може подаватися до міністерства фінансів України як такий, 

що доцільно реалізувати за рахунок запозичень під державні гарантії для 
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здійснення капітальних видатків, що передбачає часткову компенсацію 

відсоткової ставки за кредитом. 

Планується, що поточні платежі за обслуговування кредитної лінії за кредитною 

ставкою (умовно в Плані на рівні XX%, що дорівнює середній ринковій ставці у 

гривні на останній звітний період згідно з п. 4.1.1.3. Бюлетеня НБУ "Процентні 

ставки за кредитами, наданими у звітному періоді нефінансовим корпорація", у 

розрізі видів валют і строків погашення  (середньозважені ставки в  річному 

обчисленні, %) сплачуються Проектом у прогнозному періоді повністю, з яких 

державою компенсується XX% річної ставки.  

Тіло кредиту буде повернено на протязі X років від дати вводу Об’єкта в 

експлуатацію, до 20XX року.  

Графік кредитування і прогнозний план повернення тіла боргу і відсотків за 

кредитом наведено у Додатку 7. 

 

10.8. Джерела фінансування проекту 

Для виконання Проекту планується залучення коштів на загальну суму 

XX тис. грн. Вказана потреба враховує вартість необхідного обладнання та 

інвентарю до проведення Евробаскет-201X.  

Плановані джерела фінансування проекту наступні: 

1.  Кредитні ресурси – планується залучити XX% потреби в інвестиційних 

ресурсах, що відповідає XX тис. грн. строком на 5 років під процентну 

ставку (умовно) XX% річних. Кошти будуть надані у формі кредитної лінії 

у міру необхідності виконання Календарного плану реалізації проекту від 

державного банку. XX% відсоткової ставки компенсується державою. 

2.  Засоби власника (інвестора) - інша частина потреби (XX% інвестиційних 

коштів) або XX тис. грн. 

Графік потреби в кредитних коштах, а також розрахунок витрат, пов'язаних з 

обслуговуванням кредитів (відсотків за користування кредитною лінією – як 

залишок від суми заборгованості на кожну звітну дату прогнозного періоду), сум 

компенсації процентної ставки наводиться в Додатку 6. Також, окремо 

наводиться розшифрування нарахування та погашення заборгованості за 

кредитною лінією. Усі платежі повернення кредиту на протязі 5 років не 

призведуть до дефіциту грошей у прогнозному періоді, додаткової потреби 

фінансування не виникає – залишки грошових коштів після повернення тіла бору 

у кожному прогнозному році більше нуля.  
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10.9. Фінансові операції  

Проект передбачає повернення відсотків і тіла кредиту як максимум у 5-му 

прогнозному році з моменту початку будівництва. Розстрочка банку по 

погашенню тіла боргу – до 202X року.  

Таким чином, кошти кредитної лінії будуть повністю освоєні протягом першого 

року прогнозного періоду. Погашення тіла боргу здійснюється із суми власних 

коштів, що залишається в розпорядженні власника після сплати податків та інших 

обов'язкових платежів.  

Можлива різниця між основною сумою кредиту та розрахунковою потребою у 

фінансуванні інвестицій 1-го прогнозного року буде погашена за рахунок 

власних коштів, які на початок 201X-го року прийняті на рівні грошових коштів 

на балансі ТОВ "XXX".  

Для зручності та більш коректних розрахунків прогнозні потоки представлені за 

201X-201X рр. щоквартально, у подальшому - щорічно. Прогнозний період 

містить 15 років прогнозування. 1-й рік – фінансування БМР, створення 

комунікацій і облагороджування території, придбання обладнання, заповнення 

орендарями, 2-й і наступні роки - дохідна діяльність, яка детально описана в 

Операційному плані.  

Вимірником доходу у пропонованій моделі є типова для розрахунків ефективності 

інвестиційних проектів величина - залишок грошових коштів після 

оподаткування, що збільшений на суму амортизації та зменшений на потребу в 

поповненні обігових коштів і капітальних ремонтів, що відповідає вимогам 

Методичних рекомендацій з розроблення бізнес-плану підприємств (Наказ 

Міністерства економіки України від 6.09.2006 № 290) і Методичних рекомендацій 

з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів (Наказ Державного агентства 

України з інвестицій та розвитку від 31.08.2010 № 73).   

Рух грошових коштів проекту наведений у Додатку 8.  

Як можна переконатися, залишок грошових коштів від здійснення операційної, 

фінансової та інвестиційної діяльності, позитивний. Прогнозна модель не 

передбачає додаткову потребу в оборотних коштах на початку циклу роботи. Звіт 

про рух грошових коштів, свідчить про достатність сум фінансування для 

організації і початку експлуатації проекту  

Важливо, що немає суттєвого надлишку коштів, так як це б свідчило про зайве 

кредитування, а відповідно – і зайвими витратами, пов'язаними з 

обслуговуванням кредиту. 

Окремо розраховано податковий вплив на Проект.  

На 201X-й рік ставки ПДВ і податку на прибуток згідно Держбюджету на 201X р. 

дорівнюють 20% і 18% відповідно. 
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Прогнозний бюджет ПДВ наводиться у Додатку 9. 

Оскільки на 1-й кв. 201X р. немає розуміння щодо ставок податку на додану 

вартість і податку на прибуток на 201X і подальші роки, ці ставки відповідно були 

прийняті згідно діючої редакції Податкового Кодексу України.  

Можна стверджувати, що реалізація проекту з першого року приносить суттєвий 

економічний ефект. Арена може генерувати великий позитивний потік чистого 

прибутку. Негативний результат - збиток, спостерігається тільки в перший рік 

реалізації проекту. У даний період центр несе прогнозовані операційні витрати, 

але не отримує доходів від проекту.  

Прогноз прибутку та збитку наводиться і звіт про фінансові результати та їх 

використання у Додатку 10. 

 

10.10. Визначення періоду прогнозування і основних 

характеристик грошового потоку 

Період прогнозування 

В умовах України в якості критерію вибору періоду прогнозування для зростаючої 

компанії може бути: 

 стабілізація темпів зростання компанії; 

 завершення розрахунків компанії за довгостроковими зобов'язаннями; 

 завершення довгострокової програми капітальних вкладень у рамках 

Бізнес-плану компанії і т.д. 

За сформованою в країнах з розвиненою ринковою економікою практиці 

прогнозний період може становити залежно від цілей дисконтування і конкретної 

ситуації від 5 до 10 років. У країнах з перехідною економікою, що розвивається, 

в умовах нестабільності, адекватні довгострокові прогнози скрутні і зазвичай 

обмежуються 5 роками, однак, враховуючи специфіку діяльності Проекту (на 

доступну для огляду перспективу наявність виходу на стабільну роботу Арени), 

прогнозування на 10-15 років є допустимим і, беручи до уваги вплив на 

вимірювач доходу норм Податкового Кодексу України (п. 17 Перехідних 

положень), виправданим. 

