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ВСТУП

Підвищення ефективності аграрного бізнесу є важливим напрямом
економічного зростання економіки України. В сільськогосподарському
виробництві продовжується нераціональне використання  природно-
ресурсного, трудового та виробничого потенціалу. Ефективність
використання ресурсів залежить від значної кількості різноманітних
організаційно-економічних, технічних і фінансових чинників, що зумовлює
потребу реального обґрунтування кожного проекту інвестування діючого або
новостворюваного підприємства. Досвід зарубіжних і вітчизняних
підприємств свідчить, що бізнес-планування є важливою умовою
функціонування підприємств, їх економічного росту та розвитку.

Саме цим пояснюється доцільність включення до навчального плану
магістерської програми  спеціальності „Економіка підприємства” дисципліни
„Бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК”. Головними
завданнями цієї дисципліни є: 1) вивчення теоретичних засад бізнес-
планування діяльності аграрних підприємств; 2) набуття практичних
навичок, пов’язаних з розробкою технічної, організаційної і планової
документації, на основі якої формується і забезпечується функціонування
аграрних підприємств.

В результаті вивчення навчальної дисципліни слухач магістратури
повинен знати: 1) цілі, зміст, етапи, прийоми і методи бізнес-планування
підприємницької діяльності в АПК; 2) процес  планування підприємницької
діяльності та раціоналізації аграрних підприємств; 3) методи оцінки проектів;
вміти: 1) розробляти бізнес-плани підприємницької діяльності аграрних
підприємств; 2) оцінювати ефективність проектів з урахуванням їх ризиків;
3) робити презентації бізнес-планів.

Для досягненню мети та розв’язання головних завдань курсу
підготовлений навчальний посібник для слухачів магістерських програм та
практичних працівників (економістів, менеджерів).

В першому розділі посібника викладена робоча навчальна програма з
навчальної дисципліни «Бізнес-планування підприємницької діяльності в
АПК».

Другий розділ присвячено викладенню методологічних засад бізнес-
планування та технології розробки та обґрунтуванню бізнес-плану.

В третьому розділі представлений реальний бізнес-план з розвитку
свинокомплексу потужністю 30 тис. голів.
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Розділ 1. РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
 з дисципліни: “БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ  ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ  В АПК” для підготовки магістрів за спеціальністю

8.050107 - “Економіка підприємства”

Зміст дисципліни

Модуль1. МАРКЕТИНГОВЕ ТА ВИРОБНИЧЕ
ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ

Тема 1. Теоретичні аспекти бізнес-планування
Сутність і завдання бізнес-планування в діяльності підприємства.

Організація процесу бізнес-планування на підприємстві. Функції та види
бізнес-планів. Формування інформаційного поля бізнес-плану. Загальна
методологія розробки бізнес-плану. Комп’ютеризація процесу бізнес-
планування.

Тема 2. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану
Структура та логіка розробки бізнес-плану. Вплив специфіки сфери

майбутнього бізнесу на  структуру і зміст бізнес-плану. Зміст складових
бізнес-плану.  Вимоги до написання та оформлення бізнес-плану.

Тема 3. Продукт і ринок
Галузь, підприємство та його продукція. Показники, за якими

характеризують галузь, підприємство та його продукцію. Тенденції в
розвитку галузі. Стадії розвитку підприємства. Властивості продукту. Стадії
розробки продукту.

Дослідження ринку. Загальна характеристика ринку продукції
підприємства. Цільовий ринок підприємства. Місцезнаходження
підприємства. Оцінка впливу зовнішніх факторів.

Тема 4. План маркетингу
Мета та логіка розробки маркетинг-плану. Визначення цілей і завдань

маркетингової діяльності підприємства. Вибір і обґрунтування стратегії
маркетингу і програм, що її забезпечують: цільовий ринок підприємства;
номенклатура та асортимент продукції; система збуту та реалізації продукції;
політика ціноутворення; способи організації рекламної компанії; політика
підтримки продукції підприємства. Розробка бюджету маркетингу

Тема 5. Виробничий план
Головне завдання та складові виробничого плану аграрного

підприємства. Виробнича програма з рослинництва. Планування врожайності
та розміру посівних площ сільськогосподарських культур. Система сівозмін.
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Планування обсягів виробництва продукції та її розподілу. Ресурсне
забезпечення виробничої програми з рослинництва.

Виробнича програма з тваринництва. Планування продуктивності та
чисельності поголів’я тварин. Планування обсягів виробництва продукції та
її розподілу. Ресурсне забезпечення виробничої програми з тваринництва.

Виробнича програма з обслуговуючих та промислових виробництв. Їх
ресурсне забезпечення.

МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Тема 6. Організаційний план
Завдання організаційного плану. Проектування організації управління.

Формування структури управління і організаційної структури. Проектування
організаційно-правової форми аграрного підприємства.

Тема 7. Фінансовий план
Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану. Стратегія

фінансування. План доходів і видатків. Аналіз критичних точок бізнес-
проекту. План грошових надходжень і виплат. Плановий баланс. Очікувані
фінансові коефіцієнти. Оцінка ефективності інвестицій.

Тема 8. Оцінка ризиків і їх страхування
Види можливих ризиків. Концепція управління ризиками. Методи

оцінки стійкості проекту.
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Розділ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

МОДУЛЬ 1. МАРКЕТИНГОВЕ ТА ВИРОБНИЧЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ
Лекція 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

1.1.Сутність і завдання бізнес-планування в діяльності підприємства

Досвід зарубіжних і вітчизняних підприємств свідчить, що в ринкових
умовах стабільного успіху в бізнесі неможливо досягнути не здійснюючи
бізнес-планування. Воно є важливою умовою функціонування підприємств,
їх економічного росту та розвитку.

Нині більшість підприємств АПК не мають офіційно прийнятих планів
і у них відсутній механізм планування: система норм і нормативів, технології
планового процесу, організаційні структури планування тощо. Планування
тут підміняються різного виду рішеннями власника або менеджера
підприємства про ті чи інші напрямки господарської діяльності, які, зазвичай,
розраховані на короткий період часу і за відсутності необхідного підходу
можуть стати причиною виникнення проблемної ситуації в перспективі. Це
пояснюється швидкими змінами ринкової ситуації в країні та умов
господарювання підприємств. Про прорахунки у процесі прийняття рішень
власниками підприємств або їх менеджерами, що не використовують в своїй
діяльності методи бізнес-планування, стає відомо лише після складання
квартального або навіть річного балансу. Тому переважна більшість таких
підприємств перебувають в стані фінансової кризи.

Бізнес-планування – це процес розроблення і детального обґрунтування
реалізації підприємницької ідеї, який включає аналіз ринкових, виробничих,
організаційних і фінансових аспектів передбачуваного бізнесу та визначення
найкращих способів досягнення наперед встановлених цілей. Бізнес-
планування дозволяє передбачити проблеми, які можуть з’явитися в процесі
реалізації  підприємницьку ідею та  знайти ефективні шляхи їх вирішення.
Бізнес-планування також може моделювати систему управління новим
бізнесом, забезпечує основу для прийняття ефективних управлінських рішень
та сприяє зниженню ризиків підприємницької діяльності.

В процесі бізнес-планування вирішуються такі основні стратегічні та
тактичні завдання:
- оцінювання організаційно-управлінського та фінансово-економічного стану
підприємства;
- аналіз зовнішнього бізнес-середовища підприємства, його сильних і
слабких сторін діяльності;
- формування цілі, розробка стратегії і тактики конкурентної боротьби
підприємства;
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- визначення потреби та джерел надходження матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів, необхідних для досягнення цілей підприємства;
- оцінювання фінансових результатів  на перспективу та виявлення ризиків у
діяльності підприємства;
- інформування працівників підприємства про цілі бізнесу й засоби їх
досягнення;
- розроблення заходів з мотивації працівників підприємства на виконання
завдань підприємства тощо.

1.2. Організація процесу бізнес-планування на підприємстві

Для здійснення бізнес-планування на підприємстві необхідна наявність
таких його складових: аналітична компонента, програмно-технологічна
компонента, інформаційна компонента та організаційна компонента.

Основою аналітичної компоненти процесу бізнес-планування є
методологічна і методична база розроблення, контролю і виконання бізнес-
плану. Нині в Україні найбільшого поширення набули такі західні методики з
розробки бізнес-планів:

- UNIDO (Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку) для
країн, що розвиваються з підготовки промислового техніко-
економічного обґрунтування і її електронна версія COMFAR ;

- WORLD Bank (Всесвітній банк реконструкції та розвитку) та інші.
Методика розробки бізнес-плану розвитку сільськогосподарського

підприємства для умов України розроблена в Міністерстві аграрної політики
України (Бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства: Навч.
посібник/В.І.Дробот, В.П. Мартьянов, М.Ф.Соловйов та ін. – К.:Мета, 2003. –
336 с.).

Технічні засоби і програмне забезпечення, які використовують в
процесі фінансового планування і контролю, утворюють програмно-
технологічну компоненту. В процесі бізнес-планування найбільш широко
застосовують програми Comfar (UNIDO), Project Expert (розробка компанії
„Про-Інвест Консалтинг”), пакети компаній „ІНЕК” та „Альт-Інвест”,
російські версії Project Manager, Success та інші. При неможливості
придбання спеціального програмного забезпечення, відповідна комп’ютерна
модель бізнес-плану може бути реалізована працівниками підприємства в
середовищі MS Excel, а для презентації результатів планування доцільно
використати засоби пакета MS Power Paint.

Інформаційна компонента містить сукупність документів та даних
облікового, планово-економічного, виробничого, фінансового, комерційного,
правового, науково-технічного, політичного, соціального, екологічного
характеру, які необхідні в процесі бізнес-планування.
 Для розроблення бізнес-плану необхідна інформація таких видів:
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• маркетингова (вид продукції, якість продукції, ціни, споживачі, конкуренти,
канали реалізації, організація продажу);
• виробнича (розміри галузей, обсяги виробництва продукції, технологія,
виробничі будівлі, обладнання, машини, сировина і матеріали, персонал);
• фінансова (дохідність і рентабельність, потреба в кредитах, податки,
страхування);
• загальноекономічна й галузева (тенденції розвитку галузі, економічна
ситуація, законодавство, політичні та соціальні умови);
• прогнозна (можливий обсяг продажу продукції, прогнозні ціни, темпи
зростання бізнесу тощо).

Процес бізнес-планування здійснюється значною кількістю фахівців
різних професій для виконання різних функцій. Для успішного здійснення
бізнес-планування створюють певну організаційну структуру і систему
управління. Вони і складають організаційну компоненту процесу бізнес-
планування.

Існують два підходи до розробки бізнес-плану. При першому підході
автори ідеї (проекту) самі розробляють бізнес-план, залучаючи до цієї роботи
менеджерів, маркетологів, юристів, фінансистів та інших спеціалістів, і
зокрема можливих інвесторів. Цьому підходу слід надавати перевагу. Другий
підхід полягає в тому, що ініціатори бізнес-плану самі його не розробляють, а
залучають для цього консалтингові фірми і експертів. Досвід вітчизняних і
зарубіжних підприємств свідчить, що в  розробці бізнес-плану обов’язково
повинен брати участь керівник підприємства.

Зазвичай розробку бізнес-планів в сільськогосподарських
підприємствах здійснюють планово-економічні служби із залученням
головних спеціалістів і керівників підрозділів. Головний економіст
підприємства здійснює методичне керівництво процесом планування,
організовує підготовчу роботу та спільно з іншими спеціалістами
господарства здійснює ув’язку усіх розділів бізнес-плану. Для розробки
окремих розділів плану можуть залучатися консультанти та експерти.

В бізнес-плануванні як упорядкованій сукупності дій виділяють такі
основні стадії:
1) початкова стадія;
2) підготовча стадія;
3) стадія розроблення бізнес-плану;
4) стадія просування бізнес-плану на ринок інтелектуальної власності;
5) стадія реалізації бізнес-плану.

Процес бізнес-планування має свої особливості у кожному
конкретному випадку. Найбільш складною є процедура розроблення бізнес-
плану для започаткування нового бізнесу.  Вона охоплює три стадії:
початкову, підготовчу та основну. При опрацюванні бізнес-плану для
розширення вже наявного бізнесу необхідність у початковій стадії зникає.
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При обґрунтуванні проекту удосконалення  діяльності підприємства можна
обмежитися лише основною стадією.

На початковій стадії основним результатом бізнес-планування є
формування бізнес-ідеї, яка полягає в виробництві нового продукту (наданні
нової послуги) або в прийнятті нового технічного, організаційного чи
економічного рішення. На цій стадії:

1) здійснюється пошук підприємницької ідеї;
2) обирається сфера діяльності;
3) обґрунтовується доцільна форма організації  бізнесу;
4) приймається рішення щодо способу започаткування бізнесу.
Найвідповідальнішим етапом на цій стадії є пошук ідеї майбутнього
бізнесу. Джерелами нових ідей є:
- незадоволений попит;
- відзиви споживачів;
- продукція, яка виробляється конкурентами;
- думки працівників відділу маркетингу і збуту, гуртової та роздрібної

торгівлі;
- надлишкові ресурси;
- ініціатива підприємців тощо.
На підготовчій стадії формується інформаційне поле бізнес-плану,

виявляються сприятливі фактори та загрози з боку зовнішнього середовища,
оцінюються сильні й слабкі сторони підприємства, формулюються його місія
та конкретні цілі, вибирається стратегія розвитку підприємства, виявляються
можливі стратегічні альтернативи.

 Переконавшись у перспективності бізнес-ідеї, переходять до розроблення
бізнес-плану. На стадії розроблення формується група розробників бізнес-
плану, визначається система фінансового забезпечення, відкривається
фінансування підготовки бізнес-плану та здійснюється безпосереднє
опрацювання бізнес-плану.

Початком стадії просування бізнес-плану на ринок інтелектуальної
власності є організація і проведення презентації бізнес-плану, яка передбачає
ознайомлення потенційних інвесторів і партнерів з сутністю
підприємницького проекту. Презентація бізнес-плану може здійснюватися у
різних формах. У багатьох випадках практикується розсилання бізнес-плану
потенційним інвесторам з проханням ознайомитися з матеріалом та
повідомити підприємство про свої враження і побажання. При усній
презентації на неї запрошуються потенційні інвестори і керівник
підприємства або менеджер проекту ознайомлюють їх з основними
положеннями бізнес-плану. Після презентації бізнес-плану зовнішні
інвестори проводять його аудит, який завершується прийняттям або
відхиленням рішення про його інвестування. Своє рішення про інвестування
проекту потенційні інвестори і партнери повідомляють його замовнику  на
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переговорах, по результатах яких можуть бути внесені відповідні
корегування в бізнес-план.

Стадія реалізації бізнес-плану охоплює період від прийняття рішення
про інвестування проекту до практичної його реалізації, включаючи
комерційне виробництво. Завершується реалізація бізнес-плану оцінкою і
аналізом відповідності поставлених і досягнутих в процесі бізнес-планування
цілей.

Для практичної реалізації бізнес-планування важливо дотримуватися
принципів  гнучкості, безперервності, багатоваріантності, участі,
адекватності тощо.

1.3. Функції та види бізнес-планів

Матеріали, які дають комплексну оцінку підприємницького проекту і
обґрунтовують доцільність вкладання інвестицій в нього, рекомендується у
всьому світі представляти у формі бізнес-плану. Бізнес-план – це документ, в
якому викладені цілі і завдання підприємницького проекту, оцінка
підприємства і його зовнішнього бізнес-середовища, способи досягнення
поставлених цілей та техніко-економічні показники проекту.

В сучасній практиці бізнес-план виконує декілька функцій. Перша із
них особливо необхідна на період створення підприємства та при виробці
нових напрямів діяльності й пов’язана з можливістю використання бізнес-
плану для розроблення стратегії бізнесу. Це дає змогу розглядати бізнес-план
як невіддільний елемент стратегічного планування.

Друга функція пов’язана з використанням бізнес-плану для оцінки
можливості розвитку нового напряму діяльності та контролю процесів
всередині підприємства. Це дає змогу розглядати бізнес-план як сам процес
планування та інструмент внутрішньофірмового управління.

Третя функція дозволяє своєчасно передбачити можливі перешкоди і
проблеми в процесі реалізації підприємницького проекту та підготувати
необхідні заходи для їх усунення.

Четверта функція пов’язана з використанням бізнес-плану як
інструменту для забезпечення фінансування підприємства. Вирішення
питання про надання кредитів, ресурсів або технологій можливо лише при
наявності обґрунтованого бізнес-плану.

П’ята функція шляхом залучення співробітників підприємства в
процес розробки бізнес-плану сприяє їх інформованості, підвищенню
кваліфікації та створює мотивацію досягнення цілей. Це дає змогу
розглядати бізнес-план як інструмент самонавчання.

Отже, бізнес-план – це комплексний документ, який відображає всі
основні аспекти підприємницького проекту та визначає раціональні шляхи
його реалізації. Врахування специфічних для даного  підприємницького



14

проекту факторів зумовлює різноманітність бізнес-планів по формі, змісту,
структурі тощо.

 Бізнес-плани можна класифікувати за різними критеріями:
- за видом проекту – комерційно-виробничі, інвестиційні, інноваційні,

організаційні, освітні тощо;
- за тривалістю здійснення проекту – короткострокові (до 3 років),

середньострокові (до 3-5 років), довгострокові (понад 5 років);
- за об’єктами бізнесу (рис.1);
- за складністю – прості, складні тощо.
Розглянемо основні з них.
1. Комерційно-виробничий бізнес-план (бізнес-план розвитку
підприємства). Він необхідний для обґрунтування шляхів та способів
досягнення цілей розвитку підприємства з найменшими витратами,
визначення економічних і фінансових показників на перспективу,
обґрунтування доцільності залучення необхідних інвестицій та ресурсів.
2. Інвестиційний бізнес-план. Метою такого бізнес-плану є
обґрунтування доцільності будівництва нового об’єкта або
впровадження нової технології виробництва продукції, які пов’язані з
залученням інвестицій. В бізнес-планах такого типу основна увага
приділяється поверненню кредитів і своєчасній оплаті відсотків за їх
використання. Зазвичай банки розробляють певні стандарти
інвестиційних бізнес-планів.

Рис.1. Види бізнес-планів за об’єктами бізнесу

По підприємству По бізнес-лініях (продукція,
послуги, роботи, технічні рішення)

новому діючому

За ситуаційними особливостями
обґрунтування:

- фінансове оздоровлення
- реорганізація підприємства
- диверсифікація діяльності

Розвиток

Всього
підприємства

Виробничий
підрозділ

Бізнес-план
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3. Бізнес-план структурного підрозділу. Він  розробляється для
обґрунтування обсягів і ступеня пріоритетності централізованого
виділення ресурсів або величини прибутку, що залишається в
розпорядженні окремого підрозділу.
4. Бізнес-план фінансового оздоровлення. Він  визначає цілі та розкриває
процес проведення санації підприємства-боржника. В ньому дається
докладна оцінка кризового стану підприємства та обґрунтовуються
основні параметри його фінансового оздоровлення.
5. Бізнес-план реорганізації підприємства. Метою такого плану є
обґрунтування доцільності поділу підприємства або злиття підприємств.
6. Бізнес-план диверсифікації. Він розробляється не стільки для
залучення зовнішнього капіталу на фінансування проекту, скільки для
власників підприємства, які бажають розширити свій бізнес. В ньому
обґрунтовується сумісність існуючих та нових сфер бізнесу.

Практична робота № 1. Проектування технологічних процесів
виробництва продукції рослинництва в аграрних підприємствах

Зміст завдання
1. Розроблення технологічних карт вирощування сільськогосподарських

культур за ресурсозберігаючою технологією.
Методика виконання

Послідовність розроблення та приклади технологічних карт
вирощування сільськогосподарських культур за ресурсозберігаючою
технологією представлена в Excel-файлі „Технологічні карти та таблиці до
бізнес-плану з рослинництва”.

 Завдання для самостійної роботи 1.
На основі даних підприємства, що є об`єктом дослідження в магістерській

роботі та використовуючи матеріали, що містяться в Excel-файлі
„Технологічні карти та таблиці до бізнес-плану з рослинництва” розробити
технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур для
підприємства - об`єкта дослідження. У випадку відсутності галузі
рослинництва на підприємстві-об`єкті дослідження розмір посівних площ
сільськогосподарських культур визначити за формулою: 2000+400*р+10*в.

Де р – передостання цифра номеру залікової книжки студента, в – остання
цифра номеру залікової книжки.

Контрольні запитання і завдання до теми 1

1.   Що таке бізнес-план?
2.   У чому ви бачите призначення бізнес-плану?
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3. Яке місце займає бізнес-план у системі планування діяльності фірми?
4. Яку цінність має бізнес-план для менеджерів фірми?
5. З якою метою розробляють бізнес-план?
6. Які стадії проходить процес розробки бізнес-плану?
7. Які дії передбачає реалізація початкової стадії розробки бізнес-плану?
8. Яка інформація і чому потрібна для розробки бізнес-плану?
9. З яких джерел збирають інформацію для розробки бізнес-плану?
10. Якими основними показниками характеризується якість інформації,

необхідної для розробки бізнес-плану?
11. Які стадії виокремлюють у процесі розробки бізнес-плану для

започаткування нового бізнесу?
12. Як можна стисло охарактеризувати підготовчу та основну стадії розробки

бізнес-плану?

Лекція 2. СТРУКТУРА, ЛОГІКА РОЗРОБКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ
БІЗНЕС-ПЛАНУ
2.1. Структура та логіка розробки бізнес-плану

Зміст, структура та обсяг бізнес-плану залежать від:
- аудиторії, для якої розробляється план;
- сфери діяльності, виду продукту і розміру майбутнього бізнесу;
- наявності конкурентів і перспектив розвитку підприємства тощо.

Наявність багатьох чинників,  які впливають на зміст,  структуру та
обсяги бізнес-плану унеможливлюють існування певної стандартної,
універсальної форми бізнес-плану. Проте склад розділів бізнес-планів
практично залишається незмінним, що дає можливість розробити загальні
підходи до їх розробки. В сільськогосподарських підприємствах найбільш
складними є бізнес-плани, що розробляються з метою залучення зовнішніх
інвестицій у сферу виробничої діяльності. Тому детально розглянемо
структуру і зміст бізнес-плану, що орієнтований на залучення інвестицій у
виробничу діяльність.

Орієнтовний склад бізнес-плану
1. Титульний лист
2. Зміст бізнес-плану
3. Резюме
4. Галузь, підприємство та його продукція
 4.1.Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі
 4.2. Сучасний стан та стратегія зростання підприємства
 4.3.Опис продукції (послуг) та напрями її удосконалення
5. Дослідження і аналіз ринку
 5.1.Споживачі продукту підприємства
 5.2.Існуючі і потенційні конкуренти
 5.3.Розмір і місткість ринку
6. План маркетингу
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 6.1.Цілі і стратегія маркетингу
 6.2.Система збуту і реалізації продукції
 6.3.Політика ціноутворення
 6.3.Організація рекламної кампанії
 6.4.Політика підтримки продукції підприємства
7. Виробничий план
 7.1.Технологія виробництва
 7.2.Виробнича програма
 7.3.Матеріально-технічна база та її розвиток
 7.4.Постачальники сировини та матеріалів
 7.5.Розрахунок витрат виробництва і собівартості продукції
8. Організаційний план
 8.1.Форма власності, власники підприємства
 8.2.Організаційна структура підприємства
 8.3.Потреба в кадрах за професіями
 8.4.Кадрова політика
 8.5.План соціального розвитку колективу
9. Фінансовий план
 9.1.План доходів і витрат
 9.2.План руху грошової готівки
 9.3.Балансовий план
 9.4.Фінансові коефіцієнти
10.Оцінка ризиків і їх страхування
 10.1.Види ризиків
 10.2.Програма страхування від ризиків
11. Додатки
- копії звітних документів
- копії контрактів, ліцензії тощо
- схеми технологічних процесів
- прейскуранти постачальників

 Ця структура бізнес-плану є лише приблизною і в кожному конкретному
випадку може бути уточнена.
 Структура бізнес-плану не відповідає послідовності його розробки.
Універсальну послідовність опрацювання бізнес-плану представити досить
складно. В процесі розробки бізнес-плану необхідно: 1) опрацювати всі
основні розділи бізнес-плану; 2) кілька разів повертатися до вже
підготовлених розділів для доповнення, уточнення та доопрацювання.
 Загальна логіка розробки бізнес-плану така:

1) вибір виду продукції для ринку;
2) дослідження ринкового середовища майбутнього бізнесу;
3) вибір місцезнаходження підприємства;
4) прогнозування обсягів продажу продукції;
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5) визначення виробничих параметрів майбутнього бізнесу;
6) опрацювання цінової та збутової політики;
7) вибір форми бізнесу та визначення його організаційних

параметрів;
8) опис можливих ризиків і розробка заходів щодо їх мінімізації;
9) оцінка фінансових параметрів майбутнього бізнесу;
10) Написання резюме та висновків бізнес-плану.

2.2. Зміст складових бізнес-плану
Титульний лист. Бізнес-план починається з титульного листа, який

може бути оформлений таким чином:
Назва проекту ___________________________________________________
Назва підприємства_______________________________________________
Адреса _________________________________________________________
Е-mail  _________________, Факс ______________, Тел. _______________
Керівник підприємства _______________________ Тел. ________________
Проект підготовлений ________________________ Тел. _______________
Дата розробки бізнес-плану _______________________________________
Конфіденційність ________________________________________________

Меморандум про конфіденційність складається з метою попередження
усіх осіб про нерозголошення інформації, яка міститься в бізнес-плані, та
використання її виключно в інтересах підприємства, яке подало проект.

Зміст. За титульним аркушем наводиться зміст, який містить перелік
розділів, додатків та інших ілюстративних матеріалів, що включені в бізнес-
план.

Анотація. Бізнес-план може містити анотацію, в якій поданий
короткий опис мети і основних  положень бізнес-плану (0,5 – 2 сторінки).

 В анотацій вказується повна назва підприємства, форма власності,
реквізити тощо. Порядок оформлення:

Підприємство ___________________________________________________
Назва установчого документа _____________________________________
Місце реєстрації                       _____________________________________
Дата реєстрації                         _____________________________________
Реєстраційний номер               _____________________________________
Форма власності                       _____________________________________
Рік заснування підприємства  _____________________________________
Статутний капітал                    _____________________________________
Юридична адреса                     _____________________________________
Перелік основних видів діяльності _________________________________
Команда управління                 _____________________________________
Е-mail  _________________, Факс ______________, Тел. ______________
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Платіжні реквізити: р/р ____________________МФО _________________
Сутність проекту та місце реалізації ________________________________
Результат реалізації проекту ______________________________________
Необхідні фінансові ресурси ______________________________________
Строк окупності проекту _________________________________________
Очікуваний середній прибуток ____________________________________
Форма і умови участі інвестора ____________________________________
Можливі гарантії повернення інвестицій ____________________________

Резюме. Бізнес-план розпочинається з резюме. Резюме розробляється в
кінці складання бізнес-плану так як воно містить (2-3 сторінки тексту)
підсумкову інформацію про майбутній бізнес і його цілі із наступних
розділів. Тому на практиці резюме складають, використовуючи вже написану
частину бізнес-плану. Резюме повинно бути написано так, щоб зацікавити
потенційних інвесторів. Майбутні інвестори і кредитори фірми після
прочитання резюме повинні отримати чітку відповідь на свої запитання: „що
вони одержать при успішній реалізації плану?” і „який ризик втрати ними
коштів?”

Резюме повинно включати таку інформацію:
- опис концепції та суті майбутнього бізнесу;
- переваги продукції, основні споживачі та передбачувані обсяги

продажу продукції;
- стратегії і тактика досягнення мети;
- сукупна вартість проекту та сума коштів, які фірма інвестує в проект;
- потреба у фінансуванні, бажана форма і умови інвестування;
- очікуваний прибуток, рівень дохідності і термін окупності інвестицій;
- гарантії повернення позичкових коштів.
 Резюме закінчується особистою оцінкою підприємцем шансів на успіх

його проекту.
Галузь, підприємство та його продукція. Даний розділ містить

відомості про галузь, підприємство і сферу його діяльності. Тут
відображаються факти, які вплинули на появу ідеї передбачуваного бізнесу, а
також проблеми, які існують на підприємстві нині. Оцінюється фактичний
стан підприємства на ринку та вказуються напрями його розвитку на
перспективу. Для підприємства, які уже давно існують, наводиться коротка
історія його господарської діяльності. Розглядаються основні чинники, які
впливають чи можуть вплинути на діяльність підприємства. Також даний
розділ містить загальну характеристику галузі, мету діяльності підприємства,
стратегію бізнесу, характеристику об’єкта бізнесу та відомості про
економічні показники продукції.

Дослідження і аналіз ринку. Даний розділ зазвичай присвячений
дослідженню та аналізу ринку, конкуренції на ньому тощо. В першу чергу
ринкові дослідження направлені на вияв споживачів продукції нині і в
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майбутньому. Визначаються пріоритети, якими керуються споживачі при
купівлі: якість, ціна, час постачання, надійність постачання і т.д. В рамках
дослідження ринку проводиться сегментація ринку, визначається розміри і
місткість ринків по продукції підприємства.

