
Բիզնես պլանի նմուշ 
Ծրագրի գործողությունների ընդհանուր պատկերացման մոդել 

Տվյալ նմուշի նպատակը. 
• Օգնել Ձեզ և հուշել որպես ծրագրի ղեկավարի մտածել ծրագրի ողջ ազդեցությունների և 

հնարավորությունների մասին և հստակ որոշել կարիքները, որպեսզի հնարավոր լինի 
կազմել գործողությունների պլան:  

• Օգնել Ձեզ կարգավորել Ձեր մտքերը և ունենալ շոշափելի փաստաթուղթ, որում կգրառվի 
Ձեր աշխատանքը (տե՛ս ներքևում կետերով նշված տողը առաջարկի համար): 

• Օգնել Ձեզ ձևակերպել Ձեր ծրագրի մանրամասներն ու հնարավորությունները և 
ապահովել համոզիչ, մանրամասն ու հակիրճ բիզնես պլան:  

• Տալ Ձեզ կառուցվածքն ու պլանավորման հմտություններ, որպեսզի հաջողությամբ 
իրականացնեք ծրագիրը, որն ունի դրական և տևական ազդեցություն հասարակության 
վրա: 

«ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՆԱԳԻՐ» 
Ծրագրի կարգախոսը 
ԲԻԶՆԵՍ ՊԼԱՆԻ ՆԱԽԱԳԻԾ 
Ամիս, տարի 
Հեղինակի անուն, ազգանուն, պաշտոն, կոնտակտային տվյալներ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 
ՄԱՍ Ա. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ (Համառոտ նկարագիր. ինչու՞/ի՞նչ) 
.................................................................... 

ՄԱՍ Բ. ՄՈԴԵԼ (Ո՞վ/ի՞նչ) 
................................................................ 
1. Ծրագիր և ծառայություններ 
2. Պահանջարկ 
3. Ժամանակացույց, ֆինանսական և ներուժային ակնարկ 

ՄԱՍ Գ. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ (Իրականացում և ժամանակացույց. Ինչպե՞ս/ե՞րբ ) 
............................................................... 
1. Իրականացում  
2. Ծրագրի համար իրականացվող քայլեր և կազմակերպում  
3. Տևողություն 
4. Ֆինանսական հարցերի մանրամասն տեղեկություն  
5. Ռիսկեր և հատուցումներ 
6. Նպատակներ և փուլեր  
Մաս Ա. Կառուցվածք (Համառոտ նկարագիր. ինչու՞ և ի՞նչ) 
Այսպիսով, Ձեզ մոտ ծագել է մի գաղափար: Հիմա ժամանակն է արդյունավետորեն ձևակերպել 
այն: Այս հատվածում 500 կամ ավելի քիչ բառերով խնդրում ենք պատասխանել հետևյալ 
հարցերին Ձեր ծրագրի կամ գաղափարի վերաբերյալ, որպեսզի սահմանեք ինչը և ինչուն: Կարող 
է Ձեզնից պահանջվել իրականացնել լրացուցիչ հետազոտություն:  

Ա. Համառոտ սահմանել կարիքները/հնարավորությունները, որոնք տեսնում եք լսարանում/ 
հասարակության մեջ: Ո՞րն է Ձեր տեսակետը: 



Բ. Բացատրեք, թե որտեղից տեղեկացաք հնարավորության մասին: 
Գ. Ի՞նչ այլ լուծումներ են առաջարկվել նախկինում: 
Դ. Ինչպիսի՞ լուծումներ կամ բարեփոխում եք Դուք առաջարկում (Ձեր գաղափարը): 
Ե. Արդյոք կա հաջողված նմանատիպ ծառայության/ծրագրի օրինակ, որ գոյություն ունի մեկ այլ 
տեղ (օր.՝ այլ լսարանում, քաղաքում...): 
Զ. Որպեսզի ծրագիրը հաջող իրականացվի, ո՞վ պիտի ներգրավված լինի լուծումն իրագործելու 
կամ բարելավման համար: 
Այս ամենից Դուք պիտի կարողանաք մեկ կամ երկու հակիրճ նախադասությամբ սահմանել 
հետևյալներից յուրաքանչյուրը: Դուք կարող եք հարմարեցնել կամ վերաձևակերպել այս ամենը, 
քանի որ մշակել եք Ձեր ծրագրի մեծ մասը այս բիզնես պլանի կառուցվածքի միջոցով, սակայն լավ 
կլինի ունենալ հստակ ձև սահմանելու Ձեր նպատակը, տեսանկյունը և ծրագրի խնդիրները, 
որպեսզի օգնենք առաջնորդել Ձեր ծրագրի հետագա պլանավորմանն ու համալրմանը: 

-Նպատակ. ինչու՞ գոյություն ունեք: 
-Տեսանկյուն. ի՞նչն եք արժևորում և որո՞նք են Ձեր նպատակները: 