Зважаючи на відсутність перспектив глобальних змін на ринку нерухомості 

регіону, а також з урахуванням довгострокової перспективи кредитування 

Проекту, в представлених розрахунках горизонт прогнозування прийнятий 

рівним 15 рокам з 1-м роком перед прогнозного періоду (тобто період, в який 

здійснюються заходи інвестиційного плану – 201X-201X р). Далі в тексті умовно 

0-м роком відзначений 201X-й рік, 1-м роком – 201X рік, 2-м – 201X р. і т.д. 
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Визначення моделі грошового потоку 

У міжнародній практиці грошовий потік для розрахунку показників методу 

дисконтування визначається як майбутні доходи за мінусом витрат, які згенерує 

об'єкт, що продовжує використовуватися за період прогнозування. При цьому 

для потоку для власного капіталу до уваги приймається спосіб фінансування 

активу. 

Вимірником доходу в даній роботі є чистий прибуток плюс амортизація, мінус 

потреба в поповненні обігових коштів, мінус непрямі податки до погашення 

(ПДВ). 

Грошовий потік може бути оцінений як у номінальному, так і в реальному виразі. 

У даному Бізнес-плані для Проекту Арени грошовий потік побудований для 

власного капіталу і оцінений в реальному вираженні після оподаткування, в 

гривні. 

 

10.11. Ставка дисконту 

Під ставкою дисконтування розуміється необхідна інвесторами норма доходу на 

вкладений капітал у порівнянні за рівнем ризику об'єкти інвестування. Необхідна 

інвесторами норма доходу завжди залежить від рівня ризику, тобто мірою 

невизначеності щодо можливих втрат, а також від дохідності альтернативних 

варіантів інвестицій. Ставка дисконту розрахована для потоку в гривнях для 

власного капіталу в реальному виміру. 

Розрахунок ставки дисконту наведено у Додатку 11. 

Ставка дисконтування, що використовується для перекладу грошового потоку з 

точки зору власного капіталу в поточну вартість, визначається за методом CAPM 

(вартості власного капіталу, оціненої по моделі оцінки вартості капітальних 

активів): 

CAPM = Rf + β х Rm + Rap, де: 

Rf - безризикова ставка; 

Rm - ринкова премія; 

β - коефіцієнт бета, що відображає специфіку компанії відносно ринку;  

Rap - додаткові премії за ризик, характерні для об'єкту оцінки. 

Алгоритм і логіка розрахунку вартості капітальних активів наводяться далі: 

К-т Бета був визначений для галузі Нерухомість. Оскільки потік на основі після 

оподаткування, він переведений в levered за формулою: 
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βL = βU х [1 + (1 - Tax) х (D / E)]. 

Для того, щоб ставка дисконту відповідала вибраному грошового потоку, 

трансформування ставки в реальне вираження здійснено із застосуванням 

формули Фішера, за індексами інфляції EIU. Таким чином, ставка дисконту в 

реальному вираженні для потоку для власного капіталу складе XX% з 

округленням в залежності від року прогнозування. 

Дисконтування здійснювалося на середину періоду. Ставка дисконту відповідає 

прогнозному грошовому потоку. 

Загальний розрахунок дисконтованого грошового потоку по кварталах і роках 

прогнозного періоду наводиться у Додатках 12-13. 

 

10.12. Прогнозний баланс, рух грошових коштів та 

фінансові коефіцієнти  

Згідно норм Методичних рекомендацій з розроблення бізнес-плану підприємств" 

і "Методичних рекомендацій з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів", 

розроблено прогнозний рух грошових коштів на період прогнозування, 

сформовано прогнозні обороти і прогнозний агрегований баланс. 

Прогнозний баланс враховує специфіку діяльності Арени і період, за який будуть 

проводитись СМР і введено в експлуатацію об’єкт інвестування.  

Основним джерелом створення необоротних активів є позиковий капітал і кошти 

інвестора. До кінця прогнозного періоду структура активів і пасивів змінюється.  

Здатність генерувати грошові ресурси Арени для ефективної організації всіх видів 

діяльності оцінюється як повна. У Арени достатньо сум з різних джерел 

фінансування, які у своїй сукупності мають забезпечити організацію проекту з 

початку його реалізації. 

У прогнозному періоді поточні витрати списуються в період нарахування, 

залишків на рахунках запасів немає.  

Прогнозний баланс наведено у Додатку 14. 

Розрахунок коефіцієнтів на основі прогнозного балансу і прогнозного звіту про 

фінансові результати наводиться в Додатку 15. 

Слід зазначити, що всі показники, що характеризують грошові надходження 

(дохід, валовий, операційний і чистий прибуток) демонструють зростання за 

розрахунковий період. 

Крім того, зростання бізнесу відбивається і в збільшенні розмірів власного 

капіталу. 
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Коефіцієнти поточного стану по всіх періодах говорять про платоспроможність 

підприємства. Коефіцієнти останніх років є завищеними для господарської 

діяльності, але розраховані в інвестиційному проекті вони говорять про те, що у 

підприємства після повернення кредиту з'являються додаткові платіжні 

можливості для подальшого розширення діяльності. 

Коефіцієнт фінансової залежності відображає повну залежність підприємства від 

зовнішніх джерел фінансування в період кредитування, його зниження свідчить 

про зниження такої залежності у міру повернення кредиту. 

Показники прибутковості і рентабельності знаходяться на досить високому рівні 

у весь прогнозний період експлуатації Арени. 
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11. Бюджетна та економічна ефективність бізнес-

плану 

 

11.1. Державні програми   

Фінансовий механізм для реалізації програм економічного розвитку на 2013-2014 

роки, що затверджений Міністерством фінансів України, передбачає отримання 

державних гарантій9 (на загально державному рівні) у 2013 році, що передбачені 

окрім всього на фінансування інвестиційних, інноваційних та інфраструктурних 

проектів. Видами державної підтримки для реалізації проектів є Компенсація за 

рахунок коштів державного бюджету: 

 Процентів за запозиченнями (частково або у повному обсязі) 

 Процентів за запозиченнями та частини (або всього) запозичення. 

Основними критеріями відбору є підтвердження самоокупності проекту і 

зниження навантаження на бюджет в майбутніх періодах за рахунок 

економічного ефекту від реалізації проекту на основі затвердженого техніко-

економічного обґрунтування проекту.  

Пріоритетом, окрім всього, зазначається соціальна спрямованість проекту і 

підтримка національного виробника. 

Проект Арени може претендувати на учать у програмі. 