План маркетингу. Даний розділ містить інформацію про:
- стратегію маркетингу, яка буде прийнята на підприємстві;
- способи і канали реалізації продукції;
- ціни на продукцію;
- способи збільшення обсягів реалізації продукції;
- бюджет маркетингу.
Виробничий план. У цьому розділі бізнес-плану обґрунтовують

виробничі програми з рослинництва, тваринництва, промислових,
допоміжних та обслуговуючих виробництв. Виробнича програма з
рослинництва охоплює питання з визначення  розміру посівних площ,
планування врожайності сільськогосподарських культур, обсягів
виробництва і використання продукції, розрахунку потреби в ресурсах та їх
вартості.

Виробнича програма з тваринництва передбачає планування поголів’я
тварин і птиці, їх продуктивності, обсягів виробництва і використання
продукції, розрахунок потреби в кормах та інших видах ресурсів та їх
вартості.

У виробничій програмі для підсобних промислових виробництв
передбачаються планові обсяги виробництва і реалізації продукції
допоміжних підприємств з переробки сільськогосподарської продукції,
виготовлення будівельних матеріалів, виробів з відходів промисловості,
цехів-філіалів на договірних засадах, підсобних промислів, збору дикорослих
плодів та ягід тощо.

Організаційний план. Даний розділ бізнес-плану присвячений системі
управління підприємством і його кадровій політиці. В ньому викладають
організаційну структуру управління, дають професійну характеристику
керівнику і основним спеціалістам підприємства, аналізують кадровий склад
та висвітлюють кадрову політику підприємства, представляють план
соціального розвитку.

Фінансовий план. Головне завдання цього розділу бізнес-плану –
узагальнити результати всіх його попередніх розділів у вартісній формі та
обґрунтувати доцільність реалізації підприємницького проекту за
економічними критеріями. Фінансовий план  містить такі підрозділи: 1) план
доходів і витрат; 2) план грошових надходжень; 3) плановий баланс; 4)
фінансові коефіцієнти.

В плані доходів і витрат на основі прогнозу обсягів продажу продукції
визначають величину грошових надходжень від реалізації продукції,
розраховують операційні витрати підприємства на виробництво і реалізацію
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продукції, обчислюють операційний прибуток, суму податків та чистий
прибуток підприємства.

Головне завдання розробки плану руху готівки полягає в узгодженні в
часі грошових надходжень та виплат, щоб забезпечити ліквідність
підприємства в плановий період.

Плановий баланс складається з метою визначення фінансового стану
підприємства на певну дату планового періоду.

Оцінку майбутнього стану підприємства дають за допомогою
розрахунку стандартних фінансових показників.

Оцінка ризиків і їх страхування. З розвитком ринкових відносин
бізнес здійснюється завжди в умовах невизначеності і зміни як зовнішнього,
так і внутрішнього середовища. Це означає, що постійно виникає неясність у
одержанні запланованої величини кінцевого результату та виникає небезпека
непередбачуваних втрат. В цьому зв’язку становиться актуальним оцінка та
аналіз ризиків,  вибір способів їх протидії. Саме в цією метою розробляється
такий розділ бізнес-плану як „Оцінка ризиків і їх страхування”.

2.3. Вимоги до написання та оформлення бізнес-плану
Бізнес-план - це особливий рекламний документ, який характеризує не

лише бізнес, але і його власника.   Неграмотно розроблений та недбало
оформлений бізнес-план не знайте підтримки у потенційних інвесторів
проекту. Тому важливим є як зміст, так і зовнішній вигляд бізнес-плану.

Бізнес-план підлягає певним вимогам щодо написання:
1) бізнес-план має бути лаконічним, зрозумілим і в повній мірі

розкривати сутність підприємницького проекту. Для невеликих проектів
(реалізація яких потребує 80 – 100 тис. грн.) обсяг бізнес-планів становить 20
– 25 сторінок. Для більших проектів потрібно розробляти більш деталізовані
бізнес-плани. У бізнес-плані необхідно уникати суто технічного опису
продукції, технологічних операцій та процесів.

2) бізнес-план має бути функціональним, тобто містити лише ту
інформацію, яка цікавить або може зацікавити його замовників та
потенційних інвесторів. За необхідності додаткова, пояснювальна інформація
може бути представлена в додатках;

3) бізнес-план має бути розроблений на основі реальних припущень.
Прогнози щодо обсягів продажу продукції, рівня цін, витрат повинні бути
обґрунтовані посиланнями на дослідження ринку, тенденції розвитку галузі,
власний досвід та досвід діяльності конкурентів.

4) показники, що подані в бізнес-плані, мають відображати
реалізацію найгіршого варіанту розвитку подій;

5) бізнес-план повинен мати чітку структуру, яка дозволяє
інвесторам легко відшукати в ньому інформацію, що їх цікавить. Не кожний
із інвесторів захоче читати весь бізнес-план.
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6) бізнес-план має забезпечувати конфіденційність інформації про
підприємство та його діяльність. Тому доцільно контролювати його
розповсюдження шляхом складання відповідного списку.
 Існують також певні правила технічного оформлення бізнес-плану:
• наявність титульного листа;
• наявність сторінки змісту;
• розміщення резюме на початку бізнес-плану;
• розміщення в кінці бізнес-плану додатків;
• наявність приміток і посилань на джерела використаної літератури.
  При нумерації сторінок в межах бізнес-плану рекомендується
дотримуватися таких правил:

1) титульний лист не нумерують;
2) сторінку змісту не нумерують (якщо їх кілька, то їх нумерують

римськими цифрами);
3) основні розділи нумерують арабськими цифрами;
4) додатки позначають великими літерами А, Б, В, і т.д., наприклад

„Додаток А”;
5) сторінки додатків нумерують так: А1, А2, А3; Б1, Б2, Б3 і т.д.

Практична робота № 2. Визначення потреби в приміщеннях,
спорудах, системі машин і обладнання та інших ресурсах для
виробництва продукції  рослинництва в аграрних підприємствах

Зміст завдання
1. Визначити потребу в приміщеннях, спорудах, системі машин і

обладнання та інших ресурсах для  виробництва продукції  рослинництва в
аграрних підприємствах.

Методика виконання
 Послідовність визначення потреби в приміщеннях, спорудах, системі

машин і обладнання та інших ресурсах для  виробництва продукції
рослинництва в аграрних підприємствах висвітлена в файлі
„Технологічні карти та таблиці до бізнес-плану з рослинництва”.

 Завдання для самостійної роботи 2.
На основі даних самостійної роботи 1 та використовуючи матеріали, що

містяться в файлі „Технологічні карти та таблиці до бізнес-плану з
рослинництва” визначити потребу в приміщеннях, спорудах, системі машин і
обладнання та інших ресурсах для  виробництва продукції  рослинництва в
підприємстві.



23

Контрольні запитання і завдання до теми 2
1. Які фактори впливають на зміст бізнес-плану?
2. Чому бізнес-план залежить від сфери, до якої належить даний бізнес?
3. Які характеристики майбутнього продукту бізнесу впливають на зміст
бізнес-плану?
4. Які питання і чому треба обов'язково розглядати в будь-якому бізнес-
плані?
5. В якій послідовності рекомендується складати бізнес-план?
6. Охарактеризуйте загальні вимоги до стилю написання бізнес-план)'.
7. Яких правил необхідно дотримуватися в процесі оформлення бізнес-
плану?
8. Яка основна інформація наводиться на титульному аркуші?
9. Які функції у бізнес-плані виконує сторінка змісту?
10. Як би ви охарактеризували призначення резюме в бізнес-плані?
11. Яку інформацію має містити резюме?
12. Що рекомендується включати в додатки до бізнес-плану?

Практично відпрацюйте завдання:
1. Підготуйте форму титульного аркуша бізнес-плану.
2. Опрацюйте структуру (перелік розділів) бізнес-плану для обґрунтування
проекту:
а) започаткування власної справи у сфері роздрібної торгівлі;
б) придбання нового устаткування для фірми у виробничій сфері.

Лекція 3. ПРОДУКТ І РИНОК
3.1.Галузь, підприємство та його продукція

У розділі „Галузь, підприємство та його продукція” викладаються
основні напрями і цілі здійснення майбутнього проекту. При цьому важливо
подати ідею нового проекту в контексті існуючого стану розвитку галузі.

Значне місце в даному розділі відводиться характеристиці галузі.
Характеризуючи галузь, до якої належить підприємство, необхідно
відповісти на такі основні питання:

1) хто є основними представниками галузі;
2) які підприємства займають визначальні позиції на ринку;
3) які фактори визначають успіх діяльності в галузі;
4) які масштаби виробництва та обсяги продажу в галузі за останні роки;
5) які нові види продукції почали виробляти в галузі за останні роки;
6) які нові тенденції помітні в розвитку галузі;
7) як зміни в законодавстві, в розвитку техніки та технології

впливатимуть на розвиток галузі.
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Комплексний аналіз галузі та її привабливості доцільно оцінювати
згідно теорії М.Портера про існування п’яти конкурентних сил:
внутрішньогалузевої конкуренції, загрози з боку нових конкурентів,
наявності продуктів-замінників, сил впливу постачальників та покупців.

Оцінку впливу факторів галузевого середовища доцільно представити у
вигляді табл.1.

Таблиця 1. Оцінка середовища галузі
Група факторів Фактори

Обсяг продажу
Темп зростання обсягу продажі
Сезонність попиту
Чутливість цін

Ринкові фактори

Прибутковість виробництва
Існування конкурентів та їх сила
Ступінь спеціалізації конкурентів
Рівень інтеграції
Бар’єри входу підприємства в галузь та виходу з неї
Наявність продукції-замінника

Фактори конкуренції

Рівень завантаження потужностей
Місцеві постачальники
Доступ до іноземних постачальників
Інтенсивність конкуренції між постачальниками

Взаємовідносини з
постачальниками

Рівень вертикальної інтеграції з постачальниками
Складність технології виробництва продукції
Капіталомісткість продукції

Технологічні фактори

Наявність патентів
Рівень інфляції
Податкова система
Валютна стабільність

Макроекономічні
фактори

Можливість залучення іноземних інвестицій
Рівень зайнятості населення
Рівень кваліфікації та дисципліна працівників

Соціальні фактори

Наявність і рівень вплив профспілкових організацій

Потім в даному розділі слід висвітлити основні відомості про
підприємство. Якщо підприємство уже існує, то необхідно коротко викласти
історію його створення та розвитку. В бізнес-плані необхідно вказати вид
діяльності, яким займається або буде займатися підприємство. Описуються
негативні та позитивні сторони його місце розташування.

Для проведення аналізу підприємства по відношенню до зовнішнього
середовища доцільно використовувати SWOT-аналіз (SWOT – скорочена
назва, яка утворена від перших букв англійських слів: сила, слабкість,
можливості, загрози).
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Матриця SWOT- аналізу
Сильні сторони підприємства:
- висока якість продукції;
- кваліфікований персонал;
- наявність ліцензії

Слабкі сторони підприємства:
- відсутність нових видів

продукції;
- слабкий маркетинг.

Загрози:
- жорстка конкуренція;
- зниження ціни конкурентів;
- невиконання зобов’язань

постачальниками.

Можливості:
- наявність в регіоні певних видів

ресурсів
- розширення ринків збуту
- збільшення попиту.

На основі матриці слід сформулювати проблеми, які виникають на
кожній комбінації сильних і слабких сторін з загрозами і можливостями.
SWOT- аналіз дозволяє уточнити цілі й завдання підприємства. Це дає
можливість сформулювати в даному розділі бізнес-плану місію, цілі
діяльності підприємства та визначити стратегію бізнесу.

Процес формування стратегії включає такі етапи:
1)формування загальної стратегії підприємства (портфельної);
2)формування ділової (конкурентної) стратегії (для окремого виду
діяльності);
3)визначення функціональних стратегій (для кожного
функціонального напряму відповідної сфери діяльності).
Основними моделями, які найбільш широко використовуються в

практиці бізнес-планування для розробки загальної стратегії розвитку фірми,
є:

- матриця BCG (Бостонської консультативної групи);
- діловий екран McKincey/GE (МакКінсі – дженерал електронікс);
- матриця AD Little ;
- матриця Shell;

- матриця Ансоффа і Портера.
Матриця І.Анссоффа  включає чотири альтернативні стратегії

підприємства, які застосовуються для збільшення або збереження обсягу
продажу продукції (табл.2).

Таблиця 2. Матриця І.Анссоффа
Продукція (товари)Ринки
Існуюча Нова

Існуючий І.Глибоке проникнення на
ринок

ІІІ. Поліпшення продукції
(виробництво нової
продукції)

Новий ІІ. Розширення меж ринку,
вихід на нові ринки

ІV. Диверсифікація

Стратегія глибокого проникнення на ринок передбачає, що
підприємство збільшує частку ринку шляхом збільшення обсягів
виробництва та реалізації продукції, активізації рекламних заходів тощо.
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Стратегія розвитку ринку  орієнтує підприємство на розширення меж
ринку, освоєння нових ринків в інших географічних регіонах.

Стратегія виробництва нової продукції полягає у виробництві
продукції, яка но-новому вирішує проблему або задовольняє потреби, яких
раніше не було.

Стратегія диверсифікації  передбачає включення у виробничу
програму підприємства продукції, яка не має прямого і безпосереднього
зв’язку з основним видом і сферою його діяльності.

У процесі господарювання підприємства можуть керуватися різними
стратегіями, різними варіантами поведінки в майбутньому відповідно до
визначених цілей і завдань. Проте різноманітність загальних стратегій може
бути зведено до чотирьох основних типів:

- стратегію зростання;
- стратегію стабілізації;
- стратегію скорочення;
- стратегію реструктуризації.
Після формування загальної стратегії розвитку підприємства

переходять до визначення ділової (конкурентної) стратегії. Вона націлена на
досягнення конкурентних переваг.

Існує безліч стратегій конкурентних переваг, проте більшість їх можна від-
нести до однієї з таких типів (за класифікацією М. Портера):

- стратегія контролювання витрат;-
-  стратегія диференціації;
-  стратегія фокусування.
При виборі стратегії контрольованих витрат підприємство може

зменшувати власні витрати на виробництво та реалізацію продукції такими
способами:

• збільшення обсягів виробництва продукції (послуг);
• зменшення адміністративних витрат;
• використання ресурсозберігаючих технологій вирощування культур тощо.
Стратегія диференціації вибирається за наявності товару з унікальними

властивостями й завдяки цьому привабливого для покупця. Такими
унікальними властивостями товарів, наприклад, можуть
бути:

• висока якість продукції;
• принципова новизна продукції тощо.
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Конкурентні переваги фірми
Найнижчі витрати Унікальні

властивості товару
Увесь ринок або
його більша частина

Стратегія
контрольованих
витрат

Стратегія
диференціації

Стратегія фокусування

Ринок
товарів
(послуг)

Сегмент ринку
(ринкова ніша)

Фокус витрат Фокус
диференціації

Рис. 1. Типові стратегії бізнесу за М.Портером

 При стратегії фокусування виробництво продукції здійснюється для
реалізації її на певному сегменті ринку, коли кожний сегмент пред'являє
специфічні вимоги до продукції (послуг). Найкраще задовольнити ці спе-
цифічні запити споживачів можна способом контролювання витрат або
способом диференціації.

Отже, стратегія фокусування може бути реалізована лише двома
способами: фокусом витрат і фокусом диференціації, які обмежені одним
чи кількома вузькими сегментами ринку (рис. 1).

Для кожного функціонального напряму відповідної сфери діяльності
розробляються функціональні стратегії : маркетингова стратегія; виробнича
стратегія, фінансова стратегія; стратегія управління персоналом тощо. Кожна
функціональна стратегія детально подана у відповідних розділах бізнес-
плану.

Далі в цьому розділі бізнес-плану потрібно викласти:
- опис нової продукції та її призначення;
- ступінь відповідності продукції внутрішній структурі фірми;
- ступінь освоєння запропонованої до виробництва продукції;
- наявність досвіду виробництва і реалізації продукції;
- відповідність товару вимогам законодавства, традиціям країни-

ринку;
- сегменти ринку на які продукція розрахована;
- особливості технології виробництва продукції;
- порівняльний аналіз аналогічної продукції конкурентів. Висновки;
- правовий захист продукції (патенти, ліцензії і т.д.);
- ціни, за якими буде продаватися продукція;  витрати на її

виробництво та величина прибутку від продажу одиниці продукції.



28

3.2. Дослідження і аналіз ринку

 Розділ бізнес-плану „Дослідження і аналіз ринку” є найважчий для
розробки і в склад якого входять:

● загальна характеристика ринку продукції підприємства;
● цільовий ринок підприємства;
● місцезнаходження підприємства;
● оцінка впливу зовнішніх факторів.

Процес дослідження ринку починають з визначення його типу по
продукції (ринок виробничого чи споживчого призначення; внутрішній чи
регіональний; основний, додатковий чи вибірковий). Потім вивчають
структуру ринку збуту тобто проводиться операція сегментування ринку –
поділ загальної сукупності споживачів на групи, для яких характерні загальні
вимоги до товару і мотиви його купівлі.

Залежно від типу продукції (виробничого або індивідуального
споживання) сегментація ринку може здійснювати за такими ознаками,
наприклад: у першому випадку – географічними, сферами діяльності, типами
підприємств; у другому випадку – соціально-демографічними
(національність, вік, стать, сімейне положення, освіта, характер трудової
діяльності), географічними (економічне районування, чисельність населення,
природно-кліматична зона тощо), споживчими (ціна, якість, економічність).
Тому на початку цього розділу потрібно охарактеризувати тип ринку
продукції, споживачів, які купують й будуть купувати її та дати оцінку
кон’юнктури ринку.

Кон’юнктура ринку – це стан ринку, який характеризує співвідношення
між попитом і пропозицією продукції. Обсяг попиту – це той обсяг продукції,
який покупець готовий придбати при даних умовах протягом визначеного
проміжку часу. Він залежить від багатьох факторів: доходу покупця, потреби
покупця в продукції, кількості покупців, рівня благополуччя   споживача
тощо.  При зміні хоча би одного із перерахованих факторів зміниться і обсяг
попиту на дану продукцію.

Попит на продукцію підприємства виступає як відповідна частка в
загальному ринковому попиті. Крім факторів, які визначають величину
загального попиту, на нього діють фактори, які впливають на частку
продукції підприємства у загальному обсязі реалізації на даному ринку. В
значній мірі ця частка залежить від маркетингових зусиль підприємства.

Для визначення оптимальних розмірів виробництва необхідно знати
величину попиту. Для визначення поточного і перспективного попиту
використовують різні методи. Величину поточного попиту оцінюють за
обсягом продукції, загальною вартістю її реалізації на даному сегменті та
чисельністю потенційних споживачів даної продукції.

Визначення перспективного попиту здійснюється за допомогою
прогнозів з урахуванням дії різних факторів. При цьому корисно визначити
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коефіцієнт еластичності попиту по ціні. Він розраховується як відношення
варіації в обсязі попиту до варіації ціни за формулою:
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де Ер – еластичність по ціні;
Q1 – новий попит;
Qo – існуючий попит за поточної ціни;
Р1 – нова ціна;
Ро – поточна ціна.
Цінова еластичність показує, на скільки відсотків зміниться попит при

зміні ціни на 1%. Залежно від значення коефіцієнта цінової еластичності
розрізняють:

Ер < 1 – нееластичний попит (перевищує зміну ціни)
Ер = 1 – попит одиничної еластичності (рівний зміні ціни)
Ер > 1 – еластичний попит (менший зміни ціни).
В бізнес-плані доцільно відобразити математичну або графічну форму

залежності можливого обсягу попиту від рівня цін.
Експерти на основі свого досвіду і знань повинні вказати, скільки

продукції може бути продано при тій чи іншій ціні. З допомогою експертної
оцінка еластичності попиту від ціни  визначається та максимальна  ціна, по
якій продукція може бути продана при відповідному обсязі реалізації.

Після визначення величини поточного попиту визначається місткість
ринку:

М = В+З+І-Е,
Де В – обсяг виробництва продукції в країні;
З – залишок запасів продукції в країні на початок планового періоду;
І – імпорт;
Е – експорт.
Ступінь задоволення попиту визначають за формулою:
Кп = М/П,
де Кп – ступінь задоволення попиту;
М – місткість ринку;
П – попит на дану продукцію.
Якщо Кп > 1, то пропозиція перевищує попит, і відповідно, якщо Кп <

1, то попит перевищує пропозицію.
Наступним етапом в розробці цього розділу бізнес-плану є відбір

цільових сегментів ринку за певними критеріями: 1) місткість ринку; 2)
доступність сегменту (можливість одержати канали розподілу і реалізації
продукції); 3) істотність сегменту (наявність стійких споживачів продукції);
4) прибутковість сегменту.
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Для визначення цільового ринку підприємства необхідно дати
порівняльну оцінку привабливості кожного із виділених сегментів ринку та
вибрати серед них найперспективніші.

Для оцінки становища підприємства на ринках по різних видах
продукції доцільно заповнити таблицю, яка характеризує місткість даного
ринку і частку поставок підприємства на цей ринок (табл. 3).

Таблиця 3. Частка продукції підприємства на товарному ринку
Назва
продукції

Обсяг
виробництва,
тис. грн.

Реалізовано
продукції
на ринку,
тис. грн

Загальний
обсяг реалізації
продукції усіма
господарюючи
ми суб’єктами,
тис. грн.

Частка обсягу
реалізації продукції
підприємства в
загальному обсязі
реалізації, %

Після оцінки становища підприємства на ринках здійснюється
позиціювання ринку, тобто визначення позиції продукції на окремих
ринкових сегментах. Позиціювання ринку здійснюється з метою оптимізації
параметрів продукції у відповідності з побажаннями і вимогами споживачів
та створення такої позиції продукції, яка забезпечить їй конкурентну
перевагу на даному сегменті цільового ринку.

Потім, на основі існуючого попиту та оцінки переваг продукції, яку
виробляє підприємство,  потрібно спрогнозувати можливі обсяги продажу в
натурі та грошовому вираженні. При цьому в робочому варіанті бізнес-плану
доцільно підготувати три варіанти розвитку: оптимістичний, песимістичний
та найбільш ймовірний. В офіційному бізнес-плані включається лише один із
варіантів реалізації продукції – найбільш оптимальний.

В бізнес-плануванні широко застосовуються різні методи
прогнозування.

Для розробки середньо- і довгострокових прогнозів попиту, оцінки
попиту на нові товари, оцінки конкуренція на ринку використовуються
переважно експертні методи прогнозування. Вони поділяються на
індивідуальні і колективні. До індивідуальних експертних оцінок відносять:

- метод інтерв’ю;
- аналітичні доповідні записки;
- сценарії.
Метод інтерв’ю передбачає бесіду організатора прогнозної діяльності з

експертом, в якій розглядаються питання майбутнього розвитку ринку, стану
підприємства та його середовища.

Метод аналітичних доповідних записок передбачає самостійну роботу
експерта над аналізом ринкової ситуації та перспектив її розвитку.

Метод складання сценаріїв означає розроблення декількох варіантів
розвитку ділової ситуації та вибір найбільш очікуваного варіанту.
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Колективні експертні методи включають:
- опитування експертів (споживачів, керівників та спеціалістів

підприємства тощо);
- метод комісій;
- метод мозкових атак;
- метод „Дельфі”.
Метод комісій означає організацію „круглого столу”, в рамках якого

відбувається узгодження думок експертів.
Метод мозкової атаки передбачає генерацію ідей по вибраній темі, які

виникають в експертів в процесі їх дискусії, що влаштовується по раніше
розробленому плану.

Метод „Дельфі” полягає в узагальненні результатів індивідуальних
письмових опитувань експертів, які здійснюються по спеціально розробленій
процедурі.

Для прогнозування попиту, ємності ринку, обсягів продажу
підприємства доцільно використовувати кількісні методи:
- аналіз часових рядів (екстраполяція і кореляція трендів, регресійний

аналіз);
- економіко-математичне моделювання (моделі внутрішнього

середовища підприємства, макроекономічні моделі);
- метод аналогій;
- нормативний метод тощо.
При прогнозуванні ринку досить широке розповсюдження одержав
метод стандартного розподілу ймовірностей. Сутність його полягає в
тому, що при розробленні бізнес-плану визначають три види прогнозів
обсягів реалізації продукції: 1) оптимістичний прогноз (Оп); 2)
найбільш ймовірний прогноз (Йп); 3) песимістичний прогноз (Пп). При
цьому оптимістична оцінка приросту обсягу реалізації продукції
визначається як різниця між попитом (П) і місткістю ринку (М):

Оп = П – М.
Потім визначається очікуване значення прогнозу обсягу реалізації
продукції (По) по формулі:

По =
6

4( ÏïÂïÎï ++ .

Стандартне відхилення (Св) визначається за формулою:
Св =

6
)( ÏïÎï - .

Тоді найбільш ймовірне значення прогнозу обсягу реалізації продукції
(Пр) (з ймовірністю 95%) буде знаходитися в межах:

Пр = По + 2Св.

Наступним етапом даного розділу є оцінка конкурентного середовища.
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При висвітленні конкурентного середовища підприємства слід взяти до уваги
моделі професора гарвардської школи бізнесу М.Портера з визначення
основних сил конкуренції і варіантів конкурентних стратегій. Для визначення
частки ринку даного підприємства та рівня його прибутковості М.Портер
виділив п’ять сил конкуренції:

- існуючі конкуренти;
- нові конкуренти;
- сила впливу покупців;
- сила впливу постачальників;
- загрози з боку товарів-замінників.

Отже, далі в цьому розділі бізнес-плану потрібно викласти:
- наявність конкурентів, їх назва, фактори, що визначають

конкуренцію нині і в майбутньому;
- плани конкурентів щодо підвищення рентабельності виробництва і

збільшення обсягів продаж;
- ринкові стратегії, які використовують конкуренти;
- сильні і слабкі сторони конкурентів;
- основні техніко-економічні показники продукції конкурентів;
- ціна на продукцію конкурентів та їх політика цін;
- дії, які очікуються в майбутньому від існуючих і можливих

конкурентів;
- конкурентоспроможність пропонованої продукції на кожному ринку

і сегменті;
- ринки і сегменти, на які слід просувати продукцію.
Одним із способів оцінки конкурентної позиції продукції підприємства
на ринку є побудова матриці конкурентного профілю (табл. 3).

Таблиця 3. Приклад заповнення матриці конкурентного профілю
(максимальний рейтинг – 10 балів )

Продукція власної
фірма

Продукція
конкурента А

Продукція
конкурента Б

Ключовий
фактор успіху

Коефіцієнт
вагомості

(Ki) Рейтинг
(Пі)

Оцінка
(Пі х Кі)

Рейтинг
(Пі)

Оцінка
(Пі х Кі)

Рейтинг
(Пі)

Оцінка
(Пі х Кі)

Ціна продукції 0,5 7 3,5 6 3,0 8 4,0
Якість 0,2 6 1,2 5 1,0 4 0,8
Місцезнаходж
ення

0,1 7 0,7 4 0,4 6 0,6

Доставка 0,2 6 1,2 7 1,4 5 1,0
Разом 1,0 - 6,6 - 5,8 - 6,4

Оцінку конкурентоспроможності товару-продукту підприємства можна
розрахувати за формулою:
 КК = (П1 х К1) + (П2 х К2) + …+(Пm х Кm),
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де КК – коефіцієнт конкурентоспроможності;
П1,П2, ... Пm – рейтингова оцінка в балах значення даної характеристики
продукції власного виробництва за десятибальною шкалою;
Е1,Е2, … Еm – рейтингова оцінка в балах значення даної характеристики
продукції - еталона за десятибальною шкалою;
К1,К2, … Кm – коефіцієнти вагомості даної характеристики товару-продукту
при оцінці споживчої вартості.
Для визначення рівня задоволення потреб споживачів за групою показників
товару розраховують зведений груповий індекс за формулою:
І зв. груповий  = Кк / ( (Е1 х К1) + (Е2 х К2) +…+ (Еm х Кm)).

Практична робота № 3. Проектування виробничої програми з
рослинництва та оцінка ефективності виробництва продукції

Зміст завдання
1.Визначити обсяги виробництва та здійснити розподіл продукції

рослинництва по каналах її використання.
2.Дати оцінку ефективності виробництва продукції рослинництва.

Методика виконання
 Послідовність визначення обсягів виробництва і використання

продукції рослинництва та оцінка ефективності виробництва продукції
висвітлені в Excel - файлі „Технологічні карти та таблиці до бізнес-плану з
рослинництва”.

Завдання для самостійної роботи 3.
На основі даних самостійних робіт 1 і 2 та використовуючи матеріали, що

містяться в Excel-файлі „Технологічні карти та таблиці до бізнес-плану з
рослинництва” визначити обсяги виробництва і розподілити продукцію
рослинництва  на перспективу та дати оцінку ефективності виробництва
продукції на підприємстві.

Контрольні запитання і завдання до теми 3.

