
 

Онлайн-курс "Стратегічний розвиток 
бізнесу 2021" 

ЯК ВЛАСНИКАМ/СЕО зробити перезавантаження БІЗНЕСУ, КОМАНДИ, СИСТЕМИ та 
покращити результати 

 
 

Програма онлайн-курсу 
 

БЛОК 1. СТРАТЕГІЯ ТА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК БІЗНЕСУ 
Аналіз стратегічних можливостей і бар'єров зростання та розвитку бізнесу 
 

o Експрес Аналіз Вашого бізнесу «Як є ...»: Визначаємо стратегічні можливості і бар'єри зростання; 
o Аудит бізнесу компанії в ключових напрямках. Виявлення стратегічних проблем - найбільш Головних 

Проблем, що перешкоджають Зростанню бізнесу: 
o Тенденції ринку і галузі; 
o «Продукти». Які 20% продуктів приносять 80% прибутку; 
o Стратегічні сегменти: «Клієнти» які приносять (приноситимуть в майбутньому) компанії 80% 

прибутку - хто вони? 
o Цільовий профіль Клієнта - Вигоди, які хоче отримати Споживач 
o Ваша унікальність для Стратегічних Сегментів 4P маркетингу 

(Продукт/Ціна/Розміщення/Просування) - знайти свою унікальність; 
o Вибір цільового ринку - рішення де компанія буде посилювати активність з метою збільшення 

продажів 
o Від продажу товарів до продажу «готових рішень» 
o «Конкуренти». Розриви з лідером ринку; 
o «Процеси». Які стратегічно важливі процеси та точки контакту потрібно покращувати; 
o «Співробітники». Проблеми з персоналом, які впливають на досягнення цілей 
o «Менеджмент». Проблеми в менеджменті, які впливають на реалізацію амбітних цілей (СЕО, ТОП 

менеджмент) 
o Продажі/Виробництво/Маркетинг/Логістика .... 

Опитувальник, що допомагає визначити, що перешкоджає зростанню бізнесу. 
Висновки стратегічного аналізу: 3 Головні проблеми, які гальмують Зростання бізнесу в кожній зі сфер 
бізнесу/сфери бізнесу, які потребують поліпшень. 
 
БЛОК 2. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОСТУ 
«Як буде ...» розробка стратегії ЗРОСТАННЯ і РОЗВИТКУ бізнесу. Оцифровування ЦІЛЕЙ 
Майбутнє ... Бачення Розвитку. Бачення розвитку бізнесу від СЕО «Цільовий образ компанії 2021-2023».  
Бачення розвитку підрозділів «Клієнти, Маркетинг, Сервіс, HR, Процеси ....» 
Оцифровуємо стратегію фінансовими і нефінансовими показниками: Цілі в 4х перспективах. 
 
Стратегічні цілі у перспективі «Фінанси»: 

o Х кратне зростання: ваші цілі 
o Аналіз розривів між поточними показниками зростання і прибутку і бажаними. 
o Стратегії зростання продуктивності 
o Стратегії зростання 
o 3 Головні проблеми, які гальмують Зростання бізнесу в перспективі «Фінанси» 
o План дій. Відповідальні. Терміни 



Стратегічні цілі у перспективі «Клієнти», «Продукти»: 

o Хто приносити прибуток компанії (20/80). 
o Знання цільового сегмента клієнтів (хто приносить 80% прибутку), його цільовий профіль 
o Споживчі переваги. Критичні фактори здійснення покупки 
o Стратегія «продукту - переможця» на ринку. Критичні фактори, що забезпечують продукти - 

переможці 
o Завоювання «Нульового Моменту істини» Споживача 
o 3 Головні проблеми, які гальмують Зростання бізнесу в перспективі «Клієнти» 
o Gap Аналіз розривів між цільовими показниками в перспективі «Клієнти» і поточними 
o Стратегії розвитку в перспективі «Клієнти» 

 Стратегії утримання клієнтської бази цільових клієнтів 

 Стратегії зростання частки в гаманці клієнта 

 Стратегії зростання задоволеності клієнтів 

 Стратегії зростання кількості цільових клієнтів 
o План дій. Відповідальні. Терміни. 