 

11.2. Розрахунок показників бюджетного ефекту 

Показники бюджетної ефективності Бізнес-плану Арени розроблені у 

відповідності до Методичних рекомендацій з розроблення бізнес-плану 

підприємств" (Наказ Міністерства економіки України  від 06.09.2006 № 290) 

і  Методичних рекомендацій з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів 

(Наказ Державного агентства України з інвестицій та розвитку 31.08.2010 № 73).  

Основними показниками оцінки ефективності, які передбачають державну або 

регіональну фінансову підтримку, є бюджетний ефект (Бt), показник 

інтегрального бюджетного ефекту (Бінт), що розраховується як сума 

дисконтованих річних бюджетних ефектів або як перевищення інтегральних 

доходів бюджету над аналогічними бюджетними потоками, а також додаткові 

показники ефективності бізнес-плану (проектів):  

 внутрішня норма бюджетної ефективності;  

 термін окупності бюджетних витрат;  

 частка фінансової участі (Фу) держави (регіону) у реалізації бізнес-плану 

(проектів).  

                                              

9 Ст. 6  Закону України "Про державний бюджет України на 2013 рік" 
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Показники суспільної економічної ефективності враховують наслідки реалізації 

бізнес-плану підприємства для суспільства в цілому, в тому числі як показники 

безпосередніх результатів і витрат проекту розвитку підприємства, так і витрати 

і результати в суміжних галузях, секторах економіки, екологічні, соціальні та інші 

позаекономічні ефекти.  

При розрахунку показників суспільної економічної ефективності в грошових 

потоках відображена вартісна оцінка наслідків реалізації даного бізнес-плану.  

Показники бюджетної ефективності для Арени розраховані у Додатку 16.  

Як можна побачити з Додатку, Внутрішня норма бюджетної ефективності, IRR 

складає XX%, період окупності по дисконтованому потоку – X років. По 

недисконтованому – X років. 

Проект ефективний, додаткових бюджетних дотацій не потребує. 

Передбачається, що Арена може претендувати на втілення державних 

фінансових гарантій щодо компенсації часткової суми процентів за 

запозиченнями, що передбачаються за довгостроковим кредитом. 

 

11.3. Аналіз ефективності 

 

У таблиці далі довідково наводяться значення чистої приведеної вартості (NPV) і 

внутрішньої норми прибутковості (IRR) і інші показники, кількість і розрахунок 

яких відповідає зазначеним Методикам до Бізнес-планів. 

Сума поточних вартостей грошових потоків за період прогнозування – XX тис. 

грн. 

Залишкова (ліквідаційна) вартість за межею планового періоду 15 років – 

XX тис. грн. 

Поточна (дисконтована) вартість залишкової вартості за межами планового 

періоду при коефіцієнті дисконтування для кінця року – XX тис. грн. 
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Результати розрахунків наводяться у таблиці, тис. грн.: 

Показники 

ефективності 
Значення Коментар 

Чиста поточна 

дисконтована 

вартість (NPV) 

XX NPV більше 0, проект прибутковий. NPV більше ніж 

початкова сума інвестицій, що вказує на ефективність 

проекту 

Рентабельність по 

чистому прибутку 

XX% Досить високий показник рентабельності. Середній за 

умов ефективного менеджменту для арен – XX-XX% 

Внутрішня норма 

доходності, IRR 

XX% IRR має бути вищий за ставку дисконту. 

Середньозважена 

вартість капіта-

лу(WACC) в 

реальному 

вираженні 

XX% WACC розрахована стандартним методом кумулятивної 

побудови. Ринкові премії за ризик і ринковий Cost of 

Debt. Реальна ставка доходності для інвестованого 

капіталу 

Модифікована 

внутрішня норма 

прибутку 

XX% MIRR коректніше, ніж IRR відбиває внутрішню норму 

прибутку, оскільки враховує як вартість 

реінвестування, так і вартість залучених кредитних 

коштів на період прогнозування. Тісніше пов'язаний з 

NPV. MIRR більше ставки WACC, що говорить про те, 

що проект ефективний 

Модифікована 

внутрішня норма 

прибутку – для 

періоду окупності 

MIRR 

XX% Бажано, щоб був більше. Цей показник важливий для 

оцінки альтернативних проектів з однаковим терміном 

окупності 

Індекс 

прибутковості(PI) 

XX% Має бути більше 100% 

Період окупності 

по дисконтованому 

потоку, років 

X Середній для ринку комерційної нерухомості показник  

- до XX років. 

 

Як можна побачити з цієї таблиці, проект Арени є прибутковий, ефективний і 

такий, що окуповується за відносно невеликий для спортивної сфери період часу. 

Окремо у Додатку 17 наводиться розрахунок періодів окупності проекту. 
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12. Аналіз потенційних ризиків 

 

 

При використанні кумулятивного методу у величині премії за ризик в загальному 

випадку враховуються такі типи ризиків, пов'язаних з реалізацією інвестиційного 

проекту, : 

 ризик країни (political risk) 

 ризик ненадійності учасників проекту (risk of partners unreliability) 

 ризик недоотримання передбачених проектом прибутків  

 комерційні ризики та ризик відсутності (зниження) збуту послуг 

 фінансові ризики 

 ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами. 

 

Систематичний (політичний) ризик  

Цей ризик зазвичай проявляється в можливості: 

 конфіскації майна або втрати прав власності при викупі їх за ціною нижче 

ринковою або передбаченою проектом; 

 непередбаченої зміни законодавства, що призводять до погіршення 

фінансових показників проекту (підвищення податків, посилення вимог до 

якості надання послуг, пред'явлення додаткових вимог при проведенні 

заходів світового масштабу тощо) в порівнянні з передбаченими в проекті; 

 несвоєчасного або неповного погашення іноземних позик, наданих 

державі або під державну гарантію, а також дій держави, перешкоджаючих 

погашенню іноземних позик учасниками проекту (наприклад, введення 

обмежень по конвертації іноземної валюти); 

 зміни персоналу в органах державного управління, що трактують 

законодавство непрямої дії. 

При здійсненні інвестицій в Україну інвестор, природно, побоюватиметься 

якихось непрогнозованих несприятливих змін зовнішнього середовища, у тому 

числі пов'язаних зі змінами державної інвестиційної, податкової, митної та 

фінансової політики. Такий ризик характерний для усіх видів інвестицій і, 

здебільшого, не пов'язаний безпосередньо з проектом. Відмінність в мірі 

політичних ризиків в Україні і в західних країнах пояснює і значні відмінності в 

нормах дисконту, якими керуються українські і західні інвестори при оцінці 

ефективності однотипних проектів. З цих позицій заходи з удосконалення 

законодавства, стимулювання іноземних інвесторів, різного роду міждержавні 

угоди слід розглядати і як заходи по зниженню політичного ризику. Рівень ризику 

країни багато в чому визначає її інвестиційний клімат, і необхідність його обліку 
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при оцінці ефективності інвестиційних проектів відзначається багатьма 

фахівцями. Розмір премії за ризик країни знижується в умовах надання проекту 

державної підтримки. 