1. Які основні цілі опрацювання розділу „Галузь, фірма та її продукція?”
2. З яких підрозділів складається розділ «Галузь, фірма та її продукція»?
3. Яку інформацію потрібно навести в підрозділі «Аналіз стану справ у

галузі»?
4. На які питання слід звернути увагу, характеризуючи фірму?
5. Як у бізнес-плані рекомендується давати опис продукту (послуги) фірми? Що
важливо зазначити?
6. Чому в бізнес-плані необхідно розглянути питання про перспективи
зростання фірми?
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Лекція 4. ПЛАН МАРКЕТИНГУ

4.1. Стратегія маркетингу
Маркетингові дослідження та рішення, які приймаються на їх основі,

знаходять своє відображення у відповідному розділі бізнес-плану – „План
маркетингу”. Він має пояснити стратегію виходу підприємства на ринок та
завоювання його. Тому на початку цього розділу висвітлюються цілі та
завдання маркетингової діяльності фірми. Процес формулювання цілей
маркетингової діяльності ділиться на два етапи:

1.Визначення орієнтирів маркетингової діяльності підприємства. На
цьому етапі необхідно вияснити, на якій стадії життєвого циклу (поява на
ринку, зростання попиту, стабілізація попиту, спад попиту) знаходиться
продукція підприємства.  Залежно від цього вибираються різні орієнтири
маркетингової стратегії.

На стадії появи продукції на ринок маркетингова діяльність
підприємства має бути направлена на максимізація її попиту.

На стадії зростання попиту на продукцію орієнтиром маркетингової
діяльності підприємства є збільшення початкового попиту  шляхом
максимального задоволення конкретних потреб окремих сегментів ринку.

На стадії стабілізації попиту орієнтири маркетингової діяльності різних
підприємств можуть бути неоднаковими. Метою фірм-лідерів на цій стадії є
утримання, а по можливості і збільшення своєї частки ринку шляхом
зниження ціни, удосконаленням каналів збуту тощо. Невеликі за розмірами
підприємства, які виробляють товар аналогічний продукції фірм-лідерів,
зосереджені на забезпеченні свого виживання шляхом виокремлення
вузького сегмента ринку і найкращого його обслуговування.

2.Розподіл орієнтирів маркетингової діяльності підприємства на окремі
цілі та визначення їх кількісно. На цьому етапі цілі маркетингової діяльності
необхідно виразити конкретними показниками (частка ринку, обсяг реалізації
продукції, розгалуження системи реалізації продукції тощо).

Після визначення цілей і завдань маркетингової діяльності
обґрунтовують стратегію маркетингу.

До розробки стратегії застосовують такі типи маркетингових підходів:
- масовий маркетинг – орієнтація на широкий споживчий ринок з

використанням одного базового комплексу маркетингу;
- концентрований маркетинг – орієнтація на одну групу споживачів з

використанням спеціально опрацьованого комплексу маркетингу
саме на цю групу споживачів;

- диференційований маркетинг –  орієнтація на кілька груп
споживачів з використанням спеціально опрацьованого комплексу
маркетингу для кожної групи споживачів.

Базові маркетингові стратегії зазвичай вибирають із числа традиційних
– таких, як стратегія:
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- лідерство по витратах;
- диференціації;
- проникнення на ринок;
- розширення ринку;
- розробки продукту.
Загальна маркетингова стратегія реалізується системою конкретних
стратегій щодо вибору і формування:
1) цінової політики;
2) системи збуту та реалізації продукції;
3) методів стимулювання продажу;
4) реклами;
5) політики підтримки продукції підприємства.
Усі ці елементи маркетингової стратегії підприємство поєднує таким

чином, щоб досягти своїх цілей найкращим способом.

4.2. Політика ціноутворення

 На практиці найпоширенішими є моделі ціноутворення, що:
1) заснована на витратах – ціна визначається витратами на

виробництво та бажаною величиною прибутку на одиницю продукції;
2) заснована на попиті – ціна визначається на рівні середньоринкової;
3) орієнтована на галузеву конкуренцію – ціна може бути або нижче,

або вищою за ринкову залежно від лояльності споживачів, сервісу,
що надається тощо.

Остаточна ціна встановлюється з урахуванням інших факторів для
даного бізнесу При цьому найбільш часто використовуються такі
стратегії ціноутворення:
1) стратегія проникнення на ринок – полягає в установленні занижених

цін на продукцію з метою залучення більшої кількості споживачів
на новому ринку;

2) стратегія „зняття вершків” – полягає в поступовому зниженні цін на
новий вид продукції, яка мають унікальні властивості, по мірі
зниження попиту на неї;

3)  встановлення єдиних і гнучких цін. В рамках єдиних цін
встановлюють одну ціну для всіх споживачів, які б хотіли придбати
товар при аналогічних умовах. Ціни можуть змінюватися залежно
від кількості придбаного товару, часу здійснення угоди тощо.

Якщо ціна на продукцію фірми буде нижчою ніж ціна на аналогічну
продукцію конкурентів, то в бізнес-плані необхідно пояснити, за рахунок
чого це буде досягатися.

 Складовим елементом стратегії маркетингу є система збуту та
реалізації продукції. В бізнес-плані необхідно викласти тип вибраного каналу
реалізації продукції, засоби збуту (власна служба, гуртові торговці, роздрібні
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продавці) та причини такого вибору. При створенні власної служби збуту  у
бізнес-плані необхідно вказати її принцип побудови та кількість працівників.

Вид стимулювання продажу продукції, способи організації рекламної
кампанії та політика підтримки продукції  залежить від стратегії фірми, її
позиції на ринку, фінансових можливостей, специфіки товару тощо. Все це
висвітлюється в даному розділі бізнес-плану у вигляді планів стимулювання
збуту, реклами та після продажного обслуговування.

Практична робота № 4. Проектування технологічних процесів
виробництва продукції тваринництва в аграрних підприємствах

Зміст завдання
1. Розробити технологічну схему вирощування тварин та визначити

технологічні показники роботи ферми.

Методика виконання
Послідовність розроблення технологічних схем вирощування тварин та

визначення технологічних показників роботи ферми висвітлені в Excel- файлі
«Свинокомплекс-30»  та розділі 3 „ Бізнес-план розвитку свинокомплексу
потужністю 30 тис. голів” цього навчального посібника.

 Завдання для самостійної роботи 4.
На основі даних підприємства, що є об`єктом дослідження в магістерській

роботі та використовуючи матеріали, що містяться в Excel- файлі
«Свинокомплекс-30»  та розділі 3 „ Бізнес-план розвитку свинокомплексу
потужністю 30 тис. голів” цього навчального посібника розробити
технологічну схему вирощування тварин та визначити технологічні
показники роботи ферми для підприємства - об`єкта дослідження. У випадку
відсутності галузі тваринництва на підприємстві-об`єкті дослідження
потужністьсвинокомплексу визначити за формулою: 6000+3000*р+200*в.

Де р – передостання цифра номеру залікової книжки студента, в – остання
цифра номеру залікової книжки.

Контрольні запитання і завдання до теми 4

1. Які основні етапи охоплює процедура дослідження ринку?
2. Як здійснюється процес сегментації ринку та вибору цільового ринку?
3. З яких етапів складається процедура вибору місцезнаходження фірми? Які
критерії застосовуються?
4. Які зовнішні фактори вивчаються в процесі дослідження ринку?
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5. В якій послідовності здійснюється аналіз та оцінка конкурентної ситуації на
ринку продукції фірми?
6. Які конкретно інструменти можна застосовувати в процесі оцінки
конкурентної позиції фірми на ринку?
7. Суть, мета і завдання маркетингових досліджень.
8. Структура маркетингових досліджень та їх процес.
9. Види маркетингових досліджень.
10. Організаційні форми проведення маркетингових досліджень.
11. Тенденції розвитку маркетингових досліджень.
12. Основи організації ефективних маркетингових досліджень.
13. Визначення місткості ринку.
14. Ознаки сегментування ринку.
15. Сутність кон'юнктури ринку.
16. Для чого необхідно складати маркетинг-план?
17. В якій послідовності здійснюється розробка маркетинг-плану?
18. Як впливає стадія життєвого циклу продукту фірми на визначення

орієнтирів маркетингової діяльності фірми?
19. Які типи маркетингових підходів можуть бути використані для розробки

стратегії маркетингу? У чому полягає їхня суть?
20. За допомогою яких інструментів реалізується загальна маркетингова стратегія

фірми? Як ви розумієте поняття «маркетингова суміш».
21. Які ви знаєте типи каналів збуту? Які чинники впливають на вибір каналів

збуту продукції фірми?
22. В якій послідовності здійснюється розробка політики ціноутворення фірми?

Коротко охарактеризуйте сутність кожного етапу.
23. Які фактори враховуються для визначення ціни продукції фірми?
24. Які ви знаєте моделі та стратегії ціноутворення? У чому полягає їхня суть?

Лекція 5. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
5.1. Завдання виробничого плану

Основне завдання розділу „Виробничий план” –  показати,  що
підприємство може реально виробити визначені обсяги продукції у необхідні
строки. Дані цього розділу бізнес-плану бажано приводити на перспективу на
2-3 роки. Виробничий план формується на основі планів реалізації продукції.

Обґрунтування виробничої програми з рослинництва передбачає:
- планування використання земельних угідь та підвищення їхньої родючості;
- планування врожайності сільськогосподарських культур;
- обґрунтування планових посівних площ, виробництва і використання
продукції рослинництва;
- планування насінництва, нагромадження і внесення добрив, захисту рослин
тощо.
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Основними питаннями виробничої програми з тваринництва є:
планування поголів’я тварин і птиці, їх продуктивність, обсягу виробництва і
реалізації продукції. Обґрунтовуючи показники розвитку тваринництва,
обчислюють потребу в кормах різних видів, у приміщеннях та планують
систему організаційно-економічних заходів для досягнення передбачених
показників розвитку тваринницьких галузей.

Показники виробничої програми для промислового виробництва
(консервний завод, млин, цегельний завод, забійний цех тощо) планують
відповідно до його потужності, а також до потреби підприємства у продукції
промислових виробництв для задоволення власних потреб та реалізації на
сторону.

Передбачені показники розвитку рослинницьких, тваринницьких
галузей і промислових виробництв обґрунтовують розрахунками потреби в
основних (будівлі і споруди, трактори, комбайни, автомобілі, інші
сільськогосподарські машини, обладнання) та оборотних засобах (насіння,
добрива, корми, сировина та матеріали, засоби захисту рослин і тварин,
паливно-мастильні матеріали та ін.).  На основі розрахунків потреби в
основних і оборотних засобах та їх наявності на початок планового року і
даних вибуття по роках планового періоду розробляють план придбання
основних і оборотних засобів, будівництва певних об’єктів та обчислюють їх
вартість. В цьому розділі здійснюють планування праці, що передбачає
розрахунки чисельності працівників і річного фонду оплати праці в розрізі
галузей виробництва й сфер діяльності та складання балансу трудових
ресурсів.

Розділ закінчується розрахунками витрат виробництва за елементами
та статтями, а також визначенням собівартості продукції.

5.2.Виробнича програма з рослинництва
Ефективність системи рослинництва значною мірою залежить від

організації використання земельних угідь, правильності обґрунтування
структури посівних площ і комплексу організаційно-економічних та
агротехнічних заходів щодо виконання плану виробництва продукції.

Обґрунтування виробничої програми з рослинництва передбачає:
- планування використання земельних угідь та підвищення їхньої родючості;
- планування врожайності сільськогосподарських культур;
- обґрунтування планових посівних площ, виробництва і використання
продукції рослинництва;
- планування насінництва, нагромадження і внесення добрив, захисту рослин
тощо.
При розробленні плану використання земельних угідь слід передбачити
збільшення площ більш продуктивних земель за рахунок менш
продуктивних, освоєння несільськогосподарських угідь, усунення
дрібноконтурності ділянок орних земель і кормових угідь, заходи щодо
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поліпшення і збереження родючості ґрунту. Заходи щодо трансформації
земельних угідь відображають в балансі земельних угідь та їх використанні.

Слід брати до уваги, що переведення земельних угідь з одного виду в
інший має бути економічно доцільним як на коротко, так і довгостроковий
періоди, а також те, тимчасове використання земельних ділянок не за прямим
призначенням не зумовлює їх переходу до нових угідь. Обґрунтовуючи
планові показники з трансформації угідь, необхідно висвітлити заходи щодо
поліпшення і збереження земель, визначити витрати на здійснення таких
заходів.

Плануванню урожайності сільськогосподарських культур передує
детальний аналіз досягнутого її рівня на підприємстві, у передових
господарствах зони, дослідних станціях. При цьому важливо виявити
кількісний та якісний вплив на врожайність основних факторів, що її
визначають (добрива, попередники, сорти тощо). Планування врожайності
сільськогосподарських культур здійснюють за кількома методами.

1. Метод екстраполяції – знаходження наступних рівнів динамічного ряду
за відомих попередніх. При цьому доцільно використати функції Excel:
ПРЕДСКАЗ, ТЕНДЕНЦИЯ, РОСТ. Результати цього методу особливо
дієві, коли середньорічні темпи приросту врожайності не зазнають
суттєвих змін у часі, не відбулося за останні 2-3 роки і не
передбачається в плановому році докорінних змін у технології
вирощування та сортах культур. Недоліки методу – не враховує
впливів окремих факторів на врожайність.

2. Метод кореляційно-регресійного аналізу . Одержані в результаті таких
розрахунків виробничі функції і використовуються під час планування
врожайності. При цьому доцільно використати функцію Excel
ЛИНЕЙН, та засіб Анализу данных/ Регрессия.

3. Найчастіше застосовують  нормативний метод у поєднанні з експертно-
оцінним, сутність якого полягає у визначенні можливого приросту
врожаю в результаті зміни динамічних факторів з наступним
збільшенням фактичної середньозваженої врожайності на величину
цього приросту.

Упл. = У ср. + å ∆ Уі ,

Де  Упл. – планова врожайність, ц,
Уср. – середня врожайність на останні 3-5 років, ц/га,
∆ Уі – величина приросту врожайності с.-г. культур, яка зумовлена і-

фактором.

 Приріст урожаю обчислюють від збільшення норм внесення добрив
порівняно з базовим періодом, запровадження продуктивніших сортів,
розміщення культур по кращих попередниках, розширення площ
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застосування засобів захисту рослин, зменшення втрат продукції під час
збирання тощо. Приріст урожаю слід розраховувати лише за рахунок тих
факторів, зміна яких передбачена в господарстві у плановому періоді.

4. В останні роки у передових сільськогосподарських підприємствах
все ширше застосовують метод програмування врожайності. Програмування
врожайності передбачає розроблення комплексу взаємопов’язаних заходів,
своєчасне й якісне виконання яких забезпечує одержання наперед
розрахованого рівня врожайності за найефективнішого використання
ресурсів. Наперед розрахований рівень врожайності може бути визначений із
потреби, наприклад, отримання певного розміру прибутку в розрахунку на 1
га посіву сільськогосподарської культури  або досягнення інших цілей.

За цих умов найвищий рівень врожайності обмежується потенційною
продуктивністю культури певного сорту. Особливе значення в програмуванні
врожайності належить закону мінімуму, за яким рівень урожайності
обмежується фактором, що знаходиться в мінімумі, а всі інші додаткові
витрати можуть забезпечити ефект лише при врахуванні цього фактора.
Необхідно враховувати також закони оптимуму і сукупної дії, за якими лише
оптимальні дози і співвідношення між факторами забезпечують найвищу
продуктивність рослин. Тому в землеробстві необхідно стежити за балансом
поживних речовин в гранті і поповнювати їх, враховуючи витрати на
утворення врожаю.

Планування посівних площ. Обчисленню розмірів посівних площ
передує виявлення найбільш конкурентоспроможних сільськогосподарських
культур, під які слід виділяти в підприємстві більші посівні площі, через
визначення їх економічної оцінки.

Товарні культури оцінюють за показниками розміру прибутку та рівня
рентабельності виробництва продукції. Рівень ефективності кормових
культур характеризують такі показники: вихід кормових одиниць,
перетравного протеїну, кормопротеїнових одиниць з 1 га посіву; затрати
праці на виробництво та собівартість 1 ц кормових одиниць, перетравного
протеїну, кормопротеїнових одиниць. Перевагу надають показникові, що
найповніше враховує умови діяльності підприємства. Висновок про найбільш
конкурентоспроможні культури для підприємства слід пов’язати із
можливими змінами в розмірах і структурі площ у плановому періоді.

Розміри посівних площ визначають двома способами:
1) за розміром полів під культурою в системі сівозмін;
2) діленням загальної потреби продукції рослинництва по кожній культурі на
її планову врожайність.

Пп. =
Óïë
Ï ,   Пп. – планова площа посіву, га

 П – загальна потреба в продукції рослинництва, ц
У пл.. – планова врожайність, ц/га
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Якщо продукція використовується на насіння, то користуються формулою:

Пп. =
ÍâÓïë

ÔíÏ
-
-
.

 , де – Фн – насіннєвий фонд, ц

Нв – норма висіву, ц/га
Загальна потреба в продукції рослинництва визначається обсягами реалізації
(за договорами з переробними, заготівельними організаціями, експорт,
реалізація на ринку, населенню тощо) та внутрішньогосподарських потреб в
продукції ( насіннєвий та фуражний фонди, виділення для громадського
харчування, фонд допомоги).

Розміри посівних площ культур, розрахованих двома способами,
порівнюють між собою і коригують їх з метою відповідності результатів
обчислень. Якщо частина площі певної культури, розрахованої за потребою в
продукції, не вписується в сівозміну, то її замінюють іншою культурою, яка
дає споріднену продукцію і не порушує сівозміну. Усунути невідповідності
розмірів посівних площ, розрахованих двома способами, можна в такий
спосіб:
- підвищення планової врожайності культур за рахунок проведення
додаткових агротехнічних заходів;
- зменшення потреби в певних видах продукції за рахунок збільшення обсягів
виробництва спорідненої (взаємозамінюючої) продукції;
- планування придбання продукції на ринку для внутрішньогосподарських
потреб;
- збільшення площ посівів найбільш ефективних культур;
- розширення виробництва на орендованих землях тощо.

Планування обсягів виробництва продукції рослинництва здійснюється
на основі запланованої врожайності і посівних площ. При цьому валовий збір
основної продукції зернових і технічних культур визначають у початково-
оприбуткованій масі і масі після доробки або заліковій масі.
Виробництво сінажу, трав’яного борошна, як і силосу планують з
урахуванням використаної зеленої маси за формулою:

Âî
ÇìõÑÂñ
-

=
100

 , де Вс – вихід сінажу, ц

Зм – Обсяг зеленої маси, використаної для одержання
сінажу, ц

С – вміст сухої речовини у зеленій масі, %
Во – вологість сінажу, %.

У балансі продукції рослинництва показують плановий рух продукції
рослинництва та окремих продуктів її переробки. Наявність продукції на
початок року записують на основі даних обліку. Наявність продукції на
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кінець планового року обчислюють додаванням наявної продукції на початок
року і усіх видів її надходжень з наступним відніманням обсягів продукції по
всіх каналах використання в плановому році. Використання продукції в
підприємстві планують по тих самих фондах, що і при визначенні потреби в
ній.

Потребу в насінні визначають виходячи з посівних площ і норм його
висіву. В підприємствах передбачають створення також страхового
насіннєвого фонду в розмірі 10-15% загальної потреби насіння ярих зернових
культур. Потреба в насінні для сівби в плановому році забезпечується
продукцією, яка була вироблена в передплановому році, а потреба в насінні
для сівби озимих культур покривається продукцією, яка вироблена вже у
плановому році. Слід також передбачити придбання насіння в
спеціалізованих насінницьких підприємствах для сортозаміни та
сортооновлення.

Вартість власного насіння обчислюють за витратами на його
виробництво. Вартість купованого насіння визначають за цінами його
придбання з урахуванням витрат на перевезення в господарство. У вартість
насіння, одержаного по обміну, включають собівартість зданого зерна,
доплати за посівні кондиції одержаного насіння та витрати, пов’язані з
обміном.

Потребу в добривах планують виходячи із норм внесення добрив для
одержання запланованого врожаю і посівних площ, під які вони будуть
внесені. При цьому потребу в добривах визначають окремо для кожного їх
виду (азотні, фосфорні, калійні, органічні), а норму внесення поживних
речовин обчислюють за їх виносом з урожаєм з урахуванням вмісту рухомих
форм даних речових у ґрунті та коефіцієнтів використання поживних
речовин з добрив та ґрунту.

Потребу в пестицидах планують виходячи із норм витрат препаратів на
одиницю робіт (га, т) і обсягів цих робіт.

Вартість мінеральних добрив і засобів захисту рослин обчислюють
виходячи із запланованої їх фізичної маси по культурах і цін придбання з
урахуванням витрат на перевезення в господарство. Вартість органічних
добрив розраховують за нормативною собівартістю.

5.3.Виробнича програма з тваринництва
Основними питаннями виробничої програми з тваринництва є:

планування поголів’я тварин і птиці, їх продуктивність, обсягу виробництва і
реалізації продукції, системи організаційно-економічних заходів для
досягнення передбачених показників розвитку тваринницьких галузей.

При плануванні продуктивності тварин і птиці використовуються ті ж
методи і принципи що і при плануванні врожайності с.-г. культур.
Основними факторами, які визначають продуктивність худоби і птиці є:
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рівень годівлі, якість кормів (збалансованість раціону), породний склад,
умови утримання, технологія тощо.

До основних показників продуктивності, що їх встановлюють у
планах сільськогосподарських підприємств належать:

 У скотарстві – надій на середньорічну корову за рік (кг),
середньодобовий приріст живої маси молодняку  на вирощуванні і відгодівлі
(г);

у свинарстві – кількість поросят на матку (гол.), середньодобовий
приріст живої маси свиней на вирощуванні і відгодівлі (г);

у вівчарстві – настриг вовни з розрахунку на вівцю, наявну на початок
року;

у птахівництві – кількість яєць на середньорічну курку-несучку.
Планування поголів’я та відтворення стада здійснюється при

складанні помісячного і річного рухів поголів’я худоби.

 СРП =
12

12...322/)( ÏïÏïÏïÏêðÏïð +++++

СРП = Кількість кормомісяців /12,
СРП = Кількість крмоднів/360.
На підставі запланованих продуктивності худоби і птиці, обороту стада
визначають плановий обсяг виробництва продукції.
Так, валова продукція вирощування складається з маси приросту тварин за
рік, живої маси приплоду за винятком падежу тварин і визначається за
формулою:

П = (А+Б) – (В+С) ,
Де П – продукція вирощування худоби і птиці в живій масі (приріст), ц
А – жива маса поголів’я худоби на планового кінець року, ц
Б – жива маса поголів’я худоби, яку планують до вибуття, ц
В – жива маса поголів’я худоби на початок року, ц
С – жива маса придбаної  худоби, що надійшла зі сторони.
 Валовий приріст за рік визначають множенням середньорічного
поголів’я на середньодобовий приріст живої маси і на 365 днів.
Валовий вихід яєць від курей визначають шляхом перемноження
середньорічного поголів’я курей-несучок на заплановану яйценосність
однієї середньорічної голови.
 Продукцію вирощування худоби і птиці, виробництво молока та яєць за
кварталами і місяцями року планують виходячи із середнього поголів’я
відповідних статево-вікових груп за певний період і запланованої їх
продуктивності.
 Планування реалізації продукції тваринництва здійснюють виходячи із
запланованих обсягів виробництва і обсягів внутрішньогосподарських
потреб в ній (виробничі потреби). Обсяги продукції по каналах реалізації
розподіляють за принципом одержання максимальної величини прибутку.
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Планування потреби в кормах. Потребу в кормах у річному плані
підприємства визначають на календарний та господарський (від урожаю
планового року до врожаю наступного року) роки.
Потребу в кормах розраховують двома способами:
1. За даними середньорічного поголів’я худоби за статево-віковими

групами і нормами річної потреби різних видів кормів на одну голову.
2. за даними обсягу виробництва продукції тваринництва і нормами

витрат кормів на їх одиницю:

 Р =
Ïî

ÎõÍõÏâ  , О – обсяг виробництва продукції тваринництва, ц

Н – норма витрат кормів на одиницю тваринницької продукції, ц к.од.
Пв – питома вага корму в річному раціоні годівлі, долі
По – поживність одиниці корму певного виду, ц к.од.

 Потреба в сіні:
   1)  300 гол. корів х 8 ц =  2400 ( ц сіна)
   2)

Р =
5,0

1,02,110000 õõ  = 2400 ( сіна).

5.4.Виробнича програма з промислових і обслуговуючих
виробництв

Показники виробничої програми для кожного промислового виробництва
(консервний завод, млин, цегельний завод, забійний цех тощо) планують
відповідно до його потужності, а також до потреби підприємства у продукції
промислових виробництв для задоволення власних потреб та реалізації на
сторону.

До допоміжних (обслуговуючих) виробництв в с.-г. підприємствах
належать автопарк, ремонтна майстерня, електро-водопостачання, газове
господарство, житлово-комунальне господарство.
Їх розміри і планові обсяги робіт та послуг визначають потребою головних і
допоміжних галузей підприємства, а також його соціальної інфраструктури.

Плановий вантажообіг автопарку чи автомобілів окремої марки
визначають за формулою:
Воб. = Вп х Кв х 365 х К пар. Х Спр. Х К пр ,
Де  В об. – вантажообіг, т.км
Вп – вантажопідйомність автомобілів, т
Кв – коефіцієнт використання вантажопідйомності.
К пар – коефіцієнт використання парку (автомобіля).
Спр. – середньодобовий пробіг автомобіля, км
К пр. – коефіцієнт використання пробігу.
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Практична робота № 5. Визначення потреби в приміщеннях,
спорудах, системі машин і обладнання та інших ресурсах для
виробництва продукції  тваринництва в аграрних підприємствах

Зміст завдання
1.Визначити потребу в приміщеннях, спорудах, системі машин і обладнання
та інших ресурсах для  виробництва продукції  тваринництва в аграрних
підприємствах.

Методика виконання
 Послідовність визначення потреби в приміщеннях, спорудах, системі

машин і обладнання та інших ресурсах для  виробництва продукції
тваринництва в аграрних підприємствах висвітлена в Excel- файлі
«Свинокомплекс-30»  та розділі 3 „ Бізнес-план розвитку свинокомплексу
потужністю 30 тис. голів” цього навчального посібника.

 Завдання для самостійної роботи 5.
На основі даних самостійної роботи 4 та використовуючи матеріали, що

містяться в Excel- файлі «Свинокомплекс-30»  та розділі 3 „ Бізнес-план
розвитку свинокомплексу потужністю 30 тис. голів” цього навчального
посібника визначити потребу в приміщеннях, спорудах, системі машин і
обладнання та інших ресурсах для  виробництва продукції тваринництва в
підприємстві.

Контрольні запитання і завдання до теми 5
1. Які цілі переслідує розробка виробничого плану?
2. В якій послідовності здійснюється розробка виробничого плану?
3. Які фактори визначають обсяги виробничого плану та глибину викладу
матеріалу в цьому розділі?
4. Чому виробничий план, як правило, починається з опису виробничих
операцій?
1. Яку інформацію потрібно включати в опис основних виробничих
операцій?
2. Що конкретно має бути зазначене в підрозділі «Машини та
устаткування» ?
3. Яка інформація наводиться в підрозділі «Сировина, матеріали та
комплектуючі вироби»?
4. Як у виробничому плані визначаються потреби бізнесу у виробничих та
невиробничих приміщеннях?
5. Яка додаткова інформація може бути наведена у виробничому плані?
6. На які зовнішні фактори треба звернути увагу в процесі розробки
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виробничого плану?
7. Форми і системи матеріально-технічного забезпечення виробництва.
8. Обчислення потреби в матеріалах.
9. Запаси матеріалів та регулювання запасів.
10. Організація виробничого процесу в часі.
11. Методи організації виробництва.
12. Організаційні форми організації виробництва.
13. Загальна характеристика витрат підприємства.
14. Сукупні витрати та собівартість продукції.
15. Ціна: види, функції і методи встановлення.
16. Прибуток підприємства, його джерела, структура, методи формування та
напрями використання.

ТЕСТИ ДО МОДУЛЯ 1.

1. Що вивчає дисципліна „Бізнес-планування підприємницької діяльності
в АПК” :

1 операційне планування виробничих процесів в галузях
сільськогосподарських підприємств

2 аналіз використання основних засобів виробництва в
сільськогосподарських підприємствах

3 теоретичні, методологічні й практичні питання бізнес-планування
для підприємницьких структур

4 економічні відносини в сільськогосподарських підприємствах

2. Назвіть письмовий документ, в якому викладено сутність
підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації, охарактеризовано аспекти
майбутнього бізнесу та особливості управління ним.