Стратегічні цілі у перспективі «Процеси» 

o 3 Головні стратегічні процесу, що сприяють Зростанню бізнесу в перспективі «Процеси» 
o Виявлення стратегічно важливих бізнес процесів 
o Оцінка поточного стану стратегічно важливих бізнес процесів 
o Цілі в стратегічно важливих процесах 
o План дій. Відповідальні. Терміни 

Стратегічні цілі «Співробітники. Менеджмент» 

o 3 Головні проблеми, які гальмують Зростання бізнесу в перспективі «Менеджмент/Персонал» 
o Стратегії розвитку Менеджменту 
o Стратегії розвитку персоналу 
o Стратегії залучення в команду гравців «Класу А» 
o Стратегічно важливі компетенції. Стратегія розвитку 
o План дій. Відповідальні. Терміни 

Стратегічні цілі «Маркетинг / Виробництво / Логістика ....» 

o 3 Головні проблеми, які гальмують Зростання бізнесу в перспективі 
«Маркетинг/Виробництво/Логістика ....» 

o План дій. Відповідальні. Терміни 

Стратегія спирається на унікальні види діяльності. Які вони для Вашої компанії 

o Пошук унікальних видів діяльності 

 
БЛОК 3. СИСТЕМНИЙ БІЗНЕС – 10 ЕЛЕМЕНТІВ 
1. Зв'язок стратегічних і операційних цілей бізнесу з системою оплати праці (Spi, Kpi та оплата за 
результат) 

o Операційні цілі бізнесу і матриця відповідальності за їх досягнення 
o Стратегічні цілі бізнесу і відповідальність за їх досягнення 
o Як розподілити відповідальність за результат 

2. ПРІОРИТЕТИ: Єдина важлива мета для Росту вашого бізнесу 

o Пріоритети бізнесу 
o Пріоритети кожного з підрозділів 



3. Система контролю ключових показників бізнесу та ключових показників кожного підрозділу. 
Візуальний менеджмент 

o Ключові показники Верхнього рівня для СЕО/Власника 
o Ключові показники для контролю Продаж 
o Ключові показники для контролю Маркетингу 
o Ключові показники для контролю закупівель/Продукт менеджменту/категорійного 

менеджменту 
o Ключові показники Виробництва 
o Ключові показники служби персоналу 
o Ключові показники Логістики 
o Тижневі спринти бізнесу 
o Впровадження візуального Менеджменту 
o Ключові Kpi в режимі реального часу 

4. Система Мотивації і оплати праці за результат 
«Зробити ЦІЛІ БІЗНЕСУ роботою КОЖНОГО. Каскад стратегічних і операційних цілей і зв'язок їх з 
індивідуальною KРІ- мотивацією (оплатою за результат)» 

o Побудова системи KPI для різних підрозділів 
o Мотивація ТОП-менеджерів, мотивація менеджерів середньої ланки; 
o Як сбалансувати ріст прибутку і фонду оплати праці 
o Фінансова модель розрахунку фонду оплати праці та зв'язок із загальними показниками компанії 
o Бюджет витрат на фонд оплати праці 
o Як визначити, хто та за які показники відповідає 
o Зв'язок індивідуальних цілей з мотивацією. KРІ-мотивація співробітників 
o КPI Матриця. Оплата за результат:  

 Ефективність персоналу в 3D: KPI-матриця 

 Вимірюємо ефективність кожного: Які KРІ встановити ТОП менеджменту, KРІ для 
менеджерів, KРІ для рядових посад 

o ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ СПІВРОБІТНИКІВ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ПРОДАЖ 
o ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛІВ ЗАКУПІВЕЛЬ І СКЛАДУ 
o Показники для директора з постачання/Показники для закупника/Показники для бренд-

менеджера/Показники для керуючого складом/Показники для комірника 
o ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ СПІВРОБІТНИКІВ ТЕС 
o ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ВИРОБНИЦТВА 
o ЯК ВПРОВАДЖУВАТИ KPI-мотивацію 
o Як визначити зони відповідальності за нефінансовим показниками: BSC і процесні показники 

5. Система інтеграції і управління знаннями 

o Перелік ключових Компетенцій компанії 
o Матриця необхідних Компетенцій для кожної посади 
o Система навчання необхідним компетенціям 
o Система контролю за наявністю Компетенцій по кожній посаді 
o Зв'язок Компетенцій і оплати праці для кожної посади 
o Системна здача іспиту з компетенції 
o Стандарти роботи для кожної посади 
o Програма «Моя кар'єра» і треки для посади 
o Перехід до вивчення наступної компетенції тільки після складання іспиту з попередньої 

6. Система результативного управління бізнесом і досягненням цілей 
Стандарт роботи керівника 

o Пріоритети. Єдина важлива мета, що забезпечує Зростання бізнесу і найважливіший показник, 
який її вимірює «Полярна зірка бізнесу»; 



o Робимо вчинені Стратегічно важливі бізнес процеси і "Точки контакту" 3 в квартал 
o Чемпіони: У пошуках і впровадженні кращих практик (best practice) лідируючих компаній, які 