 

Ризик ненадійності учасників проекту 

Цей тип ризику зазвичай убачається в можливості непередбаченого припинення 

реалізації проекту, обумовленого, : 

 нецільовим витрачанням залучених коштів; 

 фінансовою нестійкістю компанії, що реалізовує проект (недолік власних 

оборотних коштів, відсутність достатніх активів для майнового 

забезпечення кредитів тощо); 

 недобросовісною, неплатоспроможністю, юридичною недієвістю інших 

учасників проекту (наприклад, будівельних організацій, постачальників 

устаткування тощо), їх ліквідацією або банкрутством. Цей ризик є найбільш 

суттєвим по відношенню до малих підприємств. 

Розмір премії за ризик ненадійності учасників проекту визначається кожним 

конкретним учасником проекту з урахуванням своїх функцій, взятих зобов'язань, 

а також зобов'язань інших учасників перед ним. Зазвичай величина премії істотно 

залежить від того, наскільки детально пропрацював організаційно-економічний 

механізм реалізації проекту, наскільки враховані в нім побоювання учасників 

проекту. Зокрема, розмір премії : 

 зменшується, якщо один з учасників надає іншому майнові гарантії 

виконання своїх зобов'язань; 

 збільшується, якщо незалежно від характеру проекту цей учасник не має 

в розпорядженні перевіреної інформації про платоспроможність і надійність 

інших учасників проекту, які повинні оплачувати вироблювані ним роботи 

(продукцію, послуги) або спільно брати участь у фінансуванні проекту. 

 

Індексація розмірів платежів одного учасника іншому знижує ризик останнього, 

але підвищує ризик платника. На протязі пері-ода реалізації проекту ризик 

ненадійності учасників не залишається стабільним: спочатку він відносно 

великий, потім, у міру зміцнення взаємин між контрагентами, він знижується. В 

зв'язку з цим на пізніших кроках розрахункового періоду відповідна складова 

премії за ризик зменшується. 

 

Ризик недоотримання передбачених проектом прибутків  

Цей тип ризику обумовлений, передусім, технічними, технологічними і 

організаційними рішеннями проекту, а також випадковими коливаннями цін на 

послуги і ресурси. Такий ризик зростає, якщо право власності на споруджуваний 

об'єкт може бути виборене. У разі, коли прибутки за проектом виявляються 
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менше запроектованих, учасникам проекту може виявитися невигідним його 

продовження, а при ще менших прибутках їх вкладення в проект виявляються 

менш вигідними в порівнянні з альтернативними напрямами вкладень. З іншого 

боку, в цій ситуації може виявитися неможливим погасити позики повністю і 

вчасно. Таким чином, неотримання запроектованих прибутків зв'язане з 

ризиками не лише для учасників проекту, але і для кредиторів, які враховують 

цей ризик, підвищуючи ставку кредитного відсотка (причому тим більше, чим 

менше ліквідність створюваних за проектом активів). 

Премія за цей вид ризику визначається з урахуванням технічної можливості 

реалізації та обґрунтованості проекту, детальності опрацювання проектних 

рішень, наявності необхідного наукового і дослідно-конструкторського 

обґрунтування і показності маркетингових досліджень. Питання про конкретні 

значення премії за несистематичний ризик для різних галузей промисловості і 

різних типів проектів слабо вивчене, проте в першу чергу тут звертається увага 

на новизну використовуваної техніки або технології, невивченість яких-небудь 

процесів або явищ (від попиту на продукцію до запасів корисних копалини). 

Премія за цей вид ризиків також має тенденцію до зниження упродовж 

розрахункового періоду. Так, ризик, пов'язаний з новизною вживаної технології 

або труднощами її освоєння, може бути високим до введення підприємства в 

експлуатацію. Проте після того, як підприємство введене, такий ризик істотно 

зменшується.  
 

Комерційні ризики та ризик відсутності (зниження) збуту послуг 

На ризик відсутності (зниження) збуту послуг впливають зовнішні (макро-) 

чинники, що пов'язані зі слабкими глядацькими симпатіями до спортивних чи 

концертних заходів; та слабкою прогнозованістю ступеню зацікавленості до того 

чи іншого заходу. 

Його вірогідність невелика і об'єми збуту залежать від правильної маркетингової 

стратегії  компанії.  

Комерційні ризики – це риски пов'язані з реалізацією квитків на спортивні та/або 

концертні заходи та послуги з надання в оренду арени, офісних та торгівельних 

приміщень (зниження попиту). Ці ризики найбільш небезпечні для залу фітнесу, 

конференц-залів та лож, що пропонуються для оренди в структурі Арени. Тому 

необхідно як можна старанніше залучати споживачів, популяризуючи здоровий 

спосіб життя та регулярні заняття спортом. А так само для зниження комерційних 

ризиків необхідно:  

 провадити відповідну цінову політику; 

 формувати громадську думку і фірмовий стиль (красива форма 

обслуговуючого персоналу, культура спілкування з клієнтами); 

 правильно рекламувати спортивні послуги. 
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Джерелами виникнення цього ризику можуть бути: недостатнє вивчення ринку 

збуту; зниження попиту на спортивні і концертні заходи; зниження вартості 

оренди на торговельні та офісні площі. Всі перераховані ризики прямо або 

побічно включені в розрахунок ставки дисконтування для Проекту. 

До загроз і ризиків Проекту Арени можна віднести соціальні фактори і тенденції. 

Так, спосіб життя населення України та стан сфери фізичної культури і спорту 

створюють певні виклики для міста Дніпро на сучасному етапі його розвитку, що 

характеризується певними чинниками, основними серед яких є: 

 демографічна криза, яка зумовила зменшення кількості населення, яке 

займається фізичною культурою та спортом на XX% за останні роки. 

 не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і 

масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального 

благополуччя, поліпшення стану здоров'я, ведення здорового способу 

життя і подовження його тривалості; 

 погіршення стану здоров'я, що призводить до зменшення кількості осіб, які 

можуть бути залучені до спорту вищих досягнень. 

 

Фінансові ризики 

Це ризики, які викликаються інфляційними процесами, коливаннями валютних 

курсів тощо. Ці риски можна понизити тільки завдяки системі ефективного 

фінансового менеджменту.  

 

Ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами 

Це ризики, обумовлені непередбаченими обставинами (від зміни політичного 

курсу країни до страйків і землетрусів). Мірою по їх зниженню служить робота 

підприємства з достатнім запасом фінансової міцності.  

Для зменшення ризиків пропонується страхування майна і розробка ефективної 

стратегії реклами на ринку, оскільки саме до зміни об'ємів реалізації найбільш 

чутливий проект.  