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним  словом)

3. Вкажіть цілі розробки бізнес-плану:
1 для залучення зовнішнього капіталу
2 для аналізу фінансового стану підприємства
3 для управління майбутнім бізнесом
4 для попереднього визначення перешкод та запобігання проблем
5 для перевірки реалістичності підприємницької ідеї ще до її реалізації;

4. Вкажіть стадії розробки бізнес-плану:
1 початкова
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2 фінансова
3 підготовча
4 основна

5. Інформаційне поле бізнес-плану – це:
1 сукупність відомостей, що їх наведено в бізнес-плані
2 інформаційне забезпечення системи управління майбутнім бізнесом
3 сукупність даних, які забезпечують інформаційні потреби в процесі

складання бізнес-плану
4 інформація про фактори зовнішнього середовища

6. Вкажіть правильну послідовність процесу  стратегічного планування за
його етапами:

1) Визначення стратегічних цілей і завдань функціонування
підприємства;

2) Визначення стратегічних альтернатив;
3) Вибір стратегії;
4) Підготовка кінцевого стратегічного плану
5)    Аналіз і оцінка внутрішнього та зовнішнього середовища;
(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь послідовністю чисел (через

тире), що означають на номер етапу)

7. SWOT- аналіз використовується для:
1 аналізу фінансового стану підприємства;
2 аналізу та оцінки сильних і слабких сторін функціонування підприємства;
3 виявлення стратегічних зон господарювання;
4 оцінки ринків збуту продукції

8. Вкажіть типові стратегії бізнесу за М.Портером
1 контрольованих витрат
2 корпоративна
3 диференціації
4 фокусування

9. Задля оцінки конкурентної позиції власної фірми підприємець
розраховує:

1 показники фінансового стану підприємства
2 матрицю конкурентного профілю
3 баланс підприємства
4 точку беззбитковості

10. Процес визначення цілей підприємства та шляхів по їх досягненню –
це:

1 стратегія підприємства
2 функція планування
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3 функція підприємства
4 функція теорії систем

11. Як називається розділ бізнес-плану, в якому висвітлюється короткий
огляд найбільш важливих аспектів підприємницького проекту?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним  словом)

12. Як називається розділ бізнес-плану, в якому висвітлюються цілі та
стратегії маркетингу, питання ціноутворення, схема розповсюдження
товарів?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним або двома  словом)

13. Як називається розділ бізнес-плану, в якому висвітлюються показники
виробничої програми підприємства, потреба в обладнанні, сировині та
матеріалах?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома  словом)

14. Як називається розділ бізнес-плану, в якому висвітлюється
організаційна структура підприємства, потреба персоналу та дається
характеристика менеджерів фірми?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома  словом)

15. Як називається розділ бізнес-плану, в якому висвітлюється питання
фінансового забезпечення бізнесу?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь двома  словом)

16. Розставити у відповідності до розділів бізнес-плану наступні їх
підрозділи:
А.    Галузь, фірма та її продукція 1.    планові обсяги продажу
В.    Дослідження ринку 2.    цільовий ринок бізнесу
С.    Маркетинг-план 3.    опис продукту фірми

4.    стратегія маркетингу
5.    тенденції розвитку галузі
6.    загальна характеристика ринку продукту

17. Розставити у відповідності до розділів бізнес-плану наступні їх
підрозділи:
А.    Виробничий план 1.    основні виробничі операції
В.    Організаційний план 2.    форма організації бізнесу
С. 3.    сировина та матеріали
Д. 4.    організаційна структура управління

5.    будівлі, машини та устаткування
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18. Розставити у відповідності до розділів бізнес-плану наступні їх
підрозділи:
А.    Фінансовий план 1.    план руху готівки
В.    Оцінка ризиків 2.   прибутки та збитки

3.    фінансові коефіцієнти
4.    способи реагування на загрози бізнесу
5.    плановий баланс
6.    типи можливих ризиків

19. Сегментація ринку – це:
1 визначення основних способів задоволення попиту потенційних споживачів
2 розподіл споживачів на певні групи
3 визначення тенденцій розвитку ринку
4 вибір каналу просування товару
5 одна з стратегій ціноутворення

20. Залежно від характеру обороту, який вони обслуговують, ціни
бувають:

1 оптові
2 договірні
3 поточні
4 роздрібні

21.На формування ціни продукції підприємства безпосередньо впливають
такі чинники:

1 конкуренти та ціни на їх продукцію
2 цінова політика держави
3 кваліфікація персоналу підприємства
4 дебіторська заборгованість

22. Стратегія ціноутворення „зняття вершків” застосовується до товарів:
1 які знімаються з виробництва
2 які просуваються на новий ринок
3 які мають унікальні властивості, захищені патентами
4 які продаються оптом

23. Класифікація ціни за каналами руху товарів:
1 виробнича
2 відпускна
3 оптово-посередницька
4 роздрібна

24. Виробничий план складається для того, щоб:
1 породити довіру до даного бізнесу описом переваг його продуктів
2 переконати читача в правильності вибору технології виробництва продукції
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підприємства
3 довести, що підприємство спроможне організувати виробництво необхідної

кількості продукції

25. Для яких сфер бізнесу виробничий план розробляється найбільш
детально?

1 для виробничого підприємства
2 для підприємства оптової торгівлі
3 для підприємства роздрібної торгівлі
4 для підприємства сфери послуг

26. На основі яких даних можна визначити потребу підприємства в
тракторах в найбільш напружений період?

1 на основі розміру земельної площі підприємства, строків виконання робіт,
нормативу виробітку на один еталонний трактор

2 на основі розмірів посівних площ с.-г. культур, строків виконання робіт,
змінної норми виробітку, коефіцієнта змінності

3 на основі обсягу механізованих робіт, змінної норми виробітку,
коефіцієнта змінності, розмірів посівних площ с.-г. культур

4 на основі обсягу механізованих робіт, змінної норми виробітку,
коефіцієнта змінності, строків виконання робіт

27. Яка чисельність операторів з машинного доїння необхідна за умови:
середньорічне поголів’я корів становить 600 гол., норма навантаження

(голів) на одного працівника – 100, коефіцієнт підміни –1,5 ?
(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним числом)

28. Яка кількість зернозбиральних комбайнів необхідна за умови: площа
зернових культур становить 1200 га, змінна норма виробітку комбайна –  10
га, термін збирання зернових – 20 днів, коефіцієнт змінності – 1,5 ?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним числом)

29. Яка кількість сівалок для посіву кукурудзи необхідна за умови: площа
посіву кукурудзи становить 900 га, змінна норма виробітку агрегату –  20 га,
термін посіву зернових –  10 днів, коефіцієнт змінності – 1,5.

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним числом)

30. Як визначити необхідну кількість транспортних засобів при збиранні
кукурудзи на силос?

1 на основі віддалі привезення зеленої маси від комбайна до місця
силосування

2 на основі їх вантажопідйомності
3 на основі урожайності кукурудзи на силос
4 на основі урожайності культури, продуктивності комбайна, часу одного

рейсу, вантажопідйомності однієї транспортної одиниці
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МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Лекція 6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

6.1. Завдання організаційного плану
Організаційний план повинен переконати потенційних інвесторів і

партнерів у правильності вибору організаційно-правової форми бізнесу та
довести спроможність управлінського колективу та іншого персоналу фірми
реалізувати бізнес-план.

Даний розділ доцільно почати з висвітлення організаційної структури
підприємства. При описі організаційної структури підприємства необхідно:
подати організаційну схему по структурі підприємства; охарактеризувати
основні підрозділи підприємства, їх функції та взаємодію між ними; викласти
розподіл обов’язків в групі управління та детально описати членів групи
управління (прізвище, ім’я та по-батькові; кваліфікація, досвід роботи і вклад
в досягнення підприємства; принципи, які лежать в основі оплати праці).

В бізнес-плані викладається кадрова політика фірми. Оцінюється
проектна система відбору кадрів при прийомі на роботу, вказуються витрати
на навчання працівників та система просування їх по службі.

В кінці розділу доцільно представити план соціального розвитку
колективу підприємства,  в якому включити такі положення:

1) удосконалення соціальної структури трудового колективу;
2) поліпшення умов праці і охорони здоров’я працівників

підприємства;
3) удосконалення оплати праці, поліпшення житлових і культурно-

побутових умов працівників;
4) підвищення трудової і громадської активності працівників.

6.2. Проектування організації управління. Формування структури
управління і організаційної структури

Як відзначалося, виробнича система описується комплексом
різноманітних структур, основними із них є:

- виробнича – склад виробничих підрозділів і взаємозв’язки між ними
(рух матеріальних потоків);

- невиробнича – склад невиробничих підрозділів (охорона здоровя,
культура тощо) і взаємозв’язки;

- управлінська  – склад управлінських підрозділів на базі виробничих і
невиробничих підрозділів структур і взаємозв’язки між ними (рух
інформаційних потоків);

- організаційна – сукупність виробничих, невиробничих і управлінських
структур.

Алгоритм формування організаційної структури в загальному вигляді
можна подати так (рис.5.1).
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Рис. 6.1. Алгоритм формування організаційної структури.
Досвід підприємств свідчить, що їх організаційна структура будується з

використанням різних методів. Методи проектування організаційної
структури:

1) аналогій – на основі використання досвіду проектування структур
інших підприємств;

2) експертний – на рекомендацій експертів;
3) структуризації цілей – на основі системного підходу будується

загальна логіка проектування підприємства;
4) організаційного моделювання – з використанням математичних

моделей.

Цілі підприємства

Принципи організації ВС Методи управління (адміністративні,
економічні, соціально-психологічні)

Формування комплексу завдань
виробництва

Проектування
виробничої
структури

Проектування
невиробничої
структури

Способи і форми управління (способи
управління: формулювання задач і
контроль; делегування повноважень;
по цілях; по результатах; ситуаційне)

Принципи управління (узгодження
цілей, ієрархії, спеціалізації,
виключення  дублювання,  тощо)

Функції управління і групування
управлінських процедур

Структура управління (види: лінійна, функціональна, лінійно-
функціональна, матрична пошукова, дивізіональна
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Рис.5.2. Організаційна структура сільськогосподарського виробничого
кооперативу

Можна виділити три великі групи організаційних структур:
♦ бюрократичні;
♦ дивізіональні;
♦ програмно-цільові.
Основними видами бюрократичних структур є: 1) функціональні;

2)лінійні; 3)лінійно-функціональні (штабне управління).
Дивізіональні структури можуть бути: 1) продуктово-організаційна;

2)організаційна структура, орієнтована на споживача; 3) регіональна
організаційна структура.

Плановоекономічний
відділ

Бухгалтерія

Служба матеріально-
технічного постачання,
реалізації і господарського
обслуговування

Цех
рослинництва

Тракторно-
рільнича бригада

Цех
тваринництва

Молочно-
товарна ферма

Цех
механізації

Рем.
майстерня

Служба
соціальної
сфери

Загально-
господарські служби

Загальні збори ВК Ревізійна
комісія

Правління ВК

Голова правління

Овочева
бригада

Тік

Склад добрив

Цех переробки
продукції

Ферма з
відгодівлі ВРХ

Свиноферма

Птицеферма

Автогараж

Склад ПММ

Склад
запчастин

Група
електриків

Служба
капітального
ремонту і
будівництва
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Програмно-цільові структури класифікуються на: 1) проектна
організаційна структура; 2) матрична; 3) оргструктура типу конгломерату.

6.3. Проектування організаційно-правової форми аграрного
підприємства

Господарський кодекс України визначає склад учасників господарсько-
економічних відносин. До них відносяться:
- фізичні особи, які можуть займатися підприємницькою діяльністю без
утворення юридичної особи (індивідуальні підприємці);
- юридичні особи, які стають об’єктами права з моменту їх реєстрації.
Юридичні особи класифікуються на: 1)комерційні організації; 2) об’єднання
комерційних і /або некомерційних організацій (асоціації); 3)некомерційні
організації.

 Загальний порядок створення підприємств (юридичної особи) включає
три основні стадії: підготовчу, установчу й організаційну (табл. 5.1).

5.1. Основні стадії створення  підприємств.
Підготовча стадія Установча стадія Організаційна стадія
1. Визначення предмета
і масштабу діяльності

1. Підготовка
установчих документів

1. Формування мережі
реалізації продукту

2. Вибір організаційно-
правової форми

2. Узгодження
документів і державна
реєстрація

2. Формування мережі
постачальників
сировини, матеріалів
тощо

3. Визначення місця
розташування
підприємства

3. Оформлення
атрибутів підприємства
(печатки, рахунки,
назва, бланки і т.д.)

3. Підбір персоналу

4. Розробка
підприємницької
концепції

4. Організація
виробничого процесу

4.Організація
управління
підприємством.

Будь-який бізнес здійснюється в одній з органiзaцiйно-правових форм
господарювання. В Укpaїнi законодавчо закрiпленi рiзнi форми
господарської дiяльностi, кожна з яких має свої особливостi, достоїнства i
недолiки. 3 погляду пiдприємництва, найбiльший iнтеpec являють собою
комерцiйнi органiзацiйно-правовi форми.

Логіку вибору організаційно-правової форми аграрного підприємства
можна представити на основі синтезу даних табл. 6.2.



55

6.2. Організаційно-правові форми підприємств

Ознаки
співставлення

Державні
підприємства

(ДП)

Господарські
товариства (ГТ)

Акціонерні
товариства (АТ)

Виробничий
кооператив (ВК)

Приватне
підприємство

Фермерське
господарство(Ф

Г)
Засновники
(учасники,

члени)

держава або
адміністративно
-територіальна

одиниця

Фізичні і юридичні
особи

Фізичні і юридичні
особи

Громадяни України та
юридичні особи,

зареєстровані в Україні

Фізичні і
юридичні особи

Фізичні особи

Трудова участь
у діяльності

підприємства

Трудова участь
членів не

передбачена

Трудова участь
акціонерів не
передбачена

Обов’язкова трудова
участь у діяльності ВК

Трудова участь
власника не
передбачена

Обов’язкова
трудова участь

членів у
діяльності ФГ

Внески
учасників

(засновників)

Грошима або
майном

Грошима або
майном. Статутний
капітал поділяється

на частки

Грошима або
майном. Статутний
капітал поділяється

на акції

Грошима або майном у
формі пайових внесків.

Можливе створення
неподільних фондів

Грошима або
майном.

Грошима або
майном.

Вищий орган
управління

Керівник ДП Збори учасників ГТ Загальні збори
акціонерів

Загальні збори членів
ВК

Власник ПП Збори членів
ФГ

Принцип
голосування

Кількість голосів
відповідає розміру їх
часток у статутному

фонді

Одна акція - один
голос

Рівні права у прийнятті
рішень: один член -

один голос

Згідно статуту

Участь у
розподілі

прибутків і
збитків

Здійснюється
відповідно до

статуту

Відповідно до
установчого
договору або

відповідно до часток
учасників

Відповідно до
номінальної вартості

акцій. Напрям
використання

прибутку визначають
загальні збори

акціонерів

Напрям використання
прибутку визначають
загальні збори  членів

ВК. Прибуток
розподіляється з

урахуванням трудового
внеску

Відповідно до
статуту за
рішенням
власника

Відповідно до
статуту за
рішенням

зборів членів
ФГ

Вихід
засновників
(учасників,
членів) із

підприємства

Виплачується
вартість частини

майна  ГТ
пропорційно його
частці членів ГТ у
статутному фонді

Шляхом продажу
всіх акцій АТ

Одержує пай, у порядку
визначеному статутом

ВК

Шляхом
продажу

підприємства

Одержує пай у
порядку

визначеному
статутом

Практична робота № 6. Організаційний план проекту з розвитку
галузі тваринництва

Зміст завдання
1.Розробити штатний розпис та розрахувати річний фонд оплати праці для
працівників у галузі тваринництва.

Методика виконання
 Послідовність розроблення штатного розпису та розрахунку річного

фонду оплати праці для працівників в галузі тваринництва висвітлена в
Excel- файлі «Свинокомплекс-30»  та розділі 3 „ Бізнес-план розвитку
свинокомплексу потужністю 30 тис. голів” цього навчального посібника.

 Завдання для самостійної роботи 6.
На основі даних самостійних робіт 4 і 5 використовуючи матеріали, що

містяться в Excel- файлі «Свинокомплекс-30»  та розділі 3 „ Бізнес-план
розвитку свинокомплексу потужністю 30 тис. голів” цього навчального
посібника розробити штатний розпис та розрахувати річний фонд оплати
праці для працівників у галузі тваринництва.
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Контрольні запитання і завдання до теми 6

1. Які основні завдання розв'язуються в процесі складання організаційного
плану?
2. Охарактеризуйте логіку розробки та структуру організаційного плану.
3. Які юридичні форми організації бізнесу передбачено законодавством
України?
4. Які фактори впливають на вибір форми організації бізнесу?
5. Яку інформацію містить підрозділ «Організаційна форма бізнесу»?
6. Як визначаються потреби бізнесу в персоналі?
7. Які елементи враховуються для визначення вартості утримання
персоналу фірми?
8. Яку саме інформацію та щодо яких осіб доцільно повідомляти в
організаційному плані?
9. Як визначаються потреби фірми в зовнішніх консультантах?
10. Для чого в організаційному плані наводиться схема управління фірмою?
11. В якій послідовності здійснюється опрацювання організаційної схеми
управління фірмою?
12. Які елементи кадрової політики та стратегії доцільно охарактеризувати
в організаційному плані?
13. У чому залежність між процесом визначення цілей і формою організацій?
14. Техніка і тактика реєстрації підприємства.
15. Методи підбору команди.

Лекція 7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Розділ бізнес-плану „Фінансовий план” є підсумковим і
розраховується за результатами прогнозу виробництва і реалізації продукції.
Тут поряд з прогнозним рухом грошових потоків повинно бути детально
висвітлено поточний фінансовий стан підприємства ( при умові, що проект
реалізується на діючому підприємстві). Зазвичай фінансовий розділ включає
такі основні документи:

1) план доходів і витрат (прибутків і збитків);
2) план руху грошових коштів (готівки);
3) плановий баланс.

Ступінь детальності викладу інформації в прогнозних формах
фінансової звітності визначається цілями бізнесу, що проектується. План
прибутків і збитків, а також рух грошових коштів подається в бізнес-плані,
зазвичай, на перший плановий рік помісячно, на другий і третій –
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поквартально. Плановий баланс активів і пасивів складається на кінець
кожного року планового періоду.

7.1. План прибутків і збитків
План прибутків і збитків відображає операційну діяльність

підприємства на плановий період і по суті є прогнозом його фінансових
результатів (табл.7.1).

Таблиця 7.1
План доходів і витрат

РокиПоказники
перший другий третій

1. Вартість реалізованої продукції
2. Прямі витрати на виробництво реалізованої
продукції
3. Валовий прибуток (р.1 – р.2)
4. Адміністративно-збутові (операційні)
витрати
5. Операційний прибуток (р.3 – р.4)
6. Сплата відсотків за кредит
7. Прибуток до сплати податків (р.5 – р.6)
8. Податки з прибутку
9. Чистий прибуток (збиток) (р.7 – р.8)

В бізнес-плані графічним або аналітичним шляхом визначається
критичний обсяг продажу (точка беззбитковості або поріг рентабельності) і
запас фінансової міцності підприємства. Критичний обсяг продаж в
грошовому виразі (Q гв) може бути розрахована за такою формулою:

 Q гв  =
Ïçì

Âïîñ
-1

,

де Впос – умовно-постійні витрати;
Пзм – питома вага умовно-змінних витрат в обсязі продаж, долі одиниць.

Критичний обсяг продаж в натуральному виразі (Q н) може бути
розрахована за такою формулою:

Qн  =
ÂçìÖ

Âïîñ
-

 =
ÌÄ
Âïîñ ,

Ц – ціна одиниці продукції (без ПДВ);
Вам – змінні витрати на одиницю продукції;
МД – маржинальний дохід на одиницю продукції.

Запас фінансової міцності визначають як різницю між плановою
величиною виручки та критичним обсягом продаж і відображає розмір, до
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якого можна зменшувати обсяг виробництва або ціну, з тим щоб
виробництво не було збитковим.

Слід зазначити, що, якщо підприємство планує виробляти декілька
видів продукції, то результати розрахунків точки беззбитковості будуть
справедливі лише для планової структури продаж.

7.2.Планування грошових потоків
Важливим завданням фінансового планування є планування грошових

потоків (cash flows). Воно дає можливість визначити майбутні грошові
надходження підприємства та його витрати. При цьому необхідно
передбачити час надходження грошових коштів та їх витрачання. Бюджет
грошових коштів підприємства розробляється на різні строки: на місяць,
квартал, рік. Як правило складаються місячні бюджети. Грошові потоки
підприємства забезпечують його ліквідність, тобто здатність платити за
придбану сировину, матеріали, погашати позики. Загальна схема складання
руху грошових потоків і баланс грошових коштів представлена в  табл.7.2.

Таблиця 7.2
Рух чистих грошових потоків і баланс грошових коштів,  тис. грн.

МісяціГрошові потоки
1 2 3 4 5 6

1. Усього надходжень 200 160 120 280 450 700
2. Усього грошових видатків 150 250 300 300 350 400
3. Чистий грошовий потік (р.1-
р.2)

50 (90) (180) (20) 100 300

4. Грошовий потік на початок
місяця

100 150 60 - - -

5. Зовнішнє фінансування:
надходження (погашення)

- - 120 20 (100) (40)

6. Грошовий потік на кінець
місяця (р.4 + р.5)

150 60 - - - 260

7. Рух заборгованості - - 120 140 40 -

У плані руху грошових коштів (готівки) міститься інформація з
визначення надходження коштів, які необхідні для виконання запланованого
обсягу фінансово-господарських операцій. Усі надходження і грошові
видатки враховуються у період часу, що відповідають фактичним датам
здійснення їх платежів, з урахуванням часу затримки оплати реалізованої
продукції, часу затримки платежів і поставок матеріальних ресурсів.

В грошові видатки підприємства не включається сума амортизаційних
відрахувань, так як вони не є грошовим зобов’язанням. В той же час кошти
на придбання основних засобів повністю відносяться до грошових видатків.
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Дані таблиці 7.2 свідчать, що у березні місяці підприємство змушене
взяти кредит у банку 120 тис. грн., а в квітні – 20 тис. грн.. З травня
починається погашення боргу – 100 тис. грн., а в червні 40 тис. грн.

Таким чином, основним завданням плану руху чистих грошових
потоків і балансу грошових коштів є перевірка синхронності надходжень і
витрат грошових коштів, тобто перевірити майбутню ліквідність
підприємства.

План руху грошових коштів є основним документом, в якому
визначається потреба в капіталі, реалізується стратегія фінансування
підприємства. На його основі здійснюється оцінка інвестицій.

Стратегія фінансування бізнес-проекту передбачає визначення переліку
залучених джерел інвестиційних ресурсів, які поділяються на внутрішні (
статутний капітал підприємства, нагромаджені резерви, амортизаційні
відрахування тощо) та зовнішні ( кредити, надходження від продажу
емітованих цінних паперів, державні субсидії тощо). З метою одержання
максимального прибутку від інвестиційної діяльності та забезпечення
фінансової стійкості підприємства на практиці, зазвичай, здійснюється
оптимізація структури джерел інвестицій. Використання лише внутрішніх
джерела фінансування веде до зниження ефективності господарської
діяльності, що зумовлене наявністю ефекту фінансового важеля. Ефект
фінансового важелю – це приріст рентабельності власного капіталу, який
зумовлений використанням позичкового капіталу. Ефект фінансового важеля
розраховується за формулою:

ЕФВ = (1– Сп) (РК – СВК)*
ÂÊ
ÏÊ ,

Де ЕФВ – ефект фінансового важеля;
Сп – ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом;
РК – коефіцієнт рентабельності активів без врахування виплат на
обслуговування кредиту;
СВК– середня розрахункова ставка відсотків за кредит, виражена
десятковим дробом;
ПК – величина позичкового капіталу;
ВК – величина власного капіталу підприємства.

Значення диференціалу (РК – СВК) не повинне бути від’ємне. Від’ємне
значення диференціалу означає, що підприємство буде мати збитки від
використання позичкових коштів.

Плановий баланс характеризує фінансовий стан підприємства на кінець
розрахункового періоду часу і відображає ресурси підприємства по їх складу
і напрямках використання, з одної сторони (актив), і по джерелах їх
фінансування – з другої. При складанні планового балансу враховується
купівля основних фондів, зміни вартості матеріальних запасів, що зумовлені
зростанням обсягів продажу та іншими чинниками.
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Балансовий план підприємства складається методом визначення
відсоткового співвідношення до  продажу. Він ґрунтується на тому, що на
рух активів підприємства впливають зміни в обсязі реалізації. За зростання
обсягу продажу виникає необхідність у збільшенні суми активів.
Використання методу відсотків передбачає диференціацію активів.
Необхідно виділити активи, на які впливають зміни в обсязі продажу й
активи незалежні від цих змін. Більша частина активів залежить від обсягу
продажу, наприклад дебіторська заборгованість, товарно-матеріальні запаси.
Вони прямо пов’язані зі зменшенням або збільшенням продажу.
Відбуваються зміни і в зобов’язаннях. Так, збільшення кількості зайнятих
призведе до зростання статті „нарахована, але не виплачена заробітна плата”,
зросте також сума „нарахованих податків” через збільшення податкової бази.

7.3. Показники ефективності підприємницького проекту
Систему показників ефективності підприємницького проекту можна

поділити на дві групи:
1) показники фінансового стану підприємства (табл. 7.3);
2) показники ефективності інвестицій.

Таблиця 7.3

Показники оцінки фінансового стану підприємства
Показники або група
показників

Економічний зміст

Коефіцієнти ліквідності. Ліквідність – це здатність підприємства
виконувати свої короткострокові зобов’язання.
Коефіцієнт поточної
ліквідності

Відношення поточних активів до поточних пасивів
підприємства

Коефіцієнт термінової
ліквідності

Відношення поточних активів без вартості
товарно-матеріальних запасів до поточних пасивів

Коефіцієнт абсолютної
ліквідності

Відношення високоліквідних активів (грошові
кошти, цінні папери) до поточних пасивів

Показники платоспроможності. Платоспроможність – це здатність
підприємства виконувати свої довгострокові зобов’язання в міру настання
строків платежів
Коефіцієнт фінансової
стійкості

Відношення власних коштів підприємства до
залучених

Коефіцієнт
платоспроможності

Відношення залучених коштів до власних коштів
підприємства

Показники рентабельності. Ця група показників характеризує здатність
підприємства отримувати прибуток на вкладений капітал
Коефіцієнт валового
прибутку

Відношення величини валового прибутку до суми
виручки від реалізації продукції

Коефіцієнт Відношення величини операційного прибутку до
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операційного прибутку суми виручки від реалізації продукції
Коефіцієнт чистого
прибутку

Відношення величини чистого прибутку до суми
виручки від реалізації продукції

Чиста рентабельність
активів

Відношення величини чистого прибутку до
середньої за період вартості активів

Чиста рентабельність
власного капіталу

Відношення величини чистого прибутку до
середньої за період вартості власного капіталу

Показники активності (оборотності). Ця група показників характеризує
ефективність використання підприємством економічних ресурсів
Коефіцієнт оборотності
активів

Відношення виручки від продаж до середньої за
період вартості активів

Коефіцієнт оборотності
власного капіталу

Відношення виручки від продаж до середньої за
період вартості власного капіталу

Коефіцієнт оборотності
товарно-матеріальних
запасів

Відношення виручки від продаж до середньої за
період вартості запасів

Коефіцієнт оборотності
дебіторської
заборгованості

Відношення виручки від продаж в кредит до
середньої за період дебіторської заборгованості

Ефективність проекту оцінюється на протязі розрахункового періоду,
який охоплює часовий інтервал від початку проекту до його завершення.

Розрахунковий період розбивається на кроки – відрізки, в межах яких
відбувається агрегування даних, які використовуються для оцінки
фінансових показників. Кроки розрахунку t визначаються номерами (0,  1,  2
...М). Час в розрахунковому періоді вимірюється в роках або долях року і
відраховується від фіксованого моменту t0 =0 і приймається за базовий.

Грошовий потік – це залежність від часу грошових надходжень і
видатків при реалізації проекту, який породжує цей потік.

Основні показники ефективності проекту основані на врахуванні
фінансових ресурсів у часі, які визначаються за допомогою дисконтування.

Дисконтуванням грошових потоків називається приведення їх
різночасових значень до їх цінності на відповідний момент часу, який
називається моментом приведення і позначається t0 .

Основним економічним нормативом, який використовується при
дисконтуванні, є норма дисконту Е, яка виражається в долях одиниць або
відсотках в рік.

Дисконтування грошового потоку на m-му кроці здійснюється шляхом
множення його значення на коефіцієнт дисконтування αm , який
розраховується за формулою:
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αm = 1/(1+Е) tm-to

де tm – момент закінчення m – го кроку.
Норму дисконту Е можна вибирати різною для різних кроків

розрахунку.
Для розрахунку ефективності проекту можна використовувати такі
основні показники:
1) чистий приведений дохід;
2) внутрішня норма дохідності;
3) індекс доходності (прибутковості, рентабельності) інвестицій;
4) термін окупності інвестицій.

1. Чистий приведений дохід (ЧПД) являє собою накопичений
дисконтований ефект ( дискотоване накопичене сальдо) за розрахунковий
період

               М               М                    М
ЧПД = ∑ fmαm  = ∑ ГПmαm  – ∑ Іmαm ,

m=0 m=0 m=0

де  fm  – величина грошового потоку на m-му кроці;
ГПm , Іm – відповідно грошовий потік від проекту і сума інвестицій в проект
на m-му кроці.