Մաս Բ. Մոդել (Ի՞նչ/ո՞վ) 
Այժմ, երբ հստակ ձևակերպել եք Ձեր գաղափարը, ժամանակն է ավելի շատ խոսել ծրագրի 
մոդելի, ծառայությունների, նրա՝ տվյալ հասարակությանը նպատակահարմար լինելու և մի փոքր 
էլ ֆինանսների, ժամանակացույցի և ներուժի մասին: Սա կօգնի Ձեզ բացահայտել՝ ու՞մ հետ է 
անհրաժեշտ զրուցել, ի՞նչ է պետք անել և ինչպե՞ս է հարկավոր Ձեր միտքը փոփոխել, որպեսզի 
այն ունենա լիարժեք պոտենցիալ: Սա հնարավորություն է ստուգել Ձեր մտահղացումը, անց 
կացնել հանդիպումներ, փողոցում զրուցել մարդկանց հետ, նրանց ուշադրությունը հրավիրել այդ 
խնդրին և ստեղծել թիմ ու այս ծրագրի տեսլականը: 

1.Ծրագիր և ծառայություններ 
Ա. Մանրամասն նկարագրեք Ձեր մտահղացումը: Ի՞նչ եք առաջարկում: Ի՞նչն է այն դարձնում 
բացառիկ:  
Բ.Կա արդյոք փոփոխություն գործընթացում, որն այժմ գոյություն ունի. փոփոխություն 
տեխնոլոգիայու՞մ, լրացումնե՞ր: 

2.Շուկայական և հասարակական ազդեցությունը 
Ա. Ու՞մ կարող է ծառայել այս ծրագիրը: Ովքե՞ր կլինեն գործածողները: Ինչպե՞ս այն կփոխի 
նախորդ գործածողներին:  
Բ. Ովքե՞ր կամ ի՞նչ այլ նմանատիպ ծառայություններ արդեն գոյություն ունեն շուկայում: 
Գ. Եթե տվյալ մոդելը գոյություն ունի մեկ ուրիշ հաստատություններում, ի՞նչն է այնտեղի և 
այստեղի միջև եղած տարբերությունը և ինչպե՞ս կազդի դա ծրագրի վրա: 
Դ. Ինչպիսի՞ տեղ կգտնի Ձեր գաղափարը այս հասարակության մեջ (ստուգեք Ձեր մտահղացումը 
մարդկանց հետ, որ իմանաք, թե որո՞նք են ընդհանուր մտահոգությունները և ու՞մ վրա կարող է 
այն բացասաբար ազդել):    
Ո՞վ ստիպված կլինի փոփոխություններ կատարել: Ի՞նչ եք Դուք առաջարկում: 
Ե. Ի՞նչ շահագրգիռ բաժիններ, խմբեր, կազմակերպություններ, անձինք կարելի կլինի ազդել և 
ու՞մ անհրաժեշտ կլինի ներգրավել կամ ու՞մ հետ կարող են ամուր համագործակցություն 
իրականացնել: 

3.Ժամանակացույցի, ֆինանսների և հնարավորությունների ակնարկ 
Ա. Ժամանակացույցի ակնարկ 
I. Այս ծրագիրը ունի իրականացման կոնկրետ ժամանակ: 
II. (Եթե կան) Ի՞նչ այլ նախնական քայլեր պիտի արվեն (հետազոտությու՞ն): 
Բ. Ֆինանսական ակնարկ 



I. Ո՞րքան է ֆինանսական մոտավոր ներդրումը (Որքա՞ն գումար է Ձեզ անհրաժեշտ (եթե 
անհրաժեշտ է): Այդ ներդրումով ինչպե՞ս կարող է այն եկամուտը ավելացնել կամ պակասեցնել 
կամ նվազեցնել ծախսերը (Վերադառնալ ներդրումնե՞ր կամ խնայողություննե՞ր): 

Գ. Հետագա հնարավորություններ 
I. Ծրագրի տարածում 
1. Կարո՞ղ է այն հետագա զարգացում ունենալ: Կարո՞ղ է այն լայն տարածում գտնել: Կարո՞ղ է 
այն կիրառվել այլ շրջանակներում:  
II. Ի՞նչը կարող է ձախողման պատճառ դառնալ: Ի՞նչ է անհրաժեշտ, որպեսզի հաջողություն 
ունենա:   

Մաս Գ. Գործելու պլան (Ինչպե՞ս և ե՞րբ) 
Մինչ այս պահը Դուք տվել են հիմնական հարցերը, խոսել տարբեր շահագրգիռ անձանց հետ և 
լսել նրանց մտահոգությունները, փոփոխել Ձեր մտահղացումը և այժմ ավելի հստակ եք 
պատկերացնում Ձեր գաղափարը, և թե ինչ է անելու Ձեր ծրագիրը: Այժմ ժամանակն է Ձեր թիմի և 
Ձեզ համար մտածել, թե ինչպես սկսել ծրագրի իրականացումը և մշակել Ձեր պլանը:  