Заходи зі скорочення ризиків: 

 детальне вивчення ринку з метою максимального наповнення графіку 

роботи Арени спортивними і розважальними заходами. Це відноситься до 

ефективності менеджерів з залученням команд і артистів, корпоративних 

клієнтів, запитів потенційних орендарів, оптимізації договірних відносин і 

може регулювання ; 

 моніторинг прибутковості та оборотності на ринку послуг, аналіз 

фінансово-господарської діяльності для пошуку резервів підвищення 

прибутковості і загального зниження можливих ризиків господарювання, 
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зміна системи роботи – наприклад реалізація квитків через операторів - 

агенції і посередників, що знизить операційну маржу, але призведе до 

більш прогнозованої наповненості у дні заходів; 

 страхування майна. 

Заходи по скороченню рівня ризиків враховувались в структурі витрат 

прогнозних грошових потоків в абсолютному визначенні. 
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13. Соціально-економічні наслідки реалізації 

інвестиційного проекту 

 

 

Загальний ефект від проведення Євробаскет–201X складно переоцінити: це 

підвищення туристичної привабливості Дніпра та України, формування 

позитивного міжнародного іміджу держави і міста, створення сучасних умов для 

розвитку видів спорту, фізичної культури та популяризації здорового образу 

життя в цілому, та інвестиції у туристичну інфраструктуру та нові робочі місця. 

Доречно зазначити, що з 201X року діє Міська комплексна цільова соціальна 

програма розвитку фізичної культури та спорту на 201X-201X роки, розроблена 

відповідно до затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

31.08.201X № XXX-р. Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми 

розвитку фізичної культури і спорту на 201X-201X роки для створення умов для 

зміцнення здоров'я населення шляхом розвитку та забезпечення європейських 

стандартів об'єктів та інфраструктури фізичної культури та спорту, залучення 

всіх верств населення міста до занять фізичною культурою та спортом. 

Серед завдань вказаної 

Програми – будівництво 

нових спортивних споруд та 

об'єктів, у тому числі 

сучасних багато профільних 

спортивних центрів (клубів), 

спортивних парків, 

рекреаційних майданчиків, 

пішохідних та велосипедних 

доріжок у місцях 

проживання та масового 

відпочинку населення; 

інформаційно-рекламне та просвітницьке забезпечення здорового способу 

життя; розвиток дружніх спортивних стосунків та зв'язків з другими містами. 

У Дніпропетровській області вже третій рік триває реалізація програми як 

організація цілого комплексу програм і проектів з розвитку спортивної 

інфраструктури. 

У 20XX-20XX роках в рамках Комплексної стратегії розвитку регіону почав діяти 

критий футбольний манеж в Дніпрі і два футбольних поля з сучасним штучним 

покриттям в Кривому Розі і Нікопольському районі. Два стадіони в селах 

Гаврилівка і Братське Покровського району, 11 нових сучасних футбольних 

майданчиків, 7 майданчиків зі штучним покриттям для занять ігровими видами 

спорту та понад 50 майданчиків з тренажерним обладнанням у містах і районах 

області. 
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У рамках губернаторської програми з розвитку спортивної інфраструктури області 

в місті Синельникове відкрито реконструйований сучасний стадіон з трибунами 

на 500 місць, у Кривому Розі відкрито сучасний спортивний комплекс "Північне 

сяйво" з двома басейнами (для дітей і для дорослих) і реконструйований 

спортивний комплекс загальноосвітньої школи № 4. У Дніпрі завершується 

будівництво льодової арени, яка буде відкрита в 2014 році. Протягом двох років 

на Дніпропетровщині для дитячого відпочинку встановлено понад 300 дитячих 

майданчиків. 

У 2013 році на Дніпропетровщині вперше були проведені обласні змагання з 

футболу на Кубок губернатора. Вони спрямовані на виявлення переможців та 

підготовку юних футболістів для участі в чемпіонаті України серед дитячо -

юнацьких команд. Загальний призовий фонд склав 50 тис грн. У змаганнях взяли 

участь понад 700 юнаків 12-річного віку з міст та районів області. 

Передбачається, що Арена допоможе забезпечити покращення здоров'я всіх 

верств населення міста, збереже та підвищить ефективність роботи системи 

дитячого та резервного спорту. 

Дитячий спорт  

Організація і надання послуг спортивних 

секцій збільшить відсоток від загальної  

кількості дітей відповідного віку, 

залучених до занять фізичною 

культурою і спортом віком від 5 до 23 

років. 

 

Професійний спорт 

З метою ствердження авторитету міста, як провідного спортивного центру 

України, будуть створені належні умови для підготовки спортсменів вищої 

кваліфікації, забезпечені високі досягнення Дніпроими спортсменами на 

всеукраїнській та міжнародній аренах. 

Взагалі, ФІБА підкреслює, що будівництво спортивних об'єктів має 

фундаментальну роль у проекті міжнародного співробітництва для сталого 

розвитку, метою якої є боротьба з соціальним відчуженням, заохочування 

споживчих звичок, сприяти охороні здоров'я, підвищенню соціального 

використання спортивних споруд. 
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14. Висновки 

 

 

У представленому Бізнес-плані розглянута ідея будівництва 

мультифункціональної спортивної арени в м. Дніпро. Відповідно до проектної 

документації Арена має ряд переваг над іншими об’єктами аналогічного 

призначення. Перш за все, вона може бути трансформована під будь-які події 

спортивного, культурного, просвітницького характеру впродовж 8-ми робочих 

годин. Окрім арени в оренду будуть надаватися торгівельні, офісні приміщення, 

конференц-зали, ложі (бокси), а також площі для рекламних цілей. Будівля 

Арени буде розташована в центральній частині міста на набережній р. Дніпро. 

Відзначимо, що Арена вибрана одним з місць проведення ігор фінальної частини 

чемпіонату Євробаскет-201X. 

Таким чином, на задум організаторів будівництва Арена стане універсальним 

місцем, в якому місцеві жителі та гості міста зможуть отримати комплекс якісних 

послуг, перелік яких здатний задовольнити будь-якого вибагливого споживача.  

Були проведені досить детальні дослідження та аналіз ринку оренди об'єктів 

масового характеру з метою виявлення конкурентів і визначення своєрідної 

"ніші" для діяльності Арени.  

У Бізнес-плані були представлені фінансові викладки та розрахунки економічної 

ефективності будівництва та експлуатації Арени. 
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Додатки 

 

Додаток 1. Доходи, тис. грн. 