М – тривалість (строк життя) проекту
Якщо ЧПД >0 , то проект ефективний, Якщо ЧПД < 0 , то проект не

ефективний.
2. Внутрішня норма дохідності (ВНД). ВНД називається таке додатнє

число Ев, при якому норма дисконту Е=Ев ЧПВ проекту перетворюється в 0,
при всіх більших значеннях Е ЧПВ – від’ємна, а при всіх менших значеннях
Е ЧПВ – додатна. ВНД на практиці обчислюють за формулою:

ВНД = ДСм +
×ÒÂáäñ×ÒÂìäñ

×ÒÂìäñ
-

(ДСб-ДСм),

де ДСм, ДСб – задана умовою задачі відповідно кількісно менша
(індекс „м”) і більша (індекс „б”) дисконтна ставка, %;

ЧТВмдс, ЧТВбдс – чистий приведений дохід за умови взятої відповідно
меншої і більшої дисконтної ставки.

3. Індекс доходності (прибутковості, рентабельності)  інвестицій

            М                 М
ІД =  ∑ ГПmαm  / ∑ Іmαm ,
         m=0               m=0

Якщо ІД >1 , то проект ефективний, Якщо ІД < 1 , то проект не
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ефективний.
4.Терміном окупності інвестицій називається тривалість періоду від

початкового моменту до того моменту часу в розрахунковому періоді, після
якого ЧПД стає і в подальшому залишається невід’ємним.

Практична робота № 7. Оцінка ефективності інвестиційних проектів.
Розрахунок показників ефективності інвестиційних проектів за
допомогою функцій, влаштованих у табличний процесор Excel

Зміст роботи
1. Розрахувати показники ефективність інвестиційних проектів  за

допомогою функцій, влаштованих у табличний процесор  Excel.

Постановка задачі. В підприємстві розроблено два інвестиційні
проекти, що мають вихідні параметри, наведені в таблиці 1. При розрахунках
узяти дисконтну ставку на рівні 20 %.

1. Вихідні економічні параметри інвестиційних проектів
Роки
1 2 3 4 5Проекти
Інвестиції,
тис. грн.

Грошові потоки, тис. грн.

Оновлення системи
машин для зернового
господарства

200,0 100,0 120,0 100,0 90,0

Розширення
потужностей складів

200,0 50,0 70,0 130,0 170,0

Обґрунтувати економічну ефективність інвестиційних проектів за
загальноприйнятими показниками ( чистою поточною вартістю ,
внутрішньою нормою доходності) та визначити найоптимальніший з них за
ступенем ефективності.

Методика виконання
Для розрахунку показників ефективності інвестиційних проектів

доцільно використовувати комп’ютерний інструментарій, зокрема табличний
процесор Excel. Основні показники ефективності інвестиційних проектів
(чиста поточна вартість, внутрішня норма доходності)  можна розрахувати за
допомогою функцій, влаштованих у табличний процесор  Excel. Назви цих
функцій та команд меню Excel є різною для англомовної та русифікованих
версій процесора Excel. Тому у фігурних дужках після „англомовної” назви
будемо вказувати „російськомовні” варіанти відповідної функції або команди
меню.

Початкові дані внесемо у Excel. При цьому слід пам’ятати, що значення
інвестицій вводяться зі знаком „–„ (рис.7.1).
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Рис. 7.1. Початкові дані інвестиційних проектів у Excel.

У клітинку Н4 для першого проекту вводиться формула:
= NPV(0.2;B4:F4) {= ЧПС(0,2;В4: F4) або =НПЗ(0,2;В4: F4)}(рис.7.2).

Рис.7.2. Діалогове вікно Аргументы функции
Аргументами функції NPV {ЧПС або НПЗ} є:

- норма (альтернативна вартість капіталу, відсоткова ставка, норма
прибутку, дисконт);

- послідовність від’ємних і додатних чисел, які відповідають
вхідним і вихідним грошовим потокам.

Нажавши на кнопку ОК, у клітинці Н4 з’явиться значення чистої
поточної вартості для першого проекту (56,62).
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У клітинку Н5 для другого проекту вводиться формула:
= NPV(0.2;B5:F5) {= ЧПС(0,2;В5: F5) або =НПЗ(0,2;В5: F5)}.
Нажавши на кнопку ОК, у клітинці Н5 з’явиться значення чистої

поточної вартості для другого проекту (39,58).
Для того, щоб визначити внутрішню норму доходності для першого

проекту у клітинку J4  вводиться формула:
= IRR(B4:F4) {= ВСД(В4: F4) або =ВНДОХ(В4: F4)} (рис.7.3).

Рис. 7.3. Діалогове вікно Аргументы функции

Нажавши на кнопку ОК, у клітинці J4 з’явиться значення внутрішньої
норми доходності для першого проекту (37 %).

Для того, щоб визначити внутрішню норму доходності для другого
проекту у клітинку J5  вводиться формула:

= IRR(B5:F5) {= ВСД(В5: F5) або =ВНДОХ(В5: F5)}.
Нажавши на кнопку ОК, у клітинці J5 з’явиться значення внутрішньої

норми доходності для другого проекту (30 %).
Висновок. Ефективнішим є перший проект, так як для нього чиста

поточна вартість є більшою ( 56,62 > 39,58) і значення внутрішньої норми
доходності вищим (37 % > 30 %).

Завдання для самостійної роботи 7.
На основі даних самостійних робіт 4, 5 і 6 використовуючи матеріали,

що містяться в Excel- файлі «Свинокомплекс-30»  та розділі 3 „ Бізнес-план
розвитку свинокомплексу потужністю 30 тис. голів” цього навчального
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посібника розрахувати показники ефективності інвестиційних проектів  за
допомогою функцій, влаштованих у табличний процесор  Excel.

Контрольні запитання і завдання до теми 7
1. З яких основних частин складається фінансовий план?
2. На які періоди складається баланс грошових витрат і надходжень?
3. Які методи планування прибутку від реалізації продукції Ви знаєте?
4. Який порядок розроблення балансового плану підприємства?
5. Як здійснюється аналіз беззбитковості?
6. Що Ви розумієте під грошовим потоком?
7. Які основні показники ефективності проекту Ви знаєте?
8. Що являє собою чистий приведений дохід?
9. Що відображає внутрішня норма дохідності?
10.Як визначити термін окупності інвестицій?

Лекція 8. ОЦІНКА РИЗИКІВ І ЇХ СТРАХУВАННЯ

8.1. Основне завдання розділу „Оцінка ризиків і їх страхування”

Основним завданням розділу „Оцінка ризиків і їх страхування”
є виявлення найбільш значних ризиків, які мають місце у випадку реалізації
пропонованого проекту та пропонування основних заходів захисту від їх
впливу.

Починати даний розділ необхідно з формування повного переліку
можливих ризиків, які можуть виникнути в ході реалізації підприємницького
проекту. Найважливішими ризиками в таких ситуаціях є :

- ризик вибору споживачів;
- ризик конкуренції;
- ненадійність постачальників;
- ризик помилкової стратегії проникнення на ринок;
- ризик підвищення цін на ресурси;
- ризик коливання цін;
- ризик зміни умов оподаткування тощо.
Потім необхідно оцінити ймовірності появи того чи іншого ризику та

проаналізувати їх. Для аналізу ризику використовують такі методи:
- аналіз чутливості;
- перевірка стійкості;
- корегування параметрів плану;
- аналіз сценаріїв;
- метод „Монте-Карло”.
Особливістю застосування вказаних методів полягає у

формалізованому описі умов реалізації плану у формі моделі та аналізі



67

можливих сценаріїв розвитку подій і їх впливу на показники ризику. Тут, як
правило, до аналізу сценаріїв використовують три підходи: песимістичний,
оптимістичний і найбільш ймовірний. Планування сценаріїв дозволяє
сформулювати повний перелік факторів ризику, проранжувати можливі
ризики і змоделювати процес реалізації бізнес-плану підприємства, оцінити з
відповідною ймовірністю наслідки несприятливих ситуацій.

Потім доцільно зробити розрахунки можливих втрат в результаті
настання того чи іншого ризику. В абсолютному вираженні рівень ризику
визначають як добуток очікуваного збитку на ймовірність того, що збиток
дійсно матиме місце. Вибравши найбільш значні ризики, виходячи з
ймовірності появи і із розмірів втрат у випадку їх настання, розробляють
заходи з їх нейтралізації або мінімізації негативних наслідків.

Виділяють зовнішні та внутрішні способи зниження ризику. Найбільш
типовими зовнішніми способами зниження ризику є:

- страхування, що являє собою систему відшкодування збитків
страхувачем при настанні страхових випадків із спеціальних фондів,
які формуються за рахунок страхових внесків страхувальниками;

- хеджування (захист від втрат), що передбачає укладення
довгострокової угоди на поставку продукції між постачальником і
споживачем за обумовленою ціною тощо.

Найпоширенішими внутрішніми способами зниження ризику є такі:
- диверсифікація виробництва;
- підвищення якості та ефективності управління підприємством;
- створення страхових резервів для покриття можливих

непередбачуваних втрат тощо.

8.2. Методи оцінки стійкості проекту
З метою оцінки стійкості і ефективності проекту в умовах невизначеності і
ризику існують такі методи:
1) укрупнена оцінка стійкості проекту;
2) розрахунок рівнів беззбитковості;
3) метод варіації параметрів.
1. Укрупнена оцінка стійкості проекту
При використанні цього методу з метою забезпечення стійкості проекту
рекомендується:

- використовувати помірно песимістичні прогнози параметрів проекту,
цін, ставок оподаткування, обмінних курсів валют, строків виконання і
вартості окремих видів робіт.;
- передбачати резерви коштів на непередбачені інвестиційні і
операційні витрати;
- збільшувати норму дисконту на величину попратки на ризик.

2.Розрахунок рівнів беззбитковості
Розрахунок рівня беззбитковості проводиться за формулою:
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УБm =
CVmSm

DCmCVmCm
-

-- ,

 Sm - об’єм виручки на m –му кроці;
Cm – повні поточні витрати виробництва продукції на m –му кроці;
CVm – умовно-змінна частина повних поточних витрат виробництва на
m –му кроці;

DCm – доходи від позареалізаційної діяльності за вирахуванням витрат по
цій діяльності.
Всі ціни і витрати слід враховувати без ПДВ.
Зазвичай проект вважається стійким, якщо у розрахунках по проекту рівень
беззбитковості не перевищує 0,6-0,7 після освоєння проектних потужностей.

Метод варіації параметрів ( або аналіз чутливості) полягає в
дослідженні змін інтегральних показників ефективності проекту залежно від
змін окремих параметрів: 1) інвестиційні витрати; 2) обсяг виробництва; 3)
витрати виробництва; 4) % за кредит; 5) індекси цін або індекси інфляції; 6)
тривалість розрахункового періоду.

Оцінка стійкості може здійснюватися шляхом визначення таких
параметрів проекту, при яких інтегральний комерційний ефект стає рівним 0.

Практична робота № 8. Прогнозування ефективності інвестиційних
проектів за допомогою комп’ютерного імітаційного моделювання

Зміст
1. Дослідити залежність ефективності інвестиційних проектів від

невизначених чинників.
Постановка задачі. В підприємстві розроблений інвестиційний  проект з

оновлення системи машин для зернового господарства. Невизначеність
деяких чинників (урожайності зернових, ціни 1 ц, змінних витрат на 1ц та
величини умовно-постійних витрат на  виробництво зерна) зумовили
невизначеність величини грошових потоків, які одержує підприємство по
роках реалізації проекту. Діапазони можливих значень грошових потоків та
ймовірність їх виникнення наведені в табл. 8.1.

8.1. Вихідні економічні параметри інвестиційного проекту
Роки

1 2 3 4 5
Інвести
-ції,
тис.
грн.

Грошові
потоки,
тис.
грн.

Ймовір-
ність

Грошові
потоки,
тис.
грн.

Ймовір-
ність

Грошові
потоки,
тис. грн.

Ймовір-
ність

Грошові
потоки,
тис.
грн.

Ймові
р-
ність

80,0 0,25 60,0 0,25 50,0 0,3 20,0 0,3
90,0 0,5 80,0 0,5 70,0 0,4 50,0 0,4

200,0

100,0 0,25 100,0 0,25 90,0 0,3 80,0 0,3
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Потрібно дослідити залежність ефективності інвестиційного проекту
(чисту поточну вартість, внутрішню норму доходності) від невизначених
чинників. При розрахунках узяти дисконтну ставку на рівні 15 %.
Методика виконання
Прогнозування ефективності інвестиційних проектів полягає у розрахунку
величини чистої поточної вартості, внутрішньої норми доходності для
багатьох штучно згенерованих поєднань невизначених чинників та у
статистичному аналізі цих результатів.
Процедуру поєднання невизначених факторів можна виконати за допомогою
табличного процесора Excel в такій послідовності:

- у полі Excel формують таблицю можливих значень невизначених
факторів та ймовірностей їх появи ( аналогічну табл. 8.1);

- так як величина інвестицій є визначеною величиною, то її вводять зі
знаком „–„ звичайним способом в першу колонку таку кількість, яку
хочуть отримати в кожній колонці (наприклад 100);

- у меню Сервис вибирають команду Анализ данных. Якщо такої
команди немає, то її встановлюють за допомогою команди
Надстройки, встановивши позначку навпроти режиму Пакет анализа;

- вибирають режим Генерация случайных чисел і заповнюють
діалогове вікно цього режиму (рис.1);

- у полях Число переменных  і Число случайных величин вказують
потрібну кількість колонок і кількість чисел, яку хочуть отримати в
кожній колонці (наприклад 100);

- у полі Распределение вказують Дискретное;
- у полі Входной интервал значений и вероятностей вказують адресу

діапазону, що пов’язує значення та ймовірності їх набуття
невизначеним фактором;

- у полі Выходной интервал вказують адресу верхньої клітинки
діапазону розміщення випадкових чисел. Нижче цієї клітини будуть
розміщені значення факторів, що вказані в табл.1 з частотою, яка
близька до заданої ймовірності.

В результаті виконаних дій отримаємо п’ять колонок, у кожній з яких по
100 вибраних випадково значень для чотирьох невизначених чинників. Будь-
які п’ять чисел, взяті у рядку цих колонок, є випадковим поєднанням значень
чинників. Такому поєднанню відповідає певна ефективність інвестиційного
проекту (чиста поточна вартість, внутрішня норма доходності). Розрахунок
величини чистої поточної вартості і внутрішньої норми доходності для
кожного поєднання покаже очікувану картину ефективності інвестиційного
проекту (рис. 8.2).
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Рис. 8.1. Діалогове вікно Генерация случайных чисел

Рис. 8.2. Розрахунок величини чистої поточної вартості і внутрішньої
норми доходності для кожного поєднання невизначених чинників
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Статистичний аналіз одержаних значень величини чистої поточної
вартості і внутрішньої норми доходності можна провести за допомогою
засобів Excel в такій послідовності:

- у меню Сервис вибирають команду Анализ данных;
- в діалоговому вікні Анализ данных в списку Инструменты анализа

вибирають Описательная статистика і нажимають кнопку ОК;
заповнюють діалогове вікно Описательная статистика (рис. 8.3) і
нажимають кнопку ОК.

Рис. 8.3. Діалогове вікно Описательная статистика

В результаті одержимо статистичні характеристики величини чистої
поточної вартості і внутрішньої норми доходності (рис. 8.4). Середня
величина чистої поточної вартості дорівнює 11,64 тис. грн., а стандартне
відхилення – 15,86  тис. грн. Одержані дані свідчать, що значення чистої
поточної вартості може змінюватися від (-35,4) до 51,1 тис. грн. Середній
рівень внутрішньої норми доходності становитиме 18,34 % і може
змінюватися від  2,4 % до 29,2 %.
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Рис. 8.4. Результати аналізу величини чистої поточної вартості

Розподіл величин чистої поточної вартості і внутрішньої норми
доходності

Не дивлячись на те, що дані на рис. 4 достатньо повно характеризують
величину чистої поточної вартості, вони не можуть відповідь на питання –
яка ймовірність крайніх значень цієї величини. Для цього потрібно знати
розподіл величини чистої поточної вартості. Для цього  Excel має вбудовані
засоби. Щоб одержати гістограму (графічне представлення розподілу
ймовірностей), функцію розподілу і таблицю частот, потрібно виконати такі
дії:

- у меню Сервис вибирають команду Анализ данных;
- в діалоговому вікні Анализ данных в списку Инструменты анализа

вибирають Гистограмма і нажимають кнопку ОК;
- заповнюють діалогове вікно Гистограмма так, як показано на рис. 8.5

і нажимають кнопку ОК.
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Рис. 8.5. Діалогове вікно Гистограмма

Результати розрахунків подані на окремому листі (рис.6). Дані в колонці В
показують, скільки значень величини чистої поточної вартості (із 100)
потрапили в інтервали (кишені), визначені Excel в колонці А. 21 значення
чистої поточної вартості  є від’ємним. Найбільша кількість значень ( 23)
лежить в інтервалі 12,65 – 22,27 тис. грн.

Рис. 8.6. Гістограма і таблиця частот
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Завдання для самостійної роботи 8.
На основі даних задачі практичної роботи №8 дослідити залежність ефективності
інвестиційних проектів від невизначених чинників при зміні таких показників:
Варіант по
передостанній цифрі
залікової книжки

Інвестиції, тис. грн..

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

250

Грошові потоки 2-го року за
ймовірностями

Варіант по останній
цифрі залікової книжки

0,25 0,5 0,25
0 90 100 110
1 100 110 120
2 110 120 130
3 120 130 140
4 130 140 150
5 140 150 160
6 150 160 170
7 160 170 180
8 170 180 190
9 180 190 200

Контрольні запитання і завдання до теми 8.
1. Ризик та його роль в кризовому менеджменті.
2.Аналіз та визначення ризику.
3. Методи полегшення роботи в групі при визначенні можливих
ризиків.
4. Порядок оцінки ризику.
5. Система управління ризиком.
6. Організація повідомлення про ризик.
7. Використання ризику в кризовій ситуації.
8. Рекомендації щодо управління ризиком.
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Тести до модуля 2

1. Організаційна форма бізнесу – це:
1 конкретний вид підприємства, створеного відповідно до чинного

законодавства
2 система норм, що визначають стосунки суб’єкта господарювання з

державою, іншими фізичними та юридичними особам
3 форма власності, на якій заснований бізнес
4 вид підприємницької діяльності

2. У якому в нормативно-правовому акті дана коротка характеристика усіх
організаційно-правових форм юридичних осіб України:

1 Закон України “Про господарські товариства”
2 Закон України “Про підприємства в Україні”
3 Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок державної

реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності “
4 Господарський кодекс України

3. В якій організаційно-правовій формі господарювання діють такі
принципи: обов’язкова трудова участь в діяльності підприємства та характер
управління за принципом: “один член – один голос”?

1 товариство з обмеженою відповідальністю
2 акціонерне товариство
3 виробничий кооператив
4 повне товариство

4. Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є:
1 збори акціонерів
2 спостережна рада
3 ревізійна комісія
4 збори учасників

5. В якому товаристві всі його учасники здійснюють підприємницьку
діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність
за зобов’язаннями товариства усім своїм майном:

1 у акціонерному товаристві
2 у повному товаристві
3 у товаристві з обмеженою відповідальністю
4 у товаристві з додатковою відповідальністю

6. Товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких
визначається установчими документами, і несе відповідальність за
зобов’язаннями тільки своїм майном є:

1 виробничий кооператив
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2 повне товариство
3 товариство з обмеженою відповідальністю
4 товариство з додатковою відповідальністю

7. Яку мінімальну кількість акцій потрібно мати, щоб гарантовано
блокувати прийняття рішень загальних зборів акціонерного товариства, які
потребують кваліфікованої більшості голосів?

1 у розмірі 15 % від загальної їх вартості плюс одна акція;
2 25 % плюс одна акція;
3 40 % плюс одна акція;
4 50 % плюс одна акція.

8. Вищим органом виробничого кооперативу є:
1 правління
2 спостережна рада
3 ревізійна комісія
4 загальні збори

9. Як називається договірне об’єднання підприємств, створене з метою
постійної координації господарської діяльності :

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)

10. Як називається система заходів з метою попередження банкрутства
підприємств?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним  словом)

11. До різновидів організаційної структури управління підприємством
належать структури:

1 лінійно-штабна
2 функціональна
3 дивізіональна
4 множинна

12. Організаційна структура управління підприємством, яка передбачає
наявність функціональних підрозділів (штабів), що мають права керування і
прийняття рішення, називається:

1 лінійно-штабною
2 функціональною
3 дивізіональною
4 лінійною

13. Які з указаних статей витрат відносяться до складу статей
калькулювання собівартості продукції рослинництва:

1 насіння і посадковий матеріал
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2 витрати на оплату праці
3 корми
4 засоби захисту рослин
5 сировина та матеріали

14. Які з указаних статей витрат відносяться до складу статей
калькулювання собівартості продукції тваринництва:

1 засоби захисту тварин
2 сировина та матеріали
3 корми
4 добрива
5 витрати на оплату праці

15. Які з указаних статей витрат відносяться до складу статей
калькулювання собівартості продукції промислових виробництв:

1 сировина і матеріали
2 витрати на оплату праці
3 корми
4 відрахування на соціальні заходи
5 добрива

16. Під грошовим потоком розуміють:
1 різницю між доходами і витратами підприємства протягом визначеного

періоду часу
2 різницю між кількістю отриманих і витрачених грошей, фактичні чисті

готівкові  кошти, які надходять на підприємство протягом визначеного
періоду

3 рух фінансових активів підприємства
4 усі виплати, надходження підприємства, які здійснюються ним з

дебіторами, кредиторами протягом визначеного періоду

17. Показник чистої теперішньої вартості (NPV) відображає:
1 відношення суми дисконтованих вигод до суми дисконтованих  витрат
2 різницю між дисконтованими сумами грошових надходжень і витрат, які

виникають при реалізації проекту
3 норму дисконту, за якою проект вважається економічно доцільним
4 міру зростання цінності підприємства в розрахунку на одну грошову

одиницю

18. Внутрішня норма дохідності (IRR) відображає:
1 відтік або приплив грошових коштів підприємства
2 граничне значення коефіцієнта дисконтування, що розподіляє інвестиції

на прийнятні і неприйнятні
3 ставка дисконту, за якої чиста теперішня вартість проекту дорівнює нулю
4 відношення суми дисконтованих вигод до суми дисконтованих  витрат

19. Маржинальний дохід - це:
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1 різниця між виручкою від реалізації та постійними витратами
2 різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції
3 дохід, одержаний від різниці  курсів валюти
4 різниця між виручкою від реалізації та змінними витратами

20. Обсяг виробництва продукції, за якої досягається беззбитковість
розраховується як:

1 Відношення постійних витрат на весь обсяг виробництва до
маржинального доходу на одиницю продукції;

2 Відношення постійних витрат на весь обсяг виробництва до змінних
витрат на одиницю продукції;

3 Відношення постійних витрат на весь обсяг виробництва до ціни
реалізації одиниці продукції;

4 Відношення сукупних витрат до змінних витрат на одиницю продукції.

21. Який прибуток залишається на підприємстві після сплати всіх податків
і обов’язкових платежів до бюджету і позабюджетних державний фондів ?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним  словом)

22. Який прибуток розраховується як різниця між доходами від реалізації
продукції (без ПДВ, акцизів тощо) та собівартістю реалізованої продукції ?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним  словом)

23. Який прибуток розраховується як різниця між доходом від реалізації
продукції, іншим операційний доходом та собівартістю реалізованої
продукції, адміністративними витратами, витратами на збут та іншими
операційними витратами :

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним  словом)

24. Як розраховується коефіцієнт поточної ліквідності?
(у бланку відповідей впишіть формулу, використовуючи позначення:

Кпл – коефіцієнт поточної ліквідності;
Па – поточні активи;
Пп. – поточні пасиви.

25. Як розраховується коефіцієнт заборгованості?
(у бланку відповідей впишіть формулу, використовуючи позначення:

Кз – коефіцієнт заборгованості;
З  – загальна сума зобовязань;
А  – загальна сума активів.

26. Як розраховується окупність інвестицій?
(у бланку відповідей впишіть формулу, використовуючи позначення:

Оі – окупність інвестицій;
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П  – чистий прибуток;
А  – загальна сума активів.

27. До методів кількісної оцінки міри ризику, які використовуються у
процесі складання бізнес-плану, належать:

1 статистичний
2 аналіз чутливості
3 метод „Монте-Карло”
4 метод групувань

28. До зовнішніх способів зменшення ризику належать:
1 диверсифікація
2 хеджування
3 страхування
4 самостахування
5 підвищення ефективності управління підприємством

29. До внутрішніх способів зменшення ризику належать:
1 диверсифікація
2 хеджування
3 страхування
4 самостахування
5 підвищення ефективності управління підприємством
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Розділ 3. ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД БІЗНЕС-ПЛАНУ

БІЗНЕС-ПЛАН РОЗВИТКУ СВИНОКОМЛЕКСУ ПОТУЖНІСТЮ
30 ТИС. ГОЛІВ

РЕЗЮМЕ

Мета проекту – Будівництво та створення сучасного комплексу з
вирощування та відгодівлі свиней із замкнутим циклом виробництва
потужністю 30 тисяч голів у рік для забезпечення ринку України якісною
продукцією свинарства та її експорт.

Нині в Україні склалась сприятлива кон’юнктура ринку для розвитку
свинарських господарств, передумовами якої є:

●  висока потреба в м'ясі створює умови для зростання виробництва,
тому що споживання м'яса і м'ясної продукції на душу населення в
Україні нині знаходиться нижче обґрунтованих норм споживання, а  ріст
добробуту  населення зростає, що спричиняє утворенню дефіциту. При
науково обґрунтованій нормі 80 кг, мінімально необхідній нормі 52 кг, у
2007 р. в Україні його споживалося лише  44,2 кг. В той час як середнє
споживання м’яса на душу населення в Європейському Союзі становить
93,5 кг, а питома вага свинини в структурі споживання м’яса складає понад
50%;

●  велика частина українських тваринницьких ферм господарюють за
застарілими низько ефективними технологіями і не мають достатніх
фінансових можливостей для реконструкції і нарощування обсягів
виробництва1;

●   відсутність потенціалу швидкого нарощування обсягів виробництва
м’яса;

●  зважаючи на технологічні особливості виробництво свинини набагато
привабливіше за виробництво яловичини завдяки меншому терміну
обороту капіталу.
Всі вище зазначені фактори є позитивною основою для відновлення

свинарства в Україні.
Створення товарного комплексу планується на основі площадки площею

10,3 га, розташованої в 1,8  км від с. Сонячне (умовна назва) Васильківського
району Київської області.
________________________

1У зв'язку з застарілими технологіями, що використовуються на українських
свинофермах, термін вирощування тварин для забою найчастіше складає не 6 місяців, а біля
року, що практично «з'їдає» прибуток від продажу тварин; крім того, нині в Україні через
нетехнологічні способи вирощування тварин значно більш низькі показники по виходу
життєздатного потомства на 1 свиноматку і більш високі по втратах (падіж) на різних стадіях
розвитку тварин, що також знижує ефективність господарства
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Розташування товарної ферми в даному регіоні доцільно з наступних
причин:

● наявність власної кормової бази;
● розташування поблизу під'їзних колій;
● наявність ринку збуту продукції;
● наявність кваліфікованих кадрів (Національний аграрний
університет і Білоцерківський національний аграрний університет
готують спеціалістів відповідних професій);
● підприємство крім сільськогосподарської діяльності здійснює
комерційну діяльність, надає транспортні послуги, має досвід
експорту сільськогосподарської продукції;

    ● низька конкуренція на вітчизняному ринку свинини.
Інвестиції в основні засоби проекту складають 62, 37 млн. грн. Витрати на

оборотний капітал 42,05 млн. грн. (з урахуванням сезонної циклічності
виробництва).

Інвестиції спрямовані на проектування і будівництво ферми, закупівлю і
монтаж обладнання для неї, закупівлю племінного молодняку свиней. Оборотні
кошти передбачені на витрати на корми, енергоносії, заробітну плату
персоналові та інші поточні витрати на початковий період роботи комплексу.

Інвестування в проект буде розпочато за рахунок власних коштів з березня
2009 року.

Проект планується фінансувати на 30% за рахунок власних коштів і на
70% за рахунок позик. Введення в експлуатацію проекту - жовтень 2010
року.

Інвестовані позичкові кошти (73,22 млн. грн.) будуть повернуті в квітні
2013 року з відсотками – 28,33 млн. грн..

Далі представлені основні показники інвестиційної ефективності проекту
при ставці дисконтування 12% і  періоді розрахунку 8 років і 5 місяців:

Показники інвестиційної ефективності проекту
( станом на грудень 2017 р.)

Показники Значення
Період окупності проекту - РВ 54  міс
Дисконтований період окупності проекту
- DPB 65 міс
Чиста теперішня вартість грошового
потоку - NPV 67852811 грн
Внутрішня норма рентабельності -IRR 30,64%
Індекс прибутковості - РІ 1,95
Виручка за період 555897037 грн
Чистий прибуток за період 244147773 грн
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1. ОГЛЯД РИНКУ

1.1. Тенденції розвитку ринку свинини

У 2006 році обсяг світового ринку м'яса склав 249,3 млн. тонн. Питома
вага свинини склала близько 41% світового м'ясного виробництва або 101,22
млн. тонн.