1.Իրականացում. Ձեր ծրագրի մեկնարկ 
Ա. Ինչպե՞ս եք պլանավորում առաջ քաշել և շուկա հանել Ձեր ծրագիրը: 
Բ. Ինչպե՞ս եք պլանավորում հավաքել մարդկային ռեսուրսներ (աշխատակազմ, հասարակություն, 
ուսուցիչներ, գործընկերներ) այս ծրագիրն իրականացնելու համար: 
Գ. Ի՞նչ այլ նյութեր են անհրաժեշտ Ձեր ծրագրի մեկնարկի համար: 
Դ. Ինչպե՞ս առաջ կքաշեք և շուկա կհանեք Ձեր ծրագիրը կամ կտեղեկացնեք հասարակությանը 
Ձեր նախաձեռնության մասին: 
Ե. Ո՞րն է Ձեր ծրագիրն իրականացնելու ժամանակացույցը (կազմե՛ք օրացույց) 

2. Ծրագրի գործողությունները և կազմակերպումը 
Ա. Վայր: Ո՞րն է ծրագրի իրականացման ֆիզիկական վայրը: Ո՞րն է ծրագրի հիմքը: 
Բ. Անձնակազմի պաշտոնները: Ովքե՞ր են լինելու հիմնական աշխատակազմը և ինչպե՞ս է դա 
կազմակերպվելու: Ինչպե՞ս եք այս մասնակիցներին հավաքելու և պահպանելու: 
Գ. Արդյունքները: Ի՞նչ կարող է իրականում պատահել առաջին երեք ամսվա ընթացքում: 
Դ. Ռեսուրսներ: Ի՞նչ նյութեր, հարմարություններ, սարքավորումներ և պարագաներ են Ձեզ 
անհրաժեշտ սկսելու համար: 
Ի՞նչ ռեսուրսներ են Ձեզ հարկավոր ծրագիրը ողջ տարվա ընթացքում օգտագործելու և 
շարունակելու համար: 

3.Տևողություն 
Ա. Որո՞նք են ծրագրի հաջողության մի քանի հենակետերը: Ինչպե՞ս կչափեք ծրագրի հաջողված 
լինելը և կստուգեք Ձեր ծրագիրը պահանջների և զարգացման գնահատման համար: 
Բ. Ի՞նչ կլինի ծրագրի հետ, եթե Դուք ստիպված լինեք այն լքել:  
I. Ինչպե՞ս կշարունակվի այս ծրագրի իրականացումը: 
II. Ինչպե՞ս կֆինանսավորեք իրականացվող քայլերն ու պահպանումը: 
III. Ո՞վ կլինի գլխավոր պատասխանատուն (երբեք ենթադրություններ մի՛ արեք այս հարցերի 
շուրջ): 
Գ. Ինչպե՞ս Ձեր ծրագիրը կշարունակի անդամներ հավաքագրել ու պահպանել: 
Դ. Ե՞րբ է փակվելու Ձեր ծրագիրը: 
Ե. Կարո՞ղ եք ներկայացնել Ձեր ծրագրից քաղած դասերի փաստաթուղթ (որպեսզի եթե ինչ-որ 
մեկը ցանկանա իրագործել Ձեր ծրագիրը, նմանատիպ կառուցվածք ունեցող ծրագիր կարելի լինի 
կցել այս փաստաթղթին):  

  



4.Ֆինանսավորում 
Ա. Ի՞նչ ֆինանսական կարիքներ/բյուջե  ունեք՝ հիմնված ռեսուրսների վրա, որոնց կարիքը Դուք 
ունեք: 
I. Իրականացում (կառուցվածք, նյութեր) 
II. Ծրագրի գովազդում (պաստառներ, հանրայնացում) 
III. Պահպանել և շահագործել Ձեր ծրագիրը 
Բ. Ֆինանսական պլան/Վերադարձ ներդրումների (R.O.I) Հաշվարկ (եթե նպատակահարմար է) 

5. Ռիսկեր և հատուցումներ 
Ա. Որո՞նք են հնարավոր երկարաժամկետ կամ կարճաժամկետ ռիսկերը, որոնք հարկ է նշել: 
Բ. Համառոտ ներկայացրեք՝ որո՞նք են հատուցումները: 
Գ. Նպատակներն ու փուլերը 
Դ. Որո՞նք են ծրագրի խնդիրներն ու նպատակները:  
Ե. Որո՞նք են այլ փուլերը, որոնք կցանկանայիք տեսնել, որ հասներ այս ծրագիրը:  
 