Доходи - з 1 кв. 201X р. 
201X, поквартально 

2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 
1 2 3 4 

К-ть днів в періоді                    

Доходи від спортивних і 
розважальних заходів: 

                   

Оплата фіксированих платежів                    

Arena Fee                    

Плата від доходу організатора                    

Усього спортивні і концертні 
заходи 

                   

Інші доходи:                    

Оренда для івентів та виставок                    

Доход від довгострокової оренди 
площ (громадське харчування, 
торгівля) 

                   

Оренда VIP боксів                    

Реклама на всіх носіях                    

% від реалізації їжі і напоїв                    

Парковка- 600 паркомісць                    

Бенкети, конференції                    

Доход від ексклюзивної реалізації 
напоїв і продуктів харчування 
(оф.партнер) 

                   

Усього інші доходи                    

Разом доход, тис. грн                    

Корекція на загрузку у 201X р.                    

Усього з урахуванням 
заповненості 
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Додаток 2. Доходи від оренди VIP-Боксів, тис. грн. 

Аренда на 10 років            

Ціна оренди 1 VIP-боксу 
у середньому за рік, тис. 

грн            

 Показник 201X 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Кількість лож в оренді            

Всього сума            

Аванс 30%            

Залишок рівновеликих 
платежів            

Всього доход            

            

Аренда на 5 років            

Ціна оренди 1 VIP-боксу 
у середньому за рік, тис. 
грн            

  Показник 201X 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Кількість лож в оренді            

Всього сума            

Аванс 30%            

Залишок рівновеликих 

платежів            

Всього доход            

            

Аренда на 3 роки            

Ціна оренди 1 VIP-боксу 

у середньому за рік, тис. 
грн            

  Показник 201X 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Кількість лож в оренді            

Всього сума            

Аванс 30%            

Залишок рівновеликих 
платежів            

Всього доход            

Разом доход від оренди 

боксів            

            

Показник 
Кількість 

місць 

Ціна, 
тис. 
грн 

Усього 
у рік, 
тис. 
грн         

Короткострокова оренда            
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Додаток 3. Дохід як % від реалізації їжі і напоїв, тис. грн. 

 

Середній чек, грн..                

Плата оператора                

Показник 
201X 201X 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 Усього           

Всього глядачів                

Частка відвідувачів, без 
урахування глядачів 

               

Відвідувачів, без урахування 
глядачів 

               

Разом доход ресторанів і 
барів, тис. грн 

               

Доход Арени від реалізації 
продуктів харчування 
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Додаток 4. Доходи від паркінга, тис. грн. 

 

Доходи - з 1 кв 
201X р. 

201X, поквартально 201X 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 2 3 4                

К-ть днів в періоді                    

Кількість 
паркомісць 

                   

Вартість 
паркомісця, 
грн/година 

                   

Коефіцієнт 
заповнюваності,% 

                   

Усього парковка                    
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Додаток 5. Прогноз операційних витрат, тис. грн. 

 

Стаття витрат 
2014 201X 201X 2016 2017 2018 2019 

2020 і у 
под. 

1 2 3 4 1 2 3 4 Усього      

Кількість заходів               

Оплата праці з 
нарахуваннями 

              

Страховка               

Оренда земельної ділянки               

Інші витрати і МБП               

Переобладнання Арени               

Прибирання (умовно-
постійні витрати) 

              

Прибирання в дні заходів               

Миючі засоби та ін.               

Вода               

Електроенергія               

Опалювання               

Ремонти поточні               

Інші на підтримку               

Разом операційні 
витрати 

              

ПДВ               

Разом з ПДВ               
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Додаток 6. Джерела фінансування, тис. грн. 

 

Джерела фінансування   

Таб. 12 наказу Мнекономіки від 06.09.2006 № 290  

 

N 
п/п  

Потреба в дод. інвестиціях, 
тис. грн 

  

Рік прогнозу 

Всього 
N 

п/п  

Джерела 
фінансування, тис. 

грн 

  

Рік прогнозу 

Всього 
1 2 1 2 

1.  Основний капітал    1.  Акціонерний капітал    

1.1  

Зднаия, спорудження 
виробничого призначення 

   

2.   Залучений капітал    

  2.1  Довгострокові кредити    

  2.2  довгострокові позики    

1.2  

Робочі машини і устаткування 

   

2.3  
Короткострокові 
кредити 

   

  2.4  
Короткострокові 
позики 

   

1.3  Транспортні засоби   
 

3.  

Інші джерела 
фінансування 

   

1.4  Інші        

2.  Оборотний капітал   

 

     

2.1  
запаси і витрати(авторські і інші 
витрати, ПК по ПДВ) 

       

2.2  грошові кошти         

3.  
Всього потреба в додаткових 
інвестиціях 

   4.  
Всього джерела 
фінансування 
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Додаток 7. Графік кредитування і повернення боргу, тис. грн. 

 

Показник 
Усього 
сума, 

тис. грн 

1 2 2 3 4 5 6 7 

2 014 2 015 
201X 

усього 
2 016 2 017 2 018 2 019 

2 020 і 
у под.. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.       

Кредитна лінія, тис. 
грн 

               

Потреба в 
кредитних коштах, 
тис. грн 

               

Залишок засобів  
кредитної лінії 

               

Накопичена сума 
непогашеного 
кредиту 

               

Погашення тіла 
боргу 

               

Залишок 
заборгованості по 
тілу кредиту на 
кінець періоду 

               

Відсотки по 
кредиту(на залишок 
заборгованості), 
нараховані за період 

               

Компенсація % за 
кредитом 
(повернено 
державою) 

               

Усього фінансові 
витрати 
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Додаток 8. Прогнозний Звіт про рух грошових коштів, тис. грн. 

Показник 
2014 201X 201X 

усього 
2016 2017 2018 2019 2020 2028 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Потік від операційної 
діяльності  

               

Виручка від реалізації                 

експлуатаційні витрати                 

ПДВ                 

Податок на прибуток                 

Потік від інвестиційної 
діяльності  

               

Доходи від реалізації 
майна 

               

Інвестиційні витрати                 

Потік від фінансової 
діяльності  

               

Інвестиції власних коштів 
у будівництво  

               

кредити                 

повернення кредитів                 

Сплата відсотків за 
кредитами  

               

Часткове відшкодування 
відсотків за кредитами  

               

Сумарний грошовий потік                 

Грошові кошти на 
початок періоду  

               

Грошові кошти на кінець 
періоду 
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Додаток 9. Прогноз нарахування і сплати ПДВ, тис. грн. 

 

Показник 
2014 201X 201X 

Усього 
2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 

2 026 

і далі 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Ставка ПДВ                     

Податковий 
кредит 

                    

операційна 
діяльність 

                    

інвестиційна 
діяльність 

                    

Податкові 
зобов'язання 

                    

операційна 
діяльність 

                    

інвестиційна 
діяльність 

                    

ПДВ до 
відшкодування 
(ПДВ як 
актив) 

                    

ПДВ до сплати 
в бюджет 
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Додаток 10. Прогноз фінансових результатів (тис. грн.) 