За темпами зростання виробництва свинина знаходиться на 2-му місці
після м'яса курятини. Зростання виробництва і споживання свинини склав у
2005 році 2,1% стосовно 2004 року. По оцінці ФАО, при збереженні
існуючих темпів росту світове споживання свинини до 2010 р. може
збільшитися на 20 - 45% і досягти 107 - 131 млн. тонн. За умови, що в
більшості розвинутих країн поголів'я свиней не зростає, а в деяких випадках
навіть скорочується, це створює величезні можливості для розвитку свинарства
в окремих країнах за рахунок перерозподілу виробництва. У зв'язку з цим
очікується значний ріст світової торгівлі свининою.

Україна за рахунок сприятливих агрокліматичних умов має один з
найбільших у світі потенціалів для розвитку агропромислового комплексу як
у галузі рослинництва так і продуктів його переробки у сфері тваринництва
та виробництва м’ясопродуктів.

До 1990 року у всіх категоріях господарств України поголів'я свиней
нараховувало до 21 млн. голів, а річне виробництво свинини в живій масі
досягало 1,6 млн. тонн і в розрахунку на душу населення складало 30-31 кг .

В даний час картина протилежна. М'ясне виробництво України
знаходиться в занедбаному стані. Одиничні випадки будівництва з «нуля» або
реконструкції старих комплексів практично не впливають на стан ринку в
цілому.

Використання застарілих технологій, а то і зовсім відсутність якої-
небудь технології, на українських свинофермах зумовлює збільшення
терміну вирощування тварин на м’ясо до року (у розвинутих країнах - не
більш 6 місяців), що практично зводить нанівець прибуток свиноферм. Через
нетехнологічні способи вирощування тварин показники по виходу
життєздатного потомства на 1 свиноматку значно нижче світових, а по
втратах (падіж) тварин - у кілька разів вище, що також знижує ефективність
господарства

За період 1990-2005 рр. поголів'я свиней скоротилося майже в 3 рази (до
7,6 млн. голів) і досягло рівня 1949 року. При цьому виробництво свинини
зменшилося до 500 тис. тонн, що більш ніж у 3 рази менше показника 90-х
років. На долю особистих господарств населення припадає близько 60%
поголів'я свиней.
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Динаміка поголів`я свиней в Україні
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У структурі виробництва м'ясної тваринницької продукції України
основу складає м'ясо свинини та птиці. Частка м'яса свинини в динаміці має
тенденцію до збільшення. В 2007 році цей показник склав 33% (рис. 1), що на
2% більше ніж в попередньому році. Такий стан зумовлений зростаючими
доходами населення та слабонасиченим ринком свинини.

Конина
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Рис.1 Структура виробництва м’яса в Україні
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За 9 місяців поточного року обсяг внутрішнього ринку м’яса
збільшився на 3,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Тому, виходячи з проведених досліджень можна спрогнозувати подальше
збільшення попиту на м'ясо свинини в Україні. Україна планує в 2008 року
збільшити виробництво м`яса на 6,8% - до понад 2 млн. 30 тис. тонн.
Експерти прогнозують протягом наступних 5-ти років подальший pіст
виробництва свинини в Україні, у середньому від 3% до 7% у рік.

Виробництво м`яса в Україні на душу населення
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М`яса, всього Свинини

Не аби яке значення на стан ринку м’яса свинини справив ціновий
фактор. Як видно з наведеної діаграми (рис 2), протягом 2003 -2005 років
спостерігалося підвищення закупівельних цін, станом на кінець 2007 року
відбулось певне їх зменшення, а в 2008 році знову ціни підвищились.

Часткове подорожчання м’яса на ринках можна також віднести за
рахунок підвищення його якості. Не можна прирівнювати в цінах свіжу
екологічно чисту свинину вітчизняних виробників із замороженою
низькосортною продукцією, що ввозиться контрабандним шляхом.
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 Рис. 2 Динаміка цінових змін на м'ясо свинини у 2003-2008 рр. грн. /кг
(без ПДВ)

На жаль, до цього часу на територію України надходить контрабандне
м’ясо дуже низької якості, що небезпечно для здоров’я його споживачів.
Окрім того, завозиться м’ясна сировина нібито для переробки, а фактично
вона реалізовувалася на ринках. При цьому не сплачувалися митні збори.
Отже, такі операції вважаються контрабандними і їм не повинно бути місця.
Між тим попит на якісну свинину в Україні зростає.

1.2.  Державна програма стимулювання свинарства
Для стимуляції відновлення свинарства в Україні в 2004 році була

прийнята концепція державної програми створення сприятливих умов для
стабілізації і розвитку тваринництва на 2005-2010 р. Цією концепцією
передбачалося довести поголів'я свиней у країні до 2010 року до 11 млн. голів
та збільшення випуску продукції в обсягах, що забезпечуватимуть мінімальні
норми споживання (до 50 кг на душу населення при мінімальній нормі
споживання 52 кг - згідно Програми).

В даний момент в Україні вже діють кілька програм стимуляції розвитку
тваринництва, у тому числі і племінного:

Ø згідно Постанови Кабінету Міністрів України №348 від 1.03.2007 р.
та відповідно до внесених змін (Постанова №706 Кабінету Міністрів
від 1.08.2008 р.) передбачено збільшити дотації на великовагові
категорії свиней (95-130кг) до 2,15 грн. проти 1,4 грн. за 1 кг живої
маси.

Ø компенсації за придбання або при продажі племінного поголів'я для
стимулювання внутрішнього племінного виробництва – 50%
вартості племінної тварини (Постанова №706 Кабінету Міністрів від
1.08.2008 р.);
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Ø здешевлення процентної ставки на кредитування АПК;
Ø компенсація до 50% інвестиційних витрат  у  будівництво та

реконструкцію тваринницьких комплексів.
Не дивлячись на зростання виробництва, на сьогоднішній день

вітчизняні господарства не можуть виробити достатню кількість м'яса для
повного забезпечення ним населення та субпродуктів для переробної
промисловості.

За останні роки вітчизняні виробники задовольняють потребу в м’ясі
тільки на 70-75%.

Новостворений свинокомплекс буде працювати переважно на
внутрішньому ринку збуту сільськогосподарської продукції України. Ринок
збуту м’ясопродуктів сегментовано за наступними ознаками:

· географічний ареал – міста Київ, Васильків,  Біла Церква, Бориспіль,
Фастів, які розташовані на відносно незначній віддаленості від місця
розташування свинокомплексу, чисельність населення в регіоні – більше 5
млн. чоловік. Реалізація свинини буде здійснюватися в систему
супермаркетів, що забезпечить ціну значно вищу ніж середня ціна по
Україні.

· середній грошовий дохід на душу населення у розмірі 800-1200 грн.
на одну особу здатний забезпечити придбання близько 4 кг свинини на
місяць (близької до норми – 120 гр. на добу);

· потенційна місткість ринку м’яса свинини складає 4 тис. т на місяць,
при цьому за умови виходу на проектну потужність підприємство спроможне
претендувати близько 1% ринку даного виду продукції в Україні.

2. МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ

Центральний офіс ТОВ «Агроперспектива» знаходиться в Київській
області Васильківського району с. Сонячне.

Основний вид діяльності  підприємства – вирощування
сільськогосподарських культу. Посівна площа становить 8 тис. га, в тому
числі зернових – 6 тис. га, технічних культур –2 тис. га.

Основний масив земель знаходиться в Васильківському та
Білоцерківському районах за 80 км на південь від Києва. Земельні угіддя
розміщені біля  п’ять населених пунктів: с. Петрівка, с. Йосипівка, с.
Макіївка, с.Новоселиця, с. Сонячне. Площадка, яка відведена для
будівництва свинокомплексу знаходиться між селами Петрівка та Сонячне на
відстані 2,5 тис. м від житлових будинків. Відстані до житлових забудівель
відповідають вимогам «Державних санітарних правил планування і забудови
населених пунктів», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 19.06.1986 № 173.

До масиву підходить під’їздна, з твердим (асфальтованим) покриттям
дорога. Територія забудови  – рівна з незначними ухилами вздовж дороги.
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Традиційно дана зона відноситься до зони вирощування зернових
культур, а в тваринництві – до вирощування великої рогатої худоби та
свиней. Чисельність працюючих в даному регіоні по відношенню до
чисельності працездатних становить 64%.

Рис. 3.  Розташування свинокомплексу
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Розташування ферм в даному регіоні доцільно з таких причин:
• наявність власної кормової бази - до 8 тис. га;
• розташування поблизу під'їзних шляхів;
• наявність ділянки, що відповідає санітарній і іншій нормам для

свинарського комплексу потужністю 30 тис. голів у рік;
• наявність ринку збуту продукції і відсутність великих свинарських

господарств у регіоні як конкурентів;
• наявність кваліфікованих кадрів (Національний аграрний

університет і Білоцерківський національний аграрний університет
готують спеціалістів відповідних професій);

• підприємство крім сільськогосподарської діяльності здійснює
комерційну діяльність, надає транспортні послуги, має досвід
експорту сільськогосподарської продукції.

Важливим фактором розташування свинокомплексу є те, що він
знаходиться в районі міст Києва, Василькова,  Білої Церкви, Борисполя,
Фастова. Таке розташування свідчить про те, що збут готової продукції досить
перспективний з врахуванням того, що в цьому регіоні не існує сучасних
високотехнологічних комплексів з таким обсягом поголів'я свиней. На даний
момент у регіоні існують невеликі комплекси (від 500 до 3000 голів), що не
мають сучасного технологічного устаткування та не складають конкуренції
даному проекту.

2.1. Характеристика виробничої площадки

Природні умови площадки
Місцезнаходження підприємства відноситься до зони Лісостепу з

помірно-континентальним кліматом з доволі глибоким (до 8 м) заляганням
ґрунтових вод. Річна кількість опадів знаходиться в межах  від 500 до 550мм,
що сприяє вирощуванню зернових культур.

Характеристика земельної ділянки
а) розмір – 10,3 га;
б) рельєф – спокійний;
в) вид ґрунту – суглинок;
г) висота стояння ґрунтових вод – 9 м;
д) наявність заболочення – відсутня;
є) наявність зелених насаджень – відсутня.
Використання ділянки в минулому – комплекс по дорощуванню

великої рогатої худоби.
Розміщення ділянки по відношенню до навколишньої території,

існуючих будівель: схід – 2500 м с. Петрівка, захід – 1750 м с. Сонячне,
південь, північ – землі запасу.

Джерело постачання – свердловина.
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2.2 Схематичний план комплексу
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Забудова комплексу складається із 13 приміщень для утримання
свиней, кормокухні, приготування різних кормів, силосів зберігання річного
запасу кормів до 10000 т., гноєсховище на 6 місяців, включаючи санітарні
ємкості і сепаратор, санітарний пропускник і санітарну бійню. Крім цього
в склад комплексу входять інші допоміжні споруди згідно діючих норм
технологічного проектування.

Функціонування комплексу планується з використанням газу та
електроенергії з будівництвом у найближчій перспективі біогазової
установки. Будівництво системи гноєсховища це передбачає.

Приміщення розміром 18 х 78 м  з'єднані спеціальною галереєю.
Загальна площа забудови складає 19036 м2, в тому числі: приміщення для
утримання свиней – 18252 м2,  галерея – 240 м 2, санітарний пропускник  –
144 м2 та санітарна бійня  – 400 м2.

Приміщення № 1, 2 – для утримання поросних свиноматок з моменту
встановлення поросності 28 днів + 86 днів першого, другого і заключного
періодів поросності обладнані спеціальними боксами для групового
утримання відповідно до розміру технологічної групи. В кожному боксі
встановлено спеціальну годівницю для забезпечення тварин індивідуальної
годівлі залежно від маси і вгодованості.

Годівля здійснюється відповідно з фізіологічною потребою по графіку
періоду поросності різними нормами. Передача інформації відбувається
через спеціальні чіпи які встановлені у вусі свиноматки через годівницю і
управляються комп'ютерною програмою. Ці бокси знаходяться на частково
щільовій підлозі з лігвом для відпочинку, мають додаткові напувалки. Крім
цього за допомогою кнура пробника, який знаходиться між двома боксами,
здійснюється виявлення перегулявших свиноматок

Приміщення № 3,4 — для утримання лактуючих свиноматок в
індивідуальних станках. За 7 днів до опоросу в станки поміщають
свиноматок, де вони адаптуються до нових умов. Станок має фіксуючий
пристрій, корито, будиночок для поросят, кормушку, напувалку, коврик для
поросят, лампу для підігріву і опромінення поросят, напувалку для поросят, і
розміщений на суцільній щільовій підлозі під свиноматкою із чугуну, під
поросятами з пластику.

Період знаходження свиноматки у станку 5 тижнів ( 7 днів до опоросу
і 28 днів підсисного періоду). Всього в двох приміщеннях 6 секцій, 5 із яких
весь час зайняті, а одна знаходиться на санітарній обробці.

Приміщення № 5, 6  – для дорощування поросят після відлучення до
живої маси 25 - 30 кг (8 - 10 тижнів). При цьому поголів'я молодняку на
дорощуванні знаходяться у групових станках 30- 40 голів з розрахунку 0,35 -
0,40 м2 площі підлоги на одну голову.  При цьому всі секції крім однієї
заповненої, вільна секція знаходиться на санітарній обробці чим
забезпечується санітарний розрив.
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Групові станки обладнані груповими круглими годівницями по 2
напувалки, коврики для підігріву і спеціальна кришки для покращення
мікроклімату і збереження тепла в холодну пору. Станки знаходяться на
суцільній пластиковій, щільовій підлозі.

Приміщення № 7 – для утримання умовно поросних свиноматок,
кнурів, холостих свиноматок і тут розміщена лабораторія штучного
осіменіння. Свиноматки утримуються у індивідуальних станках фіксовано, їх
осіменяють і утримують до встановлення поросності, але не більше 28 днів.
Холості свиноматки знаходяться у двох групових станках, які оснащені
автоматизованими кормушками індивідуальної годівлі з електронним
управлінням. 20 кнурів утримуються в індивідуальних станках площею в 5 -
7 м2, обладнані годівницею, напувалкою і розміщені на бетонній щільовій
підлозі. Лабораторія штучного осіменіння включає манеж для взяття
сперми, власне лабораторію і кімнату видачі сперми та оформлення
супровідних документів.

Приміщення № 8, 9, 10, 11, 12 - призначені для відгодівлі свиней від
25 - 30 кг до 100 - 110 кг на суцільній щільовій підлозі у групових станках по
20 голів у кожному. Станки обладнані груповими годівницями з розрахунку
0,35 м/п на одну голову. Кожне приміщення має 4 секції, в п’яти
приміщеннях їх 20, що дає можливість утримувати молодняк свиней 19
тижнів при необхідності відгодівлі до живої маси 120кг.

Приміщення № 13 – для карантинування племінного молодняку при
комплектації комплексу обладнано груповими станками для утримання
свинок і 20 індивідуальними станками для утримання кнурів, крім цього є
спеціальна кімната для зберігання ветеринарних препаратів.

Приміщення № 14  – санітарний забійний пункт, обладнаний для
забою невеликої кількості свиней і обладнаний двома холодильними
камерами для тимчасового зберігання.

Приміщення № 15 – санітарний пропускник з адміністративною
будівлею включає побутові кімнати, душові, пральню, туалети, кімнати
відпочинку, кімнату прийому їжі.

  Приміщення № 16 - кормокухня приготування рідких кормів та їх
ферментацію, поруч знаходяться споруди для зберігання річного запасу ( до
12000 т ) кормів в т. ч. 4,5 - 5 тис. т силосованого кукурудзяного зерна.

Приміщення № 17 – розташовані гноєсховища зберігання та
утилізації гною терміном 6 місяців, включаючи його розділення на фракції за
допомогою сапера тора.

Комплекс передбачено обгородити і заасфальтувати всі під'їзні шляхи
відповідно до вимог .
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3. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

3.1. Технологія вирощування та відгодівлі свиней
на комплексі

На комплексі прийнята 3-фазна технологія (вирощування – дорощування
–  відгодівля).

 Потоково-цехова технологія виробництва свинини передбачає високий
рівень концентрації тварин, вузьку спеціалізацію приміщень і
обслуговуючого персоналу.

При потоково-цеховій технології на щілинній підлозі в 7-ми денному
ритмі, через однакові проміжки часу стандартними технологічними групами
вирощують поросят на підсосі 28 днів з наступним розміщенням на
дорощуванні 49 днів, а потім на відгодівлі 105 днів. Максимальний термін до
забою складає не більш 180 днів.

 Безперервність потокового виробництва залежить від репродуктивного
періоду, який включає в себе: холостий період – 7 днів; поросний - 115 днів;
підсисний -28 днів. Отже, репродуктивний період складає 150 днів, що при
максимально сприятливих умовах дозволить одержати до 2,4 опороси за рік.
Тривалість технологічного циклу характеризує інтенсивність використання
маточного поголів'я.

Відповідно до прийнятої технології повинні дотримуватися наступні
основні принципи потокового виробництва:

1) ритмічність одержання приплоду протягом  кожного кроку ритму;
2) цілорічне одержання опоросів;
3) формування необхідної кількості свиноматок у технологічну групу і

їхню синхронізацію;
4) розміщення свиноматок у групах відповідно до  їхнього

фізіологічного стану, продуктивністю, віком та іншими факторами;
5) дотримання прийнятої технології і тривалості репродуктивного циклу

для всього маткового поголів'я ферми і схеми вибракування;
6) чітке виконання ритму виробництва для усіх виробничих груп.
Основою технології потокового виробництва є визначення кількості

корисних груп у прийнятому ритмі виробництва. У нашій технології 7-
денний ритм виробництва разом із кратним йому 21-денним естральним
періодом, що сприяє використанню фізіологічних особливостей.

Практично свиноматок  потрібно запліднювати з понеділка по п'ятницю,
для того щоб вони не поросилися в суботу і неділю, що дозволить поліпшити
організацію роботи (а саме у вихідні дні) на самій трудомісткій  ділянці
виробництва. Таким чином, свиноматки кожної технологічної групи
запліднюють з понеділка по п'ятницю включно кожні 52 тижня року без
перерви.
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Розмір технологічної групи свиноматок у стані синхронізації охоти,
поросності і підсисного періоду є основною одиницею яка забезпечуватиме
необхідну кількість приплоду. Розмір технологічної групи свиноматок у стані
синхронізації охоти так звані умовно поросні свиноматки складає 62 голів з
обліком 85% перегулів групи поросних свиноматок буде складати 53
свиноматок і кількість підсисних, з огляду на 8-10% аварійних опоросів,
складе - 48 голів. Постійна кількість свиноматок у технологічній групі
підтримується за рахунок буферної групи холостих свиноматок і молодих
ремонтних свинок. У середньому за рік планується вибракування 35%
основних свиноматок. Ремонтних свинок після запліднення краще помістити
в окремому станку, однак при використанні станцій індивідуально дозованої
годівлі, це не має значення. Всіх умовно  поросних свиноматок поміщають в
індивідуальних станках (0,65x2,40м) і ведуть спостереження до встановлення
поросності, після чого переводять у групові станки по 10-12 голів.

Для утримання поросних свиноматок, за 7 днів до опоросу їх переводять
в індивідуальні станки фіксованого утримання, розміри станка (2,0 x 2,6 або
1,8 x 2,6) який має фіксуючий пристрій, корито, будиночок для поросят, що
огороджує конструкцію встановлені на щілинній підлозі.

Опорос свиноматок. Організм матері для плоду є своєрідним зовнішнім
середовищем через який можна регулювати його розвиток. Це досягається
повноцінною годівлею, правильним утриманням глибоко поросних
свиноматок. У цей період необхідно на 50% зменшити кількість корму і
давати його краще в рідкому стані.

Новонароджених поросят варто витерти й очистити їм дихальні шляхи -
дати можливість поросяті вдихнути повітря. На відстані 5-8 см від тіла
відрізають пуповину і місце розрізу дезінфікують. Поросят поміщають у
будиночок для обігріву, потім не пізніше 45хв. підсаджують до сосків матері:
великих до заднього а маленьких до переднього з метою вирівнювання
приплоду. Відповідно до прийнятої нами технології підсисний період
продовжується 28 днів, після чого поросят віднімають від матки і переводять
у групові станки для дорощування до живої маси 25-30кг. Свиноматку
переводять у групові станки до виявлення охоти, потім переводять в
індивідуальні станки для запліднення. Виявлення свиноматок у охоті
здійснюється за допомогою кнура-пробника, запліднюють штучно за
допомогою спеціального катетера.

Після відлучення молодняк переводять в цех дорощування до 25-30 кг.
Тут молодняк утримується в групових станках із автоматизованим
забезпеченням умов годівлі та утримання. Весь період дорощування триває
56 днів.

Наступним етапом є переведення молодняку на відгодівлю до живої
маси у 100-110 кг. Відгодівлю свиней доцільно здійснювати у три етапи, які
відрізняються між собою кількістю та складом раціонів (рис. 4, табл.1).
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Рис. 4. Технологічна схема виробництва свинини
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1. Норми витрат кормів та води на 1 голову різних статево-вікових груп свиней
Склад добового раціону, кг*

Групи тварин Ячмінь Кукурудза Пшениця Бобові Шрот ЗЦМ Премікс

Всього
кормів,
кг

Добова норма
витрат води на
1 гол. кг

Кнури 1,5 0,8 0,6 0,1 0,5 0 0,3 3,8 25
Свиноматки холості (молоді) 0,7 1,3 0,2 0,1 0,5 0 0,3 3,1 25
Свиноматки холості (дорослі) 0,8 1,3 0,2 0,1 0,5 0 0,3 3,2 25
Свиноматки умовно поросні 0,75 0,65 0,5 0,2 0,1 0 0,17 2,37 25
Свиноматки поросні (І період) 0,5 0,8 0,6 0,1 0,2 0 0,2 2,4 25
Свиноматки поросні (ІІ період) 0,6 1 0,5 0,45 0,4 0 0,3 3,25 25
Свиноматки поросні (ІІІ період) 0,5 1,3 0,5 0,5 0,4 0 0,35 3,55 25
Свиноматки підсисні (І період) 1,8 2 1,4 0,5 0,3 0 0,35 6,35 60
Поросята сисуни (І період) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Свиноматки підсисні (ІІ період) 2 2 1,3 0,5 0,3 0 0,4 6,5 60
Поросята сисуни (ІІ період) 0,4 0 0,1 0,2 0 0,2 0 0,9 0
Молодняк на дорощуванні 0,8 0,4 0,2 0,2 0,2 0 0 1,8 5
Молодняк на вирощуванні (І період) 0,3 1 0,2 0,2 0,2 0 0,1 2 15
Молодняк на відгодівлі (І період) 0,4 1,2 0,3 0,1 0,1 0 0,1 2,2 15
Молодняк на вирощуванні (ІІ
період) 0,4 1,2 0,3 0,3 0,3 0 0,1 2,6 15
Молодняк на відгодівлі (ІІ період) 0,5 1,5 0,4 0,2 0,14 0 0,26 3 15
Молодняк на вирощуванні (ІІІ
період) 0,6 1,4 0,5 0,3 0,2 0 0,1 3,1 15
Молодняк на відгодівлі (ІІІ період) 0,7 1,9 0,5 0,3 0,2 0 0,2 3,8 15
Молодняк на вирощуванні (ІV
період) 0,7 1,4 0,5 0,3 0,2 0 0,1 3,2 15
Дорослі свині на відгодівлі 0,7 2 0,5 0,3 0,2 0 0,3 4 25

* Раціони розроблені згідно науково обґрунтованих норм годівлі тварин різних вікових груп та різної продуктивності (Поживність
кормів і норми годівлі сільськогосподарських тварин :Довідник /І.І.Ібатуллін, В.К.Кононенко, М.Я.Кривенок та ін.-К.:НАУ, 2004. 157 с.;
Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: Справочное пособие /А.П.Калашников, Н.И.Клеманов, В.Н.Баканов и др. –
М.:Агропромиздат, 1986. – С. 121-157).
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Розрахунок потокового виробництва свинини на комплексі потужністю
30 тис. гол. в рік

2.Вихідні дані для розрахунків
Показник Значення

Репродуктивний період, днів 150
 У тому числі: - період поросності свиноматок 115
 - підсисний період 28
 - холостий період 7
Коефіцієнт заплідненості 0,85
Багатоплідність, гол 12
Вихід життєздатних поросят на опорос, гол 11,5
Коефіцієнт збереженості поросят після відлучення 0,96
Вибракування свиноматок, % 35
Крок ритму, днів 7
Всього кроків ритму за рік 52,14

3. Розрахунок основних показників виробництва свинини
Показник Гол.

Загальне поголів’я свиноматок на комплексі 1330
Кількість опоросів на свиноматку в рік 2,1
Загальна кількість опоросів на комплексі 2793
Вихід приплоду 33516
Вихід ділових поросят 32120
Поголів’я молодняку свиней для відгодівлі 30835
Кількість вибракуваних свиноматок на комплексі за рік (35%) 466
Ввід перевіюваних свиноматок за рік 466

4. Крокові групи

Свиноматок відібраних для осіменіння 62
Умовно-поросних свиноматок 62
Поросних свиноматок 53
Підсисних свиноматок 48
Поросят на дорощуванні 615
Молодняку на відгодівлі 591
Вибракуваних свиноматок 9
Свиней на відгодівлі 600
Перевірюваних свиноматок 9
Розмір буферної групи 318
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5. Постійне поголів’я свиней на комплексі

Показник Гол
Кнури 10
Умовно-поросні свиноматки 248
Поросні свиноматки 652
Підсисні свиноматки 240
Холості свиноматки 190
Поросята сисуни 2464
Поросята на дорощуванні 4920
Молодняк і дорослі свиноматки на відгодівлі 9000
Усього поголів’я на комплексі 17724
Період входження в повний потік 324

3.2. Комплектація стада

Передбачається за рахунок закупки двох породних помісей великої
білої породи та ландрас. Після місячного карантинування свинки будуть
спаровуватись з кнурами породи п’єтрен. Таке схрещування спрямоване на
посилення гетерозису за рахунок помісних свиноматок і генетичної
різноманітності їх потомства. Вище згадані породи перевірені на сумісність в
результаті встановлено, що найвищий ефект досягається за відгодівельними
якостями.

Велика біла порода свиней при контрольному породовипробовуванні
має досить високі показники продуктивності: - вік досягнення живої маси
100 кг за 182 дні; -  витрати корму 3,9 кормової одиниці на 1 кг приросту; -
вихід м’яса становить 50,2 %. Свиноматок великої білої породи слід широко
використовувати в промисловому схрещуванні з кнурами м’ясних порід.
Однією з таких є порода ландрас яка характеризується високими
показниками продуктивності а саме: - вік досягнення живої маси 100 кг за
185 днів; - витрати кормів 3,9 кормової одиниці на 1 кг приросту; - вихід
м’яса в туші становить 55,4 %.

Свині породи п’єтрен м’ясного напрямку продуктивності
відзначаються високими м’ясними якостями. За м’ясистістю туш і в цілому
за забійними якостями п’єтрени значно перевищують велику білу і ландрас.
П’єтрени використовують азот корму на 8-12 % краще, ніж свині великої
білої породи.

На основі досліджень встановлено і перевірено на практиці, що три
породні помісі ландрасів з великою білою і п’єтреном за відгодівельними і
м’ясними якостями значно перевищують своїх чистопорідних ровесників.

Скороспілість помісних потомків за рахунок гетерозису підвищується
на 5-12 % при одночасному зниженні витрат кормів на 1 кг приросту на 0,3-
0,8 кормової одиниці, збільшенні виходу м’яса в туші на 2-7% порівняно з
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вихідною материнською породою. Продуктивність рекомендованих порід
імпортної селекції ще (на 18-20 %) вища ніж вітчизняні.

3.3. Ветеринарний захист комплексу

Ветеринарний захист комплексу передбачає здійснення заходів, які
спрямовані на профілактику інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб по
такій схемі (рис. 10).

Ветеринарне обслуговування різних статевих і вікових груп свиней
відповідно до загальної схеми ветеринарно-санітарних заходів

1. Кнури-плідники при інтенсивному використанні ( жива маса 151-300
кг):

- діагностичні дослідження на туберкульоз, лептоспіроз, бруцельоз,
лістеріоз, сальмонельоз – раз на рік;
- вакцинація проти бешихи, чуми, лептоспірозу);
- копрологічні дослідження, дегельмінтизація – раз на квартал;
- дослідження сперми на бактеріальну забрудненість – раз на квартал;
- бактеріологічне дослідження змивів від кнурів-пробників;
- введення тривітаміну – раз в декаду;
- обробка тварин вітаміном Е – 3 дні підряд;
- обробка препуція фурациліном  – раз в декаду;
- санітарна обробка зовнішніх покривів – раз в декаду;
- контроль обміну речовин – раз на місяць;
- контроль параметрів мікроклімату – раз на тиждень.