змінять ваш бізнес; 
o "1 раз в тиждень Глибоке занурення в проблеми, які вимагають уваги" 
o Особиста участь керівника в Проектах Трансформації  
o Впровадження "Пріоритетних Проектів на 90 днів кожному ТОП менеджеру" 
o Запровадити Нараду за "3ма пріоритетами" 
o Впровадження "MBWA " + "Опитування задоволеності клієнтів" щомісяця - 2 останні дні місяця 
o "Відбір ключових проектів" для реалізації за 90 днів 

Ключові Інструменти керівника: 

o Візуальний менеджмент 10 Ключів 
o Візуальний менеджмент і нарада по пріоритетах 
o Щоквартальний огляд реалізації Стратегії 
o Візуальне управління по 4 стратегічних напрямах 
o Точки контролю Проектів (за сферами, які вимагають покращень) з боку першої особи 
o Щомісячний/щотижневий Список «Завдання на контролі». Чек листи з контролю «Контрольних 

точок» 
o Календар моніторингу «КОНТРОЛЬНИХ ТОЧОК» Ген. Директора і менеджменту 
o Рейтинг підрозділів і Працівників. 
o MBWA: Пошук і рішення Проблем бізнесу 
o Відбір ключових Проектів 
o Кожен Квартал - 1 Проект розвитку бізнесу кожному ТОП менеджеру 
o WorkOut "Глибоке опрацювання Проблем" 
o Gap Аналіз розривів з лідером ринку та План усунення розривів 
o Impact: знайди і приєднайся до тієї команди, в якій ти зможеш зробити внесок корисний для 

бізнесу 

7. Система Інновацій та постійних поліпшень 
Проекти зростання і розвитку бізнесу 
Проект зростання # 1. «Системний пошук точок Росту» 
Проект зростання # 2. «Зростання частки в гаманці і зростання задоволеності ТОП 1% цільових 
Сегментів, які приносять 60-70% прибутку» 
Проект зростання # 3 «ТОП 10 продуктів - локомотивів, які потрібно зробити лідерами ринків» 
Проект зростання # 4 «Сфери, що потребують поліпшень. MBWA» 
Проект зростання # 5 «Підвищення ефективності воронки продажів» 
Проект зростання # 6 «Посилення конкурентної переваги і диференціації» 
Проект зростання # 7 «Вивчення конкурентів - лідерів ринку і впровадження кращих практик» 
Проект зростання # 8 «Пошук кращих практик бізнесу в інших галузях і впровадження в компанії» 
Проект зростання # 9 «Ідеальні стратегічно важливі процеси» 
Проект зростання # 10 «Команда найсильніших. Залучення талантів в команду» 
Проект зростання # 11 «Знайти мільйон: вивільнення оборотного капіталу» 
 
Пошук і вирішення проблем бізнесу  

o «Мозкові штурми» за рішенням Проблем бізнесу і з пошуку точок Роста 
o Оцінка стратегічно важливих процесів і пошук тих, які вимагають покращень. Постійне 

поліпшення до рівня 10 балів всіх стратегічно важливих процесів і точок контакту 
o Пошук і рішення Проблем бізнесу. Щокварталу 
o Перспектива «Фінанси» 
o Перспектива «Клієнти». MBWA 
o Перспектива «Ключові процеси» 
o Перспектива «Персонал» 
o Впровадження "Дошки вирішування проблем" 



o Відбір ключових Проектів 
o Кожен Квартал - 1 Проект розвитку бізнесу кожного ТОП менеджера 

8. Система управлінського обліку і звітності 

o Як вибудувати Систему управлінського обліку і звітності 
o Програмний продукт: 1С/ERP 
o Організація Управлінського обліку та звітності 

9. Система Планування, бюджетування і контролінг 

o Організація Системи Стратегічного Планування компанії 
o Організація операційного Планування компанії 
o Організація Системи контролінгу бізнесу і кожного з підрозділів 

10. Система Трансформації і впровадження змін в компанії. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ БІЗНЕСУ і КОМАНДИ 
Команда Лідерів Трансформації і їх мотивація 

o Мотивація СЕО/власника для змін в бізнесі 
o Мотивація кожного з ТОП менеджерів/менеджерів взяти відповідальність за зміни (Інструмент 

«Карта вести за собою»). Індивідуальні мотиватори кожного ТОП менеджера/менеджера 
o Програма «Мотивація лідерів трансформації» 

Дорожня карта стратегічного розвитку бізнесу. 

o План впровадження та наявність Чек листів. Це тільки практичні рішення та рекомендації 
за принципом «бери-роби-отримуй результат». Ви отримаєте вже готові шаблони і 
інструменти. Просто бери і роби! 

o Шаблони для впровадження 

 
 
 
 