Показник 
0 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 014 2 015 
201X 

Усього 
2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2028 

Стаття доходів/витрат 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

ДОХОДИ                       

ВИТРАТИ                       

Амортизація                       

Результат від 

реалізації 
                      

Результат від іншої 

реалізації 
                      

Валовий прибуток                       

Відсотки по кредиту (з 

урах.компенсації) 
                      

Прибуток до 

оподаткування 
                      

Платежі до бюджету з 
прибутку 

                      

Чистий прибуток                       

Чистий грошовий 

потік, всього 
                      

Знос                       

Зростання(погашення) 

кредиторської 
заборгованості 

                      

Зростання(погашення) 

дебіторської 

заборгованості 

                      

Виплата відсотків за 

кредитами 
                      

Засоби від реалізації 

основних фондів 
                      

Капіталовкладення                       

Зміна оборотного 
капіталу 
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Додаток 11. Розрахунок ставки дисконту 

Industry Real Estate 

Description 

CGU Description 1st year 2nd year 
3d and 
over 

Beta     

Asset beta     

Market D/E     

Debt weight     

Equity weight     

Income tax rate     

Relevered beta     

Cost of Equity     

US risk-free rate     

Relevered beta     

Equity risk premium     

Country risk premium     

Size premium     

Cost of equity     
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Додаток 12. Модель (аналітична таблиця, щоквартально) 

Показник 

№ 
періоду 

0 1 2 3 4 5 6 7 2 

Рік 2 014 2 015 201X 
Усього 

  
Стаття доходів/витрат Квартал 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

ДОХОДИ           

ВИТРАТИ           

Амортизація           

Результат від реалізації           

Результат від іншої реалізації           

Валовий прибуток           

Відсотки по кредиту (з урах.компенсації)           

Прибуток до оподаткування           

Платежі до бюджету з прибутку           

Чистий прибуток           

Рентабельність по EBITDA           

Рентабельність по чистому прибутку           

Чистий грошовий потік, всього           

Знос           

Зростання(погашення) кредиторської заборгов.           

Зростання(погашення) дебіторської 

заборгованості 
          

Виплата відсотків за кредитами           

Засоби від реалізації основних фондів           

Капіталовкладення           

Зміна оборотного капіталу           

Ставка дисконту(для періоду здійснення 
інвестицій - прогнозна інфляція%) 

          

Коефіцієнт поточної(дисконтованою) вартості            

Поточна вартість грошових потоків           
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Додаток 13. Модель (аналітична таблиця, щорічно) 

Показник 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2028  

Стаття доходів/витрат              

ДОХОДИ              

ВИТРАТИ              

Амортизація              

Результат від реалізації              

Результат від іншої реалізації              

Валовий прибуток              

Відсотки по кредиту (з урах.компенсації)              

Прибуток до оподаткування              

Платежі до бюджету з прибутку              

Чистий прибуток              

Рентабельність по EBITDA              

Рентабельність по чистому прибутку              

Чистий грошовий потік, всього              

Знос              

Зростання(погашення) кредиторської 
заборгованості 

             

Зростання(погашення) дебіторської 
заборгованості 

             

Виплата відсотків за кредитами              

Засоби від реалізації основних фондів              

Капіталовкладення              

Зміна оборотного капіталу              

Ставка дисконту(для періоду 
здійснення інвестицій - прогнозна 
інфляція%) 

             

Коефіцієнт поточної(дисконтованою) 
вартості  

             

Поточна вартість грошових потоків              
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Додаток 14. Агреговані показники для розрахунку прогнозного балансу, тис. грн. 

Прогнозний 
БДВ                  

 
1 кв 

2014 

2 кв 

2014 

3 кв 

2014 

4 кв 

2014 

1 кв 

201X 

2 кв 

201X 

3 кв 

201X 

4 кв 

201X 
201X 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2028 

Чисті продажі                  

Собівартість                  

Валовий 

прибуток 
                 

Зарплата і 

фонди 
                 

Операційні 

витрати 
                 

Амортизація                  

Всього 

Операційні 

витрати 

                 

Операційний 

прибуток 
                 

Відсотки 

виплачені 
                 

Прибуток до 

оподаткування 
                 

Податок на 

прибуток 
                 

Чистий 

прибуток 

(збиток) 
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Рух і залишки              

 2014 

АКТИВИ 
1 січ 
2014 

обороти  1 кв обороти  2 кв обороти  3 кв обороти  4 кв 

Незаверш. 

кап.будівництво 
             

Основні засоби               

Постійні Активи              

Запаси              

Дебіторська 

заборгованість 
             

Банк і каса              

Поточні активи              

ВСЬОГО АКТИВИ              

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ              

Зобов'язання по ЗП              

Зобов'язання по 
податку на прибуток 

             

Поточні 

зобов'язання 
             

Довгострокові 

зобов'язання 
             

КАПІТАЛ              

Статутний капітал              

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий збиток) 

             

Всього Капітал              

ВСЬОГО ПАСИВИ              
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 Прогноз Руху грошових коштів                

 
1 кв 

2014 

2 кв 

2014 

3 кв 

2014 

4 кв 

2014 

1 кв 

201X 

2 кв 

201X 

3 кв 

201X 

4 кв 

201X 
201X 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

I. Операційна діяльність                 

Приток                 

Прихід від продажів                 

Всього                 

Відтік                 

Оплати по операційних витратах                 

Розрахунки за сировину                 

Розрахунки по ЗП                 

Відсотки                  

Податок на прибуток                 

Всього                 

Чистий операційний потік                 

II. Інвестиційна діяльність                 

Відтік                 

Витрати на капітальні инвестиції                 

Чистий інвестиційний потік                 

III. Фінансова діяльність                 

Приток                 

Власний капітал                 

Отримання короткострокових кредитів                 

Отримання довгострокових кредитів                 

Всього                 

Відтік                 

Повернення довгострокового кредиту                 

Повернення короткострокових 

кредитів 
                

Всього                 

Чистий фінансовий потік                 

Загальний Чистий потік                 

Залишок на рахунку на початок 

періоду 
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Витікаючий залишок на кінець 

періоду 
            

    

 

Баланс зведений                 

 
1кв 

2014 

2кв 

2014 

3кв 

2014 

4кв 

2014 

1кв 

201X 

2кв 

201X 

3кв 

201X 

4кв 

201X 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2028 

АКТИВИ                                 

Незавершене 

кап.будівництво 
                

Основні засоби                 

Постійні Активи                 

Запаси                 

Дебіторська 
заборгованість 

                

Банк і каса                 

Поточні активи                 

ВСЬОГО АКТИВИ                 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                 