2. Свиноматки в період поросності до 115 діб (жива маса 140-220 кг):
- вакцинація проти колібактеріозу – за 40-20 днів до опоросу; бешихи,
чуми, лептоспірозу – за планом;
- копрологічні дослідження, дегельмінтизація;
- біохімічні дослідження крові та сечі;
- обробка нутріл селеном – 5 днів підряд, 1 раз на місяць;
- обробка вітаміном Е – 3 дні 1 раз на місяць;
- ін’єкція три вітаміну – за 50, 30, 20 і 10 діб до опоросу;
- обробка тривітаміном за 2 тижні до опоросу;
- ін’єкція фероглюкіну – за 30-35 діб до опоросу;
- синхронізація опоросів – 113 доба поросності;
- обробка інсектоакарацидами –  при переводі на опорос;
- обробка шкіряного покриву теплою водою, дезинфекція сосків
розчином КМnO4 (1:10000) – при опоросі;
- контроль обміну речовин – раз на квартал;
- контроль параметрів мікроклімату – постійно.
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Рис.5. Схема ветеринарно – санітарних заходів, яка здійснюється на свинокомплексі
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3. Свиноматки в підсисний період до 28 діб (жива маса 160-180 кг):
- перед введенням на дільницю миття тварини теплою водою та дез.
 розчином;
- вакцинація свиноматок проти чуми, лептоспірозу, бешихи;
- копрологічні дослідження, дегельмінтизація;
- біохімічні дослідження крові та сечі свиноматок;
- обробка свиноматок біолітом 80 – 7 днів підряд;
- дезинфекція сосків розчином КМnO4 (1:10000) – після опоросу три
 дні;
- ін’єкції тривітаміну по 10 мл внутрім’язево – на 12-у добу після
 відлучення.

4. Свиноматки в період підготовки до осіменіння (холості свиноматки)
до 7 діб ( жива маса 180-200 кг):

- вакцинація проти бешихи, чуми, лептоспірозу;
- обробка свиноматок нутріл селеном –5 днів підряд, 1 раз на місяць;
- обробка тварин вітаміном Е – 3 дні підряд;
- симуляція охоти у свиноматок СЖК;
- діагностичні дослідження на туберкульоз, бруцельоз, лептоспіроз,
лістеріоз, сальмонельоз – раз на рік;
- біохімічні дослідження крові та сечі свиноматок;
- обробка інсектоакарацидами – при переводі на опорос;
- копрологічні дослідження і дегельмінтизація на 2-3 добу після
відлучення;
- введення СЖК 18…20 мл, гонадотропіну 500 од – 1 доба після
відлучення;
- контроль обміну речовин – на 4..5 добу після відлучення.

5. Ремонтні свинки в періоді підготовки до парування, осіменіння  віком
240-270 діб (жива маса 120-140 кг):

- карантинування при завозі з господарств-постачальників протягом
місяця.

6. Ремонтні кнурці віком 150-280 діб (жива маса 45-150 кг):
- дослідження на туберкульоз, бруцельоз, лептоспіроз – раз на рік;
- контроль параметрів мікроклімату – раз на тиждень.

7. Ремонтні свинки віком 150-260 діб (жива маса 45-120 кг):
- дослідження на туберкульоз, бруцельоз, лептоспіроз – раз на рік;
- контроль параметрів мікроклімату – раз на тиждень.

8. Поросята віком до 28 діб (жива маса 6-6,5 кг):
- обробка пуповини – після народження;
- дача АБК по 4 мл, преміксу К-1 – 1-а доба;
- видалення кликів – 1-а доба;
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- ін’єкція фероглюкіну  з вітаміном В-12 або інших залізовмісних
препаратів (внутрім’язево по 2-3 мл) – 2-3 доба.

9. Поросята віком 28-77 діб (жива маса 25-30 кг):
- копрологічні дослідження і дегельмінтизація – при постановці;
- контроль якості дезинфекції – систематично;
- контроль параметрів мікроклімату – постійно.

10. Молодняк на відгодівлі віком 77-180 діб (жива маса 30-110 кг):
- копрологічні дослідження і дегельмінтизація – при постановці;
- контроль якості дезинфекції – систематично;
- контроль параметрів мікроклімату – постійно.

Щоденний клінічний огляд тварин, лікування хворих за визначеними
схемами, вибраковування тварин з несприятливим прогнозом на вимушений
збій. Систематичний контроль за якістю комбікормів та мікроклімату,
контроль якості підготовки та дезінфекції секторів.

3.4. Виробничі потужності

Основу виробництва складають:
• основні свиноматки (гібрид великої білої і ландраса);
• кнури м'ясної породи західної селекції (пьєтрен, дюрок, майстер,

йоркшир) -  вибір породи здійснюється по показниках товарної продукції.
Прийнята схема схрещування дає високопродуктивне потомство для

відгодівлі молодняку в умовах крупної товарної ферми (табл. 6).

6. Розрахункова потужність комплексу по виходу товарного поголів’я

За крок ритму
(тиждень) Всього за рік

Показник
голів тонн

(живої маси) голів тонн
(живої маси)

Молодняк -105 кг 591 62,1 30835 3237,7
Свиноматки – 180 кг 9 1,6 466 83,9
Всього 600 63,7 31301 3321,6

Примітка:
При розрахунку виходу товарної продукції були прийняті найбільш песимістичні

показники (коефіцієнту запліднення, виходу життєздатних поросят на свиноматку,
падежу, санітарного забою, конверсії корму, добового приросту ваги.  Застосування
сучасних технологій змісту тварин (у тому числі годівлі, підтримки мікроклімату,
запліднення проведення ветеринарних і санітарно-профілактичних заходів) дозволить у
процесі експлуатації комплексу підвищити відповідні показники як мінімум до середнього
рівня аналогічних комплексів західної Європи, у результаті чого очікується підвищення
вищевказаних показників потужності на виході комплексу на 5-10%.
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Структура кормів

Річна потреба кормів для свинокомплексу після виходу його на повну
потужність складає 15517 т. Основна структура кормів з урахуванням
врожайності і собівартості зерна культур, які вирощуються у регіоні
наступна (рис.11):

Замінник
цільного
молока
0,9%

Премікс
4,9%

Шрот
6,4%

Ячмінь
24,4%

Пшениця
13,3%

Горох
8,6%

Кукурудза
41,5%

Рис. 6 Структура кормів у натурі

Комбікормовий завод
Комбікормовий завод буде розміщуватися на території, що прилягає до

території свинокомплексу.  Він буде мати такі цехи та виробництва:
● цех приймання зерна: газосушіння, попереднє очищення зерна, зважування,
перевантажування в силоси;
● збереження сировини: силоси для зберігання зерна, складські
приміщення для зберігання преміксів;
● виробництво кормових сумішей: обладнання автоматичної подачі зерна із
силосів, дозатори з завантажувальними бункерами, пристрій для подрібнення
зерна, змішувач, гранулятор;
● складське приміщення для збереження фасованих кормових сумішей.

Продуктивність комбікормового заводу – 300 тонн у тиждень,
виходячи з потреб комплексу.

Силоси для зберігання зерна для приготування кормових сумішей
заплановані загальною місткістю на 14000 тонн, у  тому числі: на 500 тонн –
3 шт., 1250 тонн – 2 шт, 2500 тонн – 4 шт.
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4. ПЕРСОНАЛ
Для роботи на комплексі планується штат, який буде становити 17 осіб

з щомісячним фондом оплати праці – 19800 грн. (без відрахувань).
Планується навчання основних спеціалістів на фірмі-постачальнику
обладнання, що включено у вартість контракту на постачання.

7. Штатний розпис товарного свинокомплексу

Категорії працівників Кількість
Місячний
оклад, грн.

Місячний
фонд

оплати
праці, грн.

Річний
фонд

оплати
праці, грн.

Управляючий-головний
технолог 1 5000 5000 60000
Технолог - ветеринарний лікар 1 4500 4500 54000
Технолог штучного
осіменніння 1 4000 4000 48000
Оператор пульту управління 3 3500 10500 126000
Технік-лаборант 1 3500 3500 42000
Технік-електрик 1 3500 3500 42000
Технологи приготування
кормів 2 3500 7000 372000
Оператори по догляду: цех
опоросу 4 3200 12800 153600
       цех дорощування 1 3200 3200 38400
       цех відгодівлі 2 3200 6400 76800
Всього 17 19800 525600

В розрахунках передбачено щорічне підвищення заробітної плати
працівникам комплексу на 15%.

5. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ

5.1. Прогноз доходів і витрат проекту
5.1.1 Доходи проекту
Доходи проекту складаються з надходжень від реалізації свиней на

м’ясо і надходжень свинокомплексу, не зв'язаних із продажем тварин.
Основна частина виручки - до 95% надходитиме від реалізації тварин

на м'ясо (табл.8).
Іншими напрямками надходжень є продаж побічних продуктів зі

свинокомплексу (гній і сперма кнурів, а також надходження державних
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дотацій). У загальній сумі складають вони складатимуть близько 5%. Ціна
реалізації свиней у живій масі складає від 17,50 грн (без ПДВ) за 1 кг за
умови низького вмісту сала і високої якості м'яса, що досягається гарною
генетикою й умовами утримання тварин. При санітарному вибої тваринного
вартість м'яса на 20% дешевше, ніж при стандартному.

Державні дотації отримують виробники свиней за живу вагу
(свинарська ферма при продажі продукції на м'ясокомбінат у розмірі 2,45
грн. на 1 кг живої ваги тварини, за умови, що товарна ферма і забійний цех є
окремими юридичними особами).

Побічна продукція свинарської ферми планується до реалізації: гній
буде вноситися під культури , які вирощуються в підприємстві (1т гною
оцінена в 38,7 грн), сперма племінних і гібридних кнурів для штучного
запліднення планується до реалізації свинарським господарстві як області,
так і навколишніх регіонів. Ринкова вартість спермодоз - 200 грн. за комплект (2
дози). Доходи і витрати планувалися з урахуванням щорічної інфляції. Так, в
розрахунках передбачено щорічне зростання витрат на корми та воду на 5%, на
енергоносії – на 25%, запасні частини і матеріали – 10% тощо.

8. Виручка від реалізації продукції комплексу
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Виручка від
реалізації
свиней на м’ясо - 25023838 66070176 70724132 77089304 84027342 91589803 98916987

Продаж гною - 244547 1726338 1898242 2031119 2173297 2325428 2488208
Продаж
спермодоз 157664 710278 910305 1059463 1112437 1168058 1226461 1287784
Дотації - 1385995 3424972 3424972 3424972 3424972 3424972 3424972
Виручка і
дотації, всього 157664 27364658 72131791 77106810 83657832 90793669 98566664 106117951

Витрати проекту

Витрати на виробництво продукції свинарства групуються за такими
статтями : 1) витрати на оплату праці; 2) відрахування на соціальні заходи; 3)
корми; 4) засоби захисту тварин; 5) роботи та послуги (електро-, тепло,
водопостачання тощо); 6) витрати на ремонт необоротних активів; 7) інші
витрати на утримання основних засобів (амортизація); 8) загальновиробничі
та інші витрати. Крім виробничих витрат для визначення повної собівартості
реалізованої продукції та визначення рівня рентабельності  розраховують
непрямі витрати (витрати на збут та адміністративні витрати).

Витрати на оплату праці працівникам свинокомплексу визначені на
основі штатного розпису (табл. 7).
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Відрахування на соціальні заходи включають обов’язкові відрахування
на державне страхування, до Пенсійного фонду, соціального захисту
населення, Фонду сприяння зайнятості населення і прийняті на рівні 37,16%
від фонду оплати праці. У зв’язку з прийняттям Закону України „Про
фіксований сільськогосподарський податок”, зазначені відрахування
здійснюють лише ті підприємства, на які не поширюється дія цього Закону.

Витрати на засоби захисту тварин визначалися за нормативами їх витрат:
12,5 грн. у розрахунку на 1 постійну голову в рік, в тому числі: засоби
дезінфекції – 6,5 грн, вакцини – 5,2 грн., лікування – 0,8 грн.( Об’єкти
ветеринарної медицини: ВНТП – АПК –07.06. – К.:Мінагрополітики, 2006. –
42 с.).

Витрати електроенергії та тепла визначалися за нормами їх
використання (відповідно 86,4 кВт·год. і 43,2 кВт·год. на 1 відгодівельну
голову в рік) та ціни 1 кВт·години – 0,5 грн. (Свинарські підприємства
(комплекси, ферми, малі ферми): ВНТП –АПК–02.05. – К.:Мінагрополітики,
2005. – 98с.).

Витрати на ремонт необоротних активів визначалися на рівні 1% в
перший рік і 2% в наступні роки від балансової вартості будівель, споруд і
обладнання.

Витрати на воду розраховувалися згідно відомчих норм технологічного
проектування за нормою її використання на 1 постійну голову на добу та
ціни 1 м3 – 0,84 грн. (Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі
ферми): ВНТП –АПК–02.05. – К.:Мінагрополітики, 2005. – 98с.).

Витрати на корми визначалися на основі добових раціонів годівлі свиней
різних вікових груп, постійного поголів’я тварин та собівартості 1 т кормів
(табл.1). При розрахунку добових раціонів враховувалися науково
обґрунтовані норми годівлі тварин різних вікових груп та різної
продуктивності (Поживність  кормів і норми годівлі сільськогосподарських
тварин :Довідник /І.І.Ібатуллін, В.К.Кононенко, М.Я.Кривенок та ін.-К.:НАУ,
2004. 157 с.; Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных:
Справочное пособие /А.П.Калашников, Н.И.Клеманов, В.Н.Баканов и др. –
М.:Агропромиздат, 1986. – С. 121-157). Собівартість 1т зерна культур
визначалася додатковими розрахунками з використанням технологічних карт
вирощування сільськогосподарських культур.

Амортизацію основних засобів виробництва розраховували виходячи із
термінів їх використання: будівлі і споруди – 30 років, обладнання – 20 років.

До загально виробничих та інших матеріальних витрат відносяться: 1)
витрати на спецодяг, спецвзуття та інші малоцінні та швидкозношувані
предмети; 2) витрати на утримання пункту штучного осіменіння; 3) платежі
за обов’язкове страхування тварин; 4) платежі за розміщення відходів,
викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище
та інші види шкідливого впливу в межах лімітів. У структурі виробничих
витрат на виробництво продукції свинарства загальновиробничі та інші
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витрати займають 1,8 –2,2% ( Формування нормативних витрат і доходів та
баланси сільськогосподарської продукції в Україні та інших країнах світу/За
ред. О.М.Шпичака. – К.:ІАЕ, 2003. – 484 с.). При розробленні бізнес-плану
загально виробничі  та інші витрати прийняті на рівні 2,2% від всіх
виробничих витрат.

За результатами наукових досліджень у структурі повних витрат на
виробництво товарної продукції свинарства витрати на збут займають 2,1 –
3,5%, загальногосподарські (адміністративні) витрати – 1,5 – 2%
(Формування нормативних витрат і доходів та баланси сільськогосподарської
продукції в Україні та інших країнах світу/За ред. О.М.Шпичака. – К.:ІАЕ,
2003. – 484 с.). При розробленні бізнес-плану витрати на збут продукції
свинарства прийняті на рівні 3,5%, адміністративні – 2% від всіх витрат.

У структурі витрат комплексу (рис. 12) найбільшу частину займають
витрати на корми тварин, у які включені витрати на закупівлю інгредієнтів
(шрот, премікси й ін.), а також їхня сушка та приготування. За рахунок
наявності власного комбікормового заводу знижується вартість кормів на
30% у порівнянні з ринковою ціною.

Закупівля зерна для кормів буде здійснюватися в вересні місяці кожного
року у розмірі річного запасу (13,6 тис. тонн при виході на повну
потужність). Зерно буде сушитися і закладатися в силоси для зберігання і
використовуватися по мірі необхідності протягом року.

Інші витрати
13%

Корми
66%

Заробітна плата
5%

Опалення
3%

Електроенергія
9%

Амортизація
6%

Засоби захисту
1%

Рис.7. Структура витрат комплексу
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Структура витрат на корми та її динаміка по роках представлена в
таблицях 9 і 10.:

9. Структура витрат на корми
Питома вага в структурі корму, %

Складова корму в натурі в грошовому
вираженні

Ціна за 1т (без
ПДВ), грн

Ячмінь 24,9 19,3 1083,3
Кукурудза 40,8 30,4 1041,6
Пшениця 13,5 9,7 1000,0
Соя+горох 8,1 9,6 1666,0
Шроти, ЗЦМ та
премікси

12,7 31,0 3444,2

Заробітна плата з нарахуваннями складає у структурі витрат
комплексу близько  5%, сума амортизаційних відрахувань – 5,6%,
витрати на поточний ремонт будівель та обладнання –  3,1%, витрати на
електро- та теплопостачання – 9,4; витрати на збут на інші непрямі
витрати – 7,0%.

Динаміка поточних витрат комплексу представлена в таблиці 11. Також
як і доходи, витрати планувалися виходячи з щорічної інфляції 8%.

5.1.3. Фінансування проекту
Фінансування проекту здійснюється на 30 % за рахунок власних коштів

і на 70% за рахунок позичкових коштів. Загальна сума інвестицій складатиме
104418415 грн. Сума кредиту становить 73218415 грн. Вартість кредиту
приймається за 18% річних.

Фінансування проекту розпочнеться з березні 2009 р. Повне повернення
кредитних засобів з відсотками відбудеться в квітні 2013 року (табл.12).
Спочатку інвестиції необхідні для покриття інвестиційних витрат в основні
засоби (62371,25 тис. грн.)  та оборотних засобів на старт комплексу
(42047,16 тис. грн) на загальну суму 104418,41 тис. грн.

 Дані таблиці 12 свідчать, що пік заборгованості комплекс матиме у
вересні 2011 року. Проте з травня місяця 2013 року комплекс матиме
достатньо коштів для своєї діяльності.
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10. Динаміка витрат на корми, грн
Статті витрат 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Складові кормів:
Ячмінь 77692 2687883 4361180 4579239 4802978 5048612 5301042 5566094
Кукурудза 127102 4397335 7134823 7491565 7857597 8259450 8672422 9106044
Пшениця 38930 1346863 2185330 2294596 2406709 2529792 2656282 2789096
Горох+Соя 41926 1450508 2353498 2471173 2591913 2724468 2860692 3003726
Шрот, ЗЦМ,
премікси 114656 3966734 6436158 6757966 7088155 7450658 7823190 8214350
Витрати на
переробку кормів 34239 1184563 1921993 2018093 2116695 2224947 2336195 2453004
Всього витрат на
корми 434545 15033887 24392983 25612632 26864047 28237927 29649823 31132314
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11. Поточні витрати комплексу
Статті витрат 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Корми - 434545 15033887 24392983 25612632 26864047 28237927 29649823 31132314
Оплата праці з
нарахуваннями - 62076 1222869 1791113 2059780 2368747 2724059 3132668 3602569
Витрати на воду - 1682 42946 67411 70781 74320 78036 81938 86035
Амортизація - 507727 2030903 2030884 2030884 2030884 2030884 2030884 2030884
Поточний ремонт
обладнання і будівель - 38366 748181 1117046 1228751 1351626 1486788 1635467 1799014
Засоби захисту тварин - 5012 167048 259231 285154 313669 345036 379540 414331
Електроенергія - 21142 1319309 2267584 2834480 3543100 4428875 5536094 6920117
Теплопостачання - 10737 669981 1151541 1439427 1799283 2249104 2811380 3514225
Купівля тварин - 3156800 431384 26577 28438 30428 32558 34837 37276
Інші прямі витрати - 30885 552306 834981 860030 885831 912406 939778 967972
Витрати на збут та інші
непрямі витрати - 131222 1213858 2562748 2671830 2783802 2900723 3022823 3150339
Витрати-всього - 4400194 23432671 36502099 39122187 42045738 45426398 49255233 53655076
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12. План інвестування проекту та повернення кредитних коштів

Показники

 Наявність
власних
коштів, грн сер.09 вер.09 жов.09 лист.09 груд.09 січ.10 лют.10 бер.10 квіт.10

1.Виручка і дотації 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Купівля тварин 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Купівля зерна 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проектні роботи і будівництво 3285768 1971461 1642884 1314307 985730 657154 2300038 3285768 5257229
Купівля обладнання 0 0 0 0 1296839 1815574 3371780 3890516 3890516
Виплата відсотків 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші поточні витрати 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Витрати коштів, грн. 3285768 1971461 1642884 1314307 2282569 2472728 5671818 7176284 9147745
3.Грошовий потік, грн. -3285768 -1971461 -1642884 -1314307 -2282569 -2472728 -5671818 -7176284 -9147745
4. Наявність власних коштів
(+), заборгованість(-), грн. 31200000 27914232 25942771 24299887 22985580 20703010 18230283 12558465 5382180 -3765565

Продовження таблиці 12
Показники трав.10 чер.10 лип.10 сер.10 вер.10 жов.10 лист.10 груд.10 січ.11
1.Виручка і дотації 0 0 0 0 0 52555 52555 52555 55708
Купівля тварин 0 0 0 846800 630000 630000 630000 420000 420000
Купівля зерна 0 0 0 0 6187474 0 0 0
Проектні роботи і будівництво 4600075 3942922 2628615 657154 328577 0 0 0 0
Купівля обладнання 4927987 3890516 2593677 259368 0 0 0 0 0
Виплата відсотків 56483 200252 320757 403903 436862 551194 569704 588948 605781
Інші поточні витрати 0 0 0 30085 39186 105400 135745 165807 216426
2.Витрати коштів, грн. 9584546 8033689 5543049 2197309 7622099 1286594 1335449 1174755 1242207
3.Грошовий потік, грн. -9584546 -8033689 -5543049 -2197309 -7622099 -1234039 -1282894 -1122200 -1186499
4. Наявність власних коштів
(+), заборгованість(-), грн. -13350110 -21383800 -26926848 -29124158 -36746257 -37980296 -39263191 -40385391 -41571890
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Продовження таблиці 12
Показники лют.11 бер.11 квіт.11 трав.11 чер.11 лип.11 сер.11 вер.11 жов.11
1.Виручка і дотації 55708 101458 182247 208862 210931 213057 4166156 5491341 5528964
Купівля тварин 0 0 0 0 0 1035 2070 2070 2070
Купівля зерна 0 0 0 0 0 0 0 15832409 0
Проектні роботи і будівництво 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Купівля обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплата відсотків 623578 636106 650278 665117 681833 702362 726827 695515 881757
Інші поточні витрати 267319 410172 521233 658110 897705 1140661 1349819 1377427 1414507
2.Витрати коштів, грн. 890897 1046278 1171512 1323227 1579538 1844058 2078716 17907421 2298333
3.Грошовий потік, грн. -835189 -944820 -989265 -1114365 -1368607 -1631001 2087440 -12416080 3230630
4. Наявність власних коштів
(+), заборгованість(-), грн. -42407079 -43351900 -44341164 -45455529 -46824136 -48455137 -46367697 -58783777 -55553147

Продовження таблиці 12
Показники лист.11 груд.11 січ.12 лют.12 бер.12 квіт.12 трав.12 чер.12 лип.12
1.Виручка і дотації 5565596 5584629 5977015 5999841 6012075 6012217 6012217 6012217 6012217
Купівля тварин 2070 2070 2215 2215 2215 2215 2215 2215 2215
Купівля зерна 0 0 0 0 0 0 0 0
Проектні роботи і будівництво 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Купівля обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплата відсотків 833297 783572 732822 677060 620139 562184 503358 443649 383045
Інші поточні витрати 1415245 1415626 1524497 1525817 1526074 1526077 1526077 1526077 1526077
2.Витрати коштів, грн. 2250612 2201268 2259534 2205092 2148427 2090476 2031649 1971941 1911337
3.Грошовий потік, грн. 3314983 3383361 3717482 3794750 3863648 3921742 3980568 4040276 4100880
4. Наявність власних коштів
(+), заборгованість(-), грн. -52238163 -48854803 -45137321 -41342571 -37478923 -33557182 -29576614 -25536337 -21435457
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Продовження таблиці 12
Показники сер.12 вер.12 жов.12 лист.12 груд.12 січ.13 лют.13 бер.13 квіт.13
1.Виручка і дотації 6012217 6012217 6023185 6023185 6023185 6425567 6425567 6425567 6425567
Купівля тварин 2215 2215 2215 2215 2215 2370 2370 2370 2370
Купівля зерна 0 16624029 0 0 0 0 0 0
Проектні роботи і будівництво 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Купівля обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплата відсотків 321532 259096 445084 384853 323719 261667 194398 126119 56816
Інші поточні витрати 1526077 1526077 1560491 1560491 1560491 1676886 1676886 1676886 1676886
2.Витрати коштів, грн. 1849824 18411417 2007790 1947559 1886425 1940923 1873653 1805375 1736072
3.Грошовий потік, грн. 4162394 -12399200 4015395 4075626 4136760 4484645 4551914 4620193 4689496
4. Наявність власних коштів
(+), заборгованість(-), грн. -17273063 -29672263 -25656868 -21581242 -17444482 -12959838 -8407923 -3787730 901765

Показники трав.13 чер.13 лип.13 сер.13 вер.13 жов.13 лист.13 груд.13
1.Виручка і дотації 6425567 6425567 6425567 6425567 6425567 6425567 6425567 6425567
Купівля тварин 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370
Купівля зерна 0 0 0 0 17455231 0 0
Проектні роботи і будівництво 0 0 0 0 0 0 0 0
Купівля обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплата відсотків 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші поточні витрати 1676886 1676886 1676886 1676886 1676886 1713021 1713021 1713021
2.Витрати коштів, грн. 1679256 1679256 1679256 1679256 19134486 1715391 1715391 1715391
3.Грошовий потік, грн. 4746312 4746312 4746312 4746312 -12708919 4710177 4710177 4710177
4. Наявність власних коштів
(+), заборгованість(-), грн. 5648077 10394389 15140701 19887012 7178093 11888270 16598447 21308624
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5.2. Розрахунок ефективності інвестицій
5.2.1. Обсяг інвестицій у реалізацію проекту

Інвестиційні потреби проекту в закупівлю основних засобів складаються
з вартості проектних і будівельних робіт, вартості закуповуваного
устаткування для утримання тварин, комбікормового заводу, забійного цеху з
доставкою, розмитненням, монтажем і навчанням персоналу, закупівлі
племінного поголів’я.. Найбільшу частку витрат (52,68%) складають витрати
на проектні роботи та будівництво комплексу.  Розробляти будівельний
проект буде УкрНДІАгроПроект (м.Київ). Вартість будівельних робіт
розраховувалася виходячи з вартості 1 м2 – 1360,25 грн. при загальній площі
забудови 22,3 тис.м2 , що складає в гривневому еквіваленті складе 32857682
грн. тобто 52,68% від загальних інвестиційних витрат в основні засоби..

На обладнання свиноферм, комбікормового заводу, забійного цеху піде
25936773 грн. або біля 41,58 % інвестиційних витрат. Закупівля племінних
тварин складає незначну частину інвестицій (близько 6%). 1400 свиноматок і
20 кнурів планується закупити в закордонного постачальника (французька
генетика). Ремонтні свиноматки, необхідні по технології, будуть надходити з
власного племінного господарства, яке буде введено в дію після будівництва
комплексу, а ремонтні кнурці закуповуватися на стороні (табл. 13).

13. Інвестиційні витрати проекту для закупівлі основних засобів
Стаття витрат Всього, грн

Проектні роботи 2524530
Будівельні роботи 30333152
Обладнання 25936773
Закупівля тварин 3576800
Всього 62371255

Інвестиційний  період – з березня 2009 року до жовтня 2010 року.
При поділі племінної і товарної ферм на окремі юридичні особи товарна

ферма буде одержувати державні дотації на здешевлення закупівлі
племінного молодняку в розмірі 50% його вартості.