Зобов'язання по ЗП                 

Зобов'язання по податку 

на прибуток 
                

Поточні зобов'язання                 

Довгострокові 

зобов'язання 
                

КАПІТАЛ                 

Статутний капітал                 

Нерозподілений прибуток                 

Всього Капітал                 

ВСЬОГО ПАСИВИ                 
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Додаток 15. Розрахунок коефіцієнтів 

Найменування 
коефіцієнтів  

Рік (на кінець періоду) 

0  2013 2014 201X, поквартально 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 n  

                     

Коефіцієнт поточної 

ліквідності (сума 

оборотних активів, 

витрати майбутніх 
періодів/поточні 

зобов'язання)  

                    

Коефіцієнт 

забезпеченості 

власними коштами 
(сума власного 

капіталу, 

забезпечення 

наступних виплат і 
платежів, доходи 

майбутніх періодів 

мінус необоротні 

активи/оборотні 

активи)  

                    

                   

                  Таблиця 15 

Коефіцієнт  0  2013 2014 201X, поквартально 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Нормативн

е значення 

показника  

                    

Коефіцієнти 
ліквідності  

                  

коефіцієнт поточної 

ліквідності: сума 

оборотних активів, 

витрати майбутній 
періодів / поточні 

зобов'язання  

                  

коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності: сума 
грошових коштів, 

поточні фінансові 

інвестиції / поточні 

зобов'язання  

                  

коефіцієнт 
покриття: оборотні 

активи / позиковий 

капітал 

                  

Коефіцієнти 

фінансової 
стійкості  
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коефіцієнт 

концентрації 

власного капіталу: 

власний капітал / 
баланс  

                  

коефіцієнт 

фінансової 

залежності: баланс 

/ сума власного 
капіталу, 

забезпечення 

наступних виплат і 

платежів, доходи 

майбутніх періодів  

                  

коефіцієнт 

маневреності 

власного капіталу: 

власний капітал 

мінус необоротні 
активи / власний 

капітал  

                  

коефіцієнт 

концентрації 

позикового 
капіталу: 

позиковий капітал / 

баланс  

                  

коефіцієнт 

довгострокового 
залучення 

позикових коштів: 

довгострокові 

пасиви / сума 
довгострокових 

пасивів плюс 

власний капітал  

                  

коефіцієнт 

співвідношення 
позикових та 

власних коштів: 

позикові кошти / 

власний капітал  

                  

Коефіцієнти 
ділової 

активності  

                  

коефіцієнт 

загальної 

оборотності 
капіталу: виручка 

від реалізації 

(робіт, послуг) / 

баланс  

                  

коефіцієнт 
оборотності готової 

продукції: виручка 

від реалізації 

(робіт, послуг) / 
середня за період 
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величина готової 

продукції  

коефіцієнт 

оборотності 

дебіторської 

заборгованості: 
виручка від 

реалізації продукції 

/ середньорічна 

вартість чистої 
дебіторської 

заборгованості  

                  

середній строк 

обороту 

дебіторської 
заборгованості: 

тривалість періоду / 

на коефіцієнт 

оборотності 

дебіторської 
заборгованості  

                  

коефіцієнт 

оборотності 

кредиторської 

заборгованості: 
собівартість 

реалізованої 

продукції / 

середньорічна 
вартість 

кредиторської 

заборгованості  

                  

середній строк 

обороту 
кредиторської 

заборгованості: 

тривалість періоду / 

коефіцієнт 
оборотності 

кредиторської 

заборгованості  

                  

коефіцієнт 

оборотності 
власних коштів: 

виручка від 

реалізації продукції 

/ середньорічна 
вартість власних 

засобів  

                  

Коефіцієнти 

прибутковості  
                                      

чиста норма 

прибутку: прибуток 

після сплати 
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податків / чистий 
обсяг продаж  

загальний доход на 

активи: прибуток 

після сплати 
податків / підсумок 

балансу по активах  
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Додаток 16. Бюджетний ефект(Бt) 

Показники бюджетної 
ефективності розраховуються на 

підставі визначення потоку 

бюджетних коштів. 

2013 2014 201X 

201X 

  

2016 

  

2017 

  

2018 

  

2028 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Надходження(доходи), разом                  

 від податків, зборів і інших 

обов'язкових платежів; 
                 

засоби від сплати за отримання 

ліцензій, проведення конкурсів і 

тендерів на розвідку, будівництво 

і експлуатацію об'єктів; 

                 

погашення кредитів, виданих з 
відповідного бюджету; 

                 

плата за надання кредиту і / або 

державної гарантії виконання 

зобов'язань юридичних осіб - 

резидентів;. 

                 

дивіденди                  

Витрати бюджетних коштів, 

разом 
                 

надання засобів для викупу 

державою акцій додаткових емісій 
або внесення додаткових вкладів 

в статутні капітали господарських 

суспільств, в яких державі 

належать корпоративні права; 

                 

надання компенсації сум 

процентних ставок за 

користування кредитом;  

                 

надання бюджетних коштів на 
безвідплатній основі; 

                 

бюджетні дотації, пов'язані з 

проведенням певної цінової 

політики і забезпеченням 

дотримання певних соціальних 

пріоритетів. 

                 

Бюджетний ефект(Бt).                   
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Показники бюджетної 
ефективності розраховуються на 

підставі визначення потоку 

бюджетних коштів. 

2013 2014 201X 

201X 

  

2016 

  

2017 

  

2018 

  

2028 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ставка дисконту                  

Чинник дисконтування                  

Дисконтований Бt                  

Інтегральний бюджетний 

ефект(Бint).                   

                   

Період прогнозування                  

Інтегральні доходи бюджету Iint 

budj                  

Інтегральні витрати бюджету C int 

budj                  

Інтегральні витрати проекту C int 
pr                  

Різниця I int - C int                  

Доля фінансової участі держави в 

реалізації БП по роках                  

Потік дисконтованого(Бt) по 

роках прогнозування                  

Внутрішня порма бюджетної 

ефективності, IRR                  

Період окупності по 

дисконтованому потоку, років                  

Період окупності по 
недисконтованому потоку, років                  

Доля фінансової участі держави в 

реалізації БП суммартно(Фу)                  
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Додаток 17. Розрахунки на базі моделі дисконтованих грошових потоків (період окупності) 

Розрахунок окупності :             

Рік прогнозного періоду 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

Рік календарний             

Недисконтований потік              

Дисконтований потік             

Недисконтований потік наростаючим підсумком             

Дисконтований потік наростаючим підсумком             

Перевірка окупності 1             

Перевірка окупності 2             

             

             

                

Рік прогнозного періоду 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

Рік календарний             

Недисконтований потік для інвестованого 
капіталу 

           
 

WACC             

Дисконтний множник(на кінець періоду)             

Дисконтований потік по  WACC             

 

 