Крім інвестиційних витрат в основні засоби в проекту існує потреба в
оборотних коштах у розмірі 42,047 млн. грн. для функціонування комплексу
до виходу на повну потужність.
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5.2.2. Прогноз прибутків і збитків та руху грошових коштів
14. Поквартальний прогноз Звіту прибутків і збитків

Показники серп.09 лист.09 лют.10 трав.10 серп.10 лист.10 лют.11 трав.11

Виручка від реалізації свиней на м’ясо 0 0 0 0 0 0 43473 401294
Продаж гною 0 0 0 0 0 0 0 12638
Продаж спермодоз 0 0 0 0 0 157664 167124 167124
Дотації 0 0 0 0 0 0 2277 20984
1.Виручка і дотації, всього 0 0 0 0 0 157664 212874 602041
Витрати на корм 0 0 0 0 52342 382203 872285 2653969
Оплата праці з нарахуваннями 0 0 0 0 1693 60383 162084 289473
Витрати на воду 0 0 0 0 149 1533 3286 8156
Амортизація будівель та обладнання 0 0 0 0 0 507727 507727 507727
Поточний ремонт будівель та
обладнання 0 0 0 0 1882 36484 81885 165222
Засоби захисту тварин 0 0 0 0 326 4686 14572 36275
Електроенергія 0 0 0 0 2103 19039 106720 315590
Теплопостачання 0 0 0 0 1068 9669 54196 160265
Купівля тварин 0 0 0 0 1476800 1680000 420000 0
Інші прямі витрати 0 0 0 0 1556 29329 49257 109052
2. Собівартість реалізованої
продукції, всього 0 0 0 0 1537920 2731052 2272011 4245730

3.Валовий прибуток (+), збиток (-) 0 0 0 0 -1537920 -2573387 -2059137 -3643689
Витрати на збут 0 0 0 0 0 3153 4257 12041
Адміністративні витрати 0 0 0 0 46138 81932 68160 127372
4.Всього витрат 0 0 0 0 1584057 2816136 2344429 4385142
5.Прибуток від операційної
діяльності, грн. 0 0 0 0 -1584057 -2658472 -2131555 -3783102
Витрати по процентах 0 0 0 256735 1161522 1709846 1865465 1997229
6.Чистий прибуток(+), збиток (-) 0 0 0 -256735 -2745579 -4368318 -3997020 -5780331
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Продовження таблиці 14
Показники серп.11 лист.11 лют.12 трав.12 серп.12 лист.12 лют.13 трав.13
Виручка від реалізації свиней на
м’ясо 9156116 15422954 16517544 16517544 16517544 16517544 17681033 17681033
Продаж гною 40046 191863 395795 443514 443514 443514 474560 474560
Продаж спермодоз 167124 208905 219351 219351 219351 252253 264866 264866
Дотації 507267 855466 856243 856243 856243 856243 856243 856243
1.Виручка і дотації, всього 9870554 16679188 17988932 18036652 18036652 18069555 19276702 19276702
Витрати на корм 5484675 6022959 6022959 6022959 6022959 6324107 6324107 6324107
Оплата праці з нарахуваннями 381939 389373 447778 447778 447778 447778 514945 514945
Витрати на воду 15454 16050 16853 16853 16853 16853 17695 17695
Амортизація будівель та
обладнання 507727 507723 507721 507721 507721 507721 507721 507721
Поточний ремонт будівель та
обладнання 247205 253869 279262 279262 279262 279262 307188 307188
Засоби захисту тварин 57285 58916 64808 64808 64808 64808 71288 71288
Електроенергія 443481 453517 566896 566896 566896 566896 708620 708620
Теплопостачання 225212 230308 287885 287885 287885 287885 359857 359857
Купівля тварин 5174 6209 6644 6644 6644 6644 7109 7109
Інші прямі витрати 193281 200715 208745 208745 208745 208745 215008 215008
2. Собівартість реалізованої
продукції, всього 7561432 8139640 8409551 8409551 8409551 8710699 9033538 9033538
3.Валовий прибуток (+), збиток
(-) 2309122 8539548 9579381 9627101 9627101 9358856 10243164 10243164
Витрати на збут 197411 333584 377768 378770 378770 378770 397708 397708
Адміністративні витрати 226843 244189 261537 262378 262378 262378 270249 270249
4.Всього витрат 7985686 8717413 9048855 9050699 9050699 9351847 9701495 9701495
5.Прибуток від операційної
діяльності, грн. 1884868 7961775 8940077 8985953 8985953 8717708 9575207 9575207
Витрати по процентах 2124705 2498626 2030020 1509191 963673 1153656 582184 56816
6.Чистий прибуток(+), збиток (-) -239836 5463149 6910056 7476763 8022281 7564052 8993023 9518391
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Продовження таблиці 14
Показники серп.13 лист.13 лют.14 трав.14 серп.14 лист.14 лют.15 трав.15
Виручка від реалізації свиней на
м’ясо 17681033 17681033 19272326 19272326 19272326 19272326 21006835 21006835
Продаж гною 474560 474560 507780 507780 507780 507780 543324 543324
Продаж спермодоз 264866 264866 278109 278109 278109 278109 292015 292015
Дотації 856243 856243 856243 856243 856243 856243 856243 856243
1.Виручка і дотації, всього 19276702 19276702 20914458 20914458 20914458 20914458 22698417 22698417
Витрати на корм 6324107 6640312 6640312 6640312 6640312 6943111 6972328 6972328
Оплата праці з нарахуваннями 514945 514945 592187 592187 592187 592187 681015 681015
Витрати на воду 17695 17695 18580 18580 18580 18580 19509 19509
Амортизація будівель та
обладнання 507721 507721 507721 507721 507721 507721 507721 507721
Поточний ремонт будівель та
обладнання 307188 307188 337906 337906 337906 337906 371697 371697
Засоби захисту тварин 71288 71288 78417 78417 78417 78417 86259 86259
Електроенергія 708620 708620 885775 885775 885775 885775 1107219 1107219
Теплопостачання 359857 359857 449821 449821 449821 449821 562276 562276
Купівля тварин 7109 7109 7607 7607 7607 7607 8140 8140
Інші прямі витрати 215008 215008 221458 221458 221458 221458 228102 228102
2. Собівартість реалізованої
продукції, всього 9033538 9349743 9739784 9739784 9739784 10042583 10544265 10544265

3.Валовий прибуток (+), збиток (-) 10243164 9926959 11174673 11174673 11174673 10871875 12154153 12154153
Витрати на збут 397708 397708 417594 417594 417594 417594 438473 438473
Адміністративні витрати 270249 270249 278357 278357 278357 278357 286708 286708
4.Всього витрат 9701495 10017701 10435735 10435735 10435735 10738534 11269445 11269445
5.Прибуток від операційної
діяльності, грн. 9575207 9259002 10478723 10478723 10478723 10175924 11428972 11428972
Витрати по процентах 0 0 0 0 0 0 0 0
6.Чистий прибуток(+), збиток (-) 9575207 9259002 10478723 10478723 10478723 10175924 11428972 11428972
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Продовження таблиці 14
Показники серп.15 лист.15 лют.16 трав.16 серп.16 лист.16 лют.17 трав.17
Виручка від реалізації свиней на м’ясо

21006835 21006835 22897451 22897451 22897451 22897451 24729247 24729247
Продаж гною 543324 543324 581357 581357 581357 581357 622052 622052
Продаж спермодоз 292015 292015 306615 306615 306615 306615 321946 321946
Дотації 856243 856243 856243 856243 856243 856243 856243 856243
1.Виручка і дотації, всього 22698417 22698417 24641666 24641666 24641666 24641666 26529488 26529488
Витрати на корм 6972328 7320944 7320944 7320944 7320944 7686991 7686991 7686991
Оплата праці з нарахуваннями 681015 681015 783167 783167 783167 783167 900642 900642
Витрати на воду 19509 19509 20485 20485 20485 20485 21509 21509
Амортизація будівель та обладнання 507721 507721 507721 507721 507721 507721 507721 507721
Поточний ремонт будівель та
обладнання 371697 371697 408867 408867 408867 408867 449753 449753
Засоби захисту тварин 86259 86259 94885 94885 94885 94885 101211 104373
Електроенергія 1107219 1107219 1384023 1384023 1384023 1384023 1730029 1730029
Теплопостачання 562276 562276 702845 702845 702845 702845 878556 878556
Купівля тварин 8140 8140 8709 8709 8709 8709 9319 9319
Інші прямі витрати 228102 228102 234945 234945 234945 234945 241993 241993
2. Собівартість реалізованої
продукції, всього 10544265 10892881 11466591 11466591 11466591 11832638 12527725 12530888
3.Валовий прибуток (+), збиток (-)

12154153 11805536 13175075 13175075 13175075 12809028 14001763 13998600
Витрати на збут 438473 438473 460397 460397 460397 460397 483417 483417
Адміністративні витрати 286708 286708 295309 295309 295309 295309 304168 304168
4.Всього витрат 11269445 11618062 12222296 12222296 12222296 12588344 13315310 13318472
5.Прибуток від операційної
діяльності, грн. 11428972 11080355 12419369 12419369 12419369 12053322 13214178 13211015
Витрати по процентах 0 0 0 0 0 0 0 0
6.Чистий прибуток(+), збиток (-) 11428972 11080355 12419369 12419369 12419369 12053322 13214178 13211015
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Продовження таблиці 14

Показники серп.17 лист.17
Виручка від реалізації свиней на м’ясо

24729247 24729247
Продаж гною 622052 622052
Продаж спермодоз 321946 321946
Дотації 856243 856243
1.Виручка і дотації, всього 26529488 26529488
Витрати на корм 7686991 8071341
Оплата праці з нарахуваннями 900642 900642
Витрати на воду 21509 21509
Амортизація будівель та обладнання 507721 507721
Поточний ремонт будівель та обладнання 449753 449753
Засоби захисту тварин 104373 104373
Електроенергія 1730029 1730029
Теплопостачання 878556 878556
Купівля тварин 9319 9319
Інші прямі витрати 241993 241993
2. Собівартість реалізованої продукції,
всього 12530888 12915237
3.Валовий прибуток (+), збиток (-)

13998600 13614251
Витрати на збут 483417 483417
Адміністративні витрати 304168 304168
4.Всього витрат 13318472 13702822
5.Прибуток від операційної діяльності, грн.

13211015 12826666
Витрати по процентах 0 0
6.Чистий прибуток(+), збиток (-) 13211015 12826666
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15. Прогноз руху коштів, грн.
Показники серп.09 лист.09 лют.10 трав.10 серп.10 лист.10 лют.11 трав.11
1.Виручка і дотації 0,00 0 0 0 0 157664 212874 602041
Витрати на шрот, премікс,
ЗЦМ 0,00 0 0 0 10298 130007 279843 645511
Витрати на переробку і
зберігання кормів 0,00 0 0 0 4059 30738 69657 208090
Витрати на воду 0,00 0 0 0 149 1533 3286 8156
Витрати на ремонти 0,00 0 0 0 1882 36484 81885 165222
Засоби захисту тварин 0,00 0 0 0 326 4686 14572 36275
Оплата праці з нарахуваннями 0,00 0 0 0 1693 60383 162084 289473
Електроенергія 0,00 0 0 0 2103 19039 106720 315590
Теплопостачання 0,00 0 0 0 1068 9669 54196 160265
Купівля тварин 0,00 0 0 0 1476800 1680000 420000 0
Купівля зерна 0,00 0 0 0 6187474 0 0
Інші поточні витрати 0,00 0 0 0 1556 29329 49257 109052
Витрати на збут 0,00 0 0 0 0 3153 4257 12041
Адміністративні витрати 0,00 0 0 0 46138 81932 68160 127372
Виплата відсотків 0,00 0 0 256735 1161522 1709846 1865465 1997229
Проектні роботи і будівництво 5257229 3942922 6242960 13800226 3614345 0 0 0
Купівля обладнання 0 1296839 9077870 12709019 2853045 0 0 0
2.Витрати коштів, грн. 5257229 5239760 15320830 26765980 15362458 3796798 3179383 4074277
3.Грошовий потік, грн. -5257229 -5239760 -15320830 -26765980 -15362458 -3639134 -2966508 -3472236
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Продовження таблиці 15
Показники серп.11 лист.11 лют.12 трав.12 серп.12 лист.12 лют.13 трав.13
1.Виручка і дотації 9870554 16679188 17988932 18036652 18036652 18069555 19276702 19276702
Витрати на шрот, премікс, ЗЦМ 1447624 1590032 1590032 1590032 1590032 1669534 1669534 1669534
Витрати на переробку і зберігання
кормів 432173 474825 474825 474825 474825 498566 498566 498566
Витрати на воду 15454 16050 16853 16853 16853 16853 17695 17695
Витрати на ремонти 247205 253869 279262 279262 279262 279262 307188 307188
Засоби захисту тварин 57285 58916 64808 64808 64808 64808 71288 71288
Оплата праці з нарахуваннями 381939 389373 447778 447778 447778 447778 514945 514945
Електроенергія 443481 453517 566896 566896 566896 566896 708620 708620
Теплопостачання 225212 230308 287885 287885 287885 287885 359857 359857
Купівля тварин 5174 6209 6644 6644 6644 6644 7109 7109
Купівля зерна 15832409 0 0 16624029 0 0
Інші поточні витрати 193281 200715 208745 208745 208745 208745 215008 215008
Витрати на збут 197411 333584 377768 378770 378770 378770 397708 397708
Адміністративні витрати 226843 244189 261537 262378 262378 262378 270249 270249
Виплата відсотків 2124705 2498626 2030020 1509191 963673 1153656 582184 56816
Проектні роботи і будівництво 0 0 0 0 0 0 0 0
Купівля обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Витрати коштів, грн. 21830195 6750214 6613053 6094066 22172577 5841774 5619951 5094583
3.Грошовий потік, грн. -11959641 9928974 11375879 11942586 -4135926 12227781 13656752 14182119
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Продовження таблиці 15
Показники серп.13 лист.13 лют.14 трав.14 серп.14 лист.14 лют.15 трав.15
1.Виручка і дотації 19276702 19276702 20914458 20914458 20914458 20914458 22698417 22698417
Витрати на шрот, премікс, ЗЦМ 1669534 1753010 1753010 1753010 1753010 1811444 1840661 1840661
Витрати на переробку і зберігання
кормів 498566 523494 523494 523494 523494 549669 549669 549669
Витрати на воду 17695 17695 18580 18580 18580 18580 19509 19509
Витрати на ремонти 307188 307188 337906 337906 337906 337906 371697 371697
Засоби захисту тварин 71288 71288 78417 78417 78417 78417 86259 86259
Оплата праці з нарахуваннями 514945 514945 592187 592187 592187 592187 681015 681015
Електроенергія 708620 708620 885775 885775 885775 885775 1107219 1107219
Теплопостачання 359857 359857 449821 449821 449821 449821 562276 562276
Купівля тварин 7109 7109 7607 7607 7607 7607 8140 8140
Купівля зерна 17455231 0 0 18327992 0 0
Інші поточні витрати 215008 215008 221458 221458 221458 221458 228102 228102
Витрати на збут 397708 397708 417594 417594 417594 417594 438473 438473
Адміністративні витрати 270249 270249 278357 278357 278357 278357 286708 286708
Виплата відсотків 0 0 0 0 0 0 0 0
Проектні роботи і будівництво 0 0 0 0 0 0 0 0
Купівля обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Витрати коштів, грн. 22492998 5146172 5564206 5564206 23892198 5648814 6179726 6179726
3.Грошовий потік, грн. -3216295 14130530 15350252 15350252 -2977741 15265643 16518691 16518691
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Продовження таблиці 15
Показники серп.15 лист.15 лют.16 трав.16 серп.16 лист.16 лют.17 трав.17
1.Виручка і дотації 22698417 22698417 24641666 24641666 24641666 24641666 26529488 26529488
Витрати на шрот, премікс, ЗЦМ 1840661 1932694 1932694 1932694 1932694 2029328 2029328 2029328
Витрати на переробку і
зберігання кормів 549669 577152 577152 577152 577152 606010 606010 606010
Витрати на воду 19509 19509 20485 20485 20485 20485 21509 21509
Витрати на ремонти 371697 371697 408867 408867 408867 408867 449753 449753
Засоби захисту тварин 86259 86259 94885 94885 94885 94885 101211 104373
Оплата праці з нарахуваннями 681015 681015 783167 783167 783167 783167 900642 900642
Електроенергія 1107219 1107219 1384023 1384023 1384023 1384023 1730029 1730029
Теплопостачання 562276 562276 702845 702845 702845 702845 878556 878556
Купівля тварин 8140 8140 8709 8709 8709 8709 9319 9319
Купівля зерна 19244392 0 0 20206612 0 0
Інші поточні витрати 228102 228102 234945 234945 234945 234945 241993 241993
Витрати на збут 438473 438473 460397 460397 460397 460397 483417 483417
Адміністративні витрати 286708 286708 295309 295309 295309 295309 304168 304168
Виплата відсотків 0 0 0 0 0 0 0 0
Проектні роботи і будівництво 0 0 0 0 0 0 0 0
Купівля обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Витрати коштів, грн. 25424118 6299243 6903477 6903477 27110089 7028970 7755936 7759098
3.Грошовий потік, грн. -2725701 16399174 17738188 17738188 -2468423 17612696 18773552 18770389
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Продовження таблиці 15
Показники серп.17 лист.17
1.Виручка і дотації 26529488 26529488
Витрати на шрот, премікс, ЗЦМ 2029328 2130795

Витрати на переробку і зберігання кормів 606010 636310
Витрати на воду 21509 21509
Витрати на ремонти 449753 449753
Засоби захисту тварин 104373 104373
Оплата праці з нарахуваннями 900642 900642
Електроенергія 1730029 1730029
Теплопостачання 878556 878556
Купівля тварин 9319 9319
Купівля зерна 21216942
Інші поточні витрати 241993 241993
Витрати на збут 483417 483417
Адміністративні витрати 304168 304168
Виплата відсотків 0 0
Проектні роботи і будівництво 0 0
Купівля обладнання 0 0
2.Витрати коштів, грн. 28976041 7890865
3.Грошовий потік, грн. -2446553 18638622
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5.2.3. Розрахунок грошових потоків і ефективності
Розрахунок інвестиційних показників проводився виходячи із суми

первісних вкладень в основні засоби  – 62,37 млн. грн.
Дисконтна ставка –12 % річних.
При розрахунку грошових потоків не враховуються потоки від

фінансової діяльності компанії: одержання і виплати позик, процентні
платежі за користування кредитом. Динаміка чистого і дисконтного
грошового потоку, на основі якого були проведені інвестиційні розрахунки,
представлена на рисунках 8 – 10.

У таблиці 16 представлені результати аналізу інвестиційної ефективності
проекту. Розрахунок проводився в період з серпня 2009 р. по - грудень 2017.
Розрахунки показників ефективності приведені на кінець 2017 року.

16. Показники ефективності інвестування капіталу в проект
Показники Значення
Період окупності проекту - РВ 54  міс
Дисконтований період окупності проекту
- DPB 65 міс
Чиста теперішня вартість грошового
потоку - NPV 67852811 грн
Внутрішня норма рентабельності -IRR 30,64%
Індекс прибутковості - РІ 1,95
Виручка за період 555897037 грн
Чистий прибуток за період 244147773 грн

Отримані результати свідчать про ефективність та високу стійкість проекту.
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Грошовий потік (CF)
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Дисконтований грошовий потік (DCF)

-12000

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

се
р.0

9

лист.0
9

лют.1
0

тр
ав.10

се
р.1

0

лист.1
0

лют.1
1

тр
ав.11

се
р.1

1

лис
т.1

1

лют.1
2

тр
ав.12

се
р.1

2

лис
т.1

2

лют.1
3

тр
ав.13

се
р.1

3

лист.1
3

лют.1
4

тр
ав.14

се
р.1

4

лист.1
4

лют.1
5

тр
ав.15

се
р.1

5

лист.1
5

лют.1
6

тр
ав.16

се
р.1

6

лис
т.1

6

лют.1
7

тр
ав.17

Місяці

м
лн

. г
рн

Дисконтований грошовий потік (DCF)

Рис.10. Дисконтований грошовий потік
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Накопичуючий  дисконтований грошовий потік (NPV)
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Рис.11.  Накопичуючий дисконтований грошовий потік



6. ПРОЕКТНІ РИЗИКИ
Основну загрозу для ефективної реалізації проекту можуть нести наступні

події:
1. Падіння ціни продажу продукції
2. Ріст собівартості продукції

a) ріст вартості корму
b) ріст вартості енергоносіїв

3. Падіння виробничих показників по виходу живого молодняку на
основну свиноматку.

4. Можливість захворювань тварин, епідемій
Основний вплив на ефективність проекту може зробити падіння ціни на

реалізовану продукцію. Незважаючи на те, що ціна, як на товарних свиней,
так і забійній вазі коливається в залежності від сезону, у середньому на
сьогоднішній момент вона складає 16 – 22 грн за 1 кг живої маси. Ціна
варіюється в залежності від якості м'яса, товщини жирового прошарку, обсягу і
циклічності постачань.

Завдяки високій якості генетичного матеріалу, передбачуваного до закупки
на комплекс і самостійне виробництво кормів є додаткові можливості
виготовляти свинину високої якості і з низьким вмістом жиру, що забезпечить
тримати ціну продажу на рівні вище за середньої. Незважаючи на це в
розрахунках враховувалася середня ціна реалізації на – 20,50 -грн. / кг.

Ризик росту собівартості продукції можливий, насамперед, за рахунок
росту вартості її кормової частини, тому що в цьому проекті вона займає  71 %.
Однак  мінімізований за рахунок наявності власної кормової бази і власного
комбікормового заводу, що знижує вартість корму в порівнянні із купленими на
20-30%.

Значний ріст собівартості за рахунок росту цін на енергоносії також
малоймовірний, тому що частка цих витрат у загальній структурі невисока

Ризик падіння доходів за рахунок зниження показника живих поросят
на вихід на основну свиноматку в даному бізнес-плані мінімізований, так у
даному розрахунку приймався песимістичний варіант виходу живого
приплоду - 22 голови на свиноматку в рік, що не є високим показником при
використанні запровадженої технології на комплексі, а також при наявності
власної комбікормового заводу і можливості контролювати якість і склад
кормів. Таким чином, працюючи на новому обладнанні в цілком
реконструйованої фермі реально досягти значно більш високих результатів.

Ризик занесення інфекції на ферму можливий у будь-якому господарстві
світу і мінімізується в основному за рахунок виваженого санітарного
менеджменту.

У зв'язку з цим планується введення чіткого санітарного режиму.
Обов'язкове проходження санітарної обробки при відвідуванні ферми усім
відвідувачам без винятку, мінімізація кількості осіб, що відвідують ферму,
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санітарна обробка транспорту при в'їзді на територію, контроль якості
комбікормового заводу, постійний ветеринарний контроль поголів'я, високе
якість обслуговування тварин.

ВИСНОВКИ
Висока ефективність проекту розвитку свинарства в цілому у

підприємстві  підтверджується такими показниками:
- чиста поточна вартість дисконтованих грошових потоків за 8 років і

5 місяців становить 67,85 млн. грн.;.
- період окупності проекту з урахуванням дисконтування усіх

грошових потоків – 5,4 років;
- внутрішня норма доходності проекту (IRR) складає  30,6%.
Таким чином, реалізація даного проекту є доцільною.
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ГЛОСАРІЙ

Бізнес-планування – це процес розроблення і детального
обґрунтування реалізації підприємницької ідеї, який включає аналіз
ринкових, виробничих, організаційних і фінансових аспектів
передбачуваного бізнесу та визначення найкращих способів досягнення
наперед встановлених цілей.

Бізнес-план – це комплексний документ, який відображає всі основні
аспекти підприємницького проекту та визначає раціональні шляхи його
реалізації.

Валовий прибуток – різниця між доходами від реалізації продукції (без
ПДВ, акцизів тощо) та собівартістю реалізованої продукції.

Виробничий план – розділ бізнес-плану, в якому висвітлюються
показники виробничої програми підприємства, потреба в обладнанні,
сировині та матеріалах.

Внутрішня норма дохідності (IRR) відображає ставка дисконту, за якої
чиста теперішня вартість проекту дорівнює нулю.

Грошовий потік – різниця між кількістю отриманих і витрачених
грошей, фактичні чисті готівкові  кошти, які надходять на підприємство
протягом визначеного періоду.

Запас фінансової міцності визначають як різницю між плановою
величиною виручки та критичним обсягом продаж і відображає розмір, до
якого можна зменшувати обсяг виробництва або ціну, з тим щоб
виробництво не було збитковим.

Ефект фінансового важелю – це приріст рентабельності власного
капіталу, який зумовлений використанням позичкового капіталу.

Ліквідність підприємства – це здатність підприємства виконувати свої
короткострокові зобов’язання.

Маркетинг-план – розділ бізнес-плану, в якому висвітлюються цілі та
стратегії маркетингу, питання ціноутворення, схема розповсюдження товарів.

Маркетинг масовий – тип маркетингового підходу, який передбачає
орієнтацію на широкий споживчий ринок з використанням одного базового
комплексу маркетингу;

Маркетинг концентрований – тип маркетингового підходу, який
передбачає орієнтацію на одну групу споживачів з використанням спеціально
опрацьованого комплексу маркетингу саме на цю групу споживачів;

Маркетинг диференційований – тип маркетингового підходу, який
передбачає орієнтацію на кілька груп споживачів з використанням
спеціально опрацьованого комплексу маркетингу для кожної групи
споживачів.
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Маркетингові стратегії базові – 1) лідерство по витратах; 2)
диференціації; 3) проникнення на ринок; 4) розширення ринку; 5) розробки
продукту.

Маржинальний дохід – це різниця між виручкою від реалізації та
змінними витратами.

Метод інтерв’ю – метод прогнозування, який передбачає бесіду
організатора прогнозної діяльності з експертом, в якій розглядаються
питання майбутнього розвитку ринку, стану підприємства та його
середовища.

Метод аналітичних доповідних записок – метод прогнозування, який
передбачає самостійну роботу експерта над аналізом ринкової ситуації та
перспектив її розвитку.

Метод складання сценаріїв – метод прогнозування, який означає
розроблення декількох варіантів розвитку ділової ситуації та вибір найбільш
очікуваного варіанту.

Метод комісій – метод прогнозування, який означає організацію
„круглого столу”, в рамках якого відбувається узгодження думок експертів.

Метод мозкової атаки – метод прогнозування, який передбачає
генерацію ідей по вибраній темі, які виникають в експертів в процесі їх
дискусії, що влаштовується по раніше розробленому плану.

Метод „Дельфі” – метод прогнозування, який полягає в узагальненні
результатів індивідуальних письмових опитувань експертів, які
здійснюються по спеціально розробленій процедурі.

Метод аналогій – метод проектування організаційної структури
підприємства на основі використання досвіду проектування структур інших
підприємств.

Метод експертний – метод проектування організаційної структури
підприємства на основі рекомендацій експертів.

Метод структуризації цілей – метод проектування організаційної
структури підприємства на основі системного підходу.

Метод організаційного моделювання – метод проектування
організаційної структури підприємства з використанням математичних
моделей.

Методи аналізу ризику: 1) аналіз чутливості; 2)перевірка стійкості; 3)
корегування параметрів плану; 4) аналіз сценаріїв; 5) метод „Монте-Карло”.

Методи оцінки стійкості проекту – 1) укрупнена оцінка стійкості
проекту; 2) розрахунок рівнів беззбитковості; 3) метод варіації параметрів.

Модель ціноутворення, що заснована на витратах – ціна визначається
витратами на виробництво та бажаною величиною прибутку на одиницю
продукції.

Модель ціноутворення, що заснована на попиті – ціна визначається
на рівні середньоринкової.
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Модель ціноутворення, що орієнтована на галузеву конкуренцію –
ціна може бути або нижче, або вищою за ринкову залежно від лояльності
споживачів, сервісу, що надається тощо.

Організаційний план – розділ бізнес-плану, в якому висвітлюється
організаційна структура підприємства, потреба персоналу та дається
характеристика менеджерів фірми.

Платоспроможність підприємства – це здатність підприємства
виконувати свої довгострокові зобов’язання в міру настання строків
платежів.

Позиціювання ринку –  визначення позиції продукції на окремих
ринкових сегментах.

Резюме бізнес-плану – розділ бізнес-плану, в якому висвітлюється
короткий огляд найбільш важливих аспектів підприємницького проекту.

Способи зниження ризику внутрішні – 1) диверсифікація
виробництва; 2) підвищення якості та ефективності управління
підприємством; 3) створення страхових резервів для покриття можливих
непередбачуваних втрат тощо.

Способи зниження ризику зовнішні – 1) страхування, що являє собою
систему відшкодування збитків страхувачем при настанні страхових випадків
із спеціальних фондів, які формуються за рахунок страхових внесків
страхувальниками; 2) хеджування (захист від втрат), що передбачає
укладення довгострокової угоди на поставку продукції між постачальником і
споживачем за обумовленою ціною тощо.

Стадії бізнес-планування – 1) початкова стадія; 2) підготовча стадія; 3)
стадія розроблення бізнес-плану; 4) стадія просування бізнес-плану на ринок
інтелектуальної власності; 5) стадія реалізації бізнес-плану.

Стратегії конкурентних переваг (за класифікацією М. Портера): 1)
стратегія контролювання витрат; 2) стратегія диференціації; 3)  стратегія
фокусування.

Стратегії розвитку підприємства – 1) стратегія зростання; 2) стратегія
стабілізації; 3) стратегія скорочення; 4) стратегія реструктуризації.

Стратегія проникнення на ринок – стратегія ціноутворення, яка
полягає в установленні занижених цін на продукцію з метою залучення
більшої кількості споживачів на новому ринку.

Стратегія „зняття вершків” – стратегія ціноутворення, яка полягає в
поступовому зниженні цін на новий вид продукції, яка мають унікальні
властивості, по мірі зниження попиту на неї.

Стратегія встановлення єдиних і гнучких цін – стратегія
ціноутворення, яка передбачає встановлення однієї ціни для всіх споживачів,
які б хотіли придбати товар при аналогічних умовах. Ціни можуть
змінюватися залежно від кількості придбаного товару, часу здійснення угоди
тощо.

Структура підприємства виробнича – склад виробничих підрозділів і
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взаємозв’язки між ними (рух матеріальних потоків).
Структура підприємства невиробнича – склад невиробничих

підрозділів (охорона здоровя, культура тощо) і взаємозв’язки.
Структура підприємства управлінська  – склад управлінських

підрозділів на базі виробничих і невиробничих підрозділів та структур і
взаємозв’язки між ними (рух інформаційних потоків).

Структура підприємства організаційна – сукупність виробничих,
невиробничих і управлінських структур.

Фінансовий план – бізнес-плану, в якому висвітлюється питання
фінансового забезпечення бізнесу.

Цінова еластичність показує, на скільки відсотків зміниться попит при
зміні ціни на 1%.

Чиста теперішня вартість (NPV)  відображає різницю між
дисконтованими сумами грошових надходжень і витрат, які виникають при
реалізації проекту.

Чистий прибуток – прибуток, що залишається на підприємстві після
сплати всіх податків і обов’язкових платежів до бюджету і позабюджетних
державний фондів.
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