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Меморандум про публічну доступність інфо-
рмації 

Інформація, що представлена в даному бізнес-плані, є публічною і може поширюватись віль-

но. Припущення та висновки, включені до цього документу, не відображаюсь офіційну позицію 

ФАО та ЕБРР і базуються на досвіді та знаннях консультантів, що приймали участь у розробці про-

екту. 

В підготовці бізнес-плану використані результати наступного дослідження, виконаного кон-

сультантами ФАО:  «Оцінка м’ясного ринку країн Близького Сходу та Північної Африки», автори 

Володимир Гонтар, Владислав Костомаха, Ріта Поліщук.  

Всі дані, оцінки, плани, пропозиції і висновки, наведені в цьому документі, що стосуються 

витрат, обсягів реалізації, джерел фінансування та прибутковості проекту, актуальні на 01.06.2017 і 

ґрунтуються на узгоджених думках учасників його розробки. 
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1. Резюме проекту 

В Україні сучасне тваринництво загалом та вирощування ВРХ зокрема переживають склад-

ний період. За роки незалежності України відбулися досить суттєві зміни в організаційно-

правовому статусі виробників продукції тваринництва, в економіці виробництва продуктів сільсь-

кого господарства, в кон’юнктурі ринку та рівні доходів населення. За останні роки відбулося сут-

тєве скорочення поголів'я великої рогатої худоби, а виробництво яловичини значною мірою пере-

містилося у приватний сектор. Частка промислового виробництва суттєво скорочується і досі. А 

про використання сучасного устаткування разом із технологією інтенсивної відгодівлі та утримання 

ВРХ і виробництво яловичини преміальної якості навіть не йдеться.  

В країні з великою кількістю сільськогосподарських земель, природних пасовищ, в країні, що 

має сприятливий клімат та достатню кількістю водних ресурсів, в країні – світовому лідері з вироб-

ництва сільськогосподарських культур, що складають основу харчового раціону тварин, вирощу-

вання ВРХ знаходиться у занепаді. Причин тому багато, одна з основних – економічна. Важливе 

значення для оцінки м'ясної продуктивності в тваринництві мають конверсія кормів (витрати корму 

на 1 кг приросту живої ваги), скоростиглість (інтенсивність росту молодняку, що характеризується 

абсолютною і відносною величинами добового приросту живої маси за певний період часу) і трива-

лість виробничого циклу. Невтішні значення всіх цих показників в Україні в купі з низькою плато-

спроможністю населення та конкуренцією яловичини з більш дешевими курятиною та свининою 

свідчать не на користь вирощування ВРХ.    

Відсутність глобальних перспектив на внутрішньому ринку і занепад галузі не є добрим зна-

ком для аграріїв і працівників м’ясної галузі з однієї сторони, але можуть водночас стати унікаль-

ною можливістю для підприємців, які розуміють, як можна скористатися існуючою ситуацією. 

По – перше, оскільки боротьба в ціні в м’ясному сегменті внутрішнього ринку вже програна 

за рахунок дешевої курятини та дешевшої за м'ясо ВРХ свинини, зосереджуватися задля досягнення 

економічної ефективності вирощування ВРХ потрібно на можливості збуту тварин для їх забою та 

продажу на експорт. Критично важливим для реалізації даного бізнес-проекту є паралельне ство-

рення заводу по забою та первинній переробці ВРХ, який би був орієнтований на забій виключно 

ВРХ та реалізацію основної маси отриманих в результаті забою та первинної переробки продуктів 

на експорт, як в замороженому, так і в охолодженому вигляді. 

По – друге, дуже важливо досягти високої якості м'яса забійних тварин і показника конверсії 

кормів. Окрім вибору породи ВРХ, одним з вирішальних факторів, що впливають на м'ясні якості 

худоби, є технологія її відгодівлі. Інтенсивне годування з використанням зернових (кукурудза та 

ячмінь) дозволяють зменшити вік забою ВРХ (по досягненню забійної ваги), зменшити витрати ко-

рмів, покращити стан тварин. При інтенсивній годівлі підвищуються забійні якості тварин та якість 

м'яса - в тушах такої худоби м'язи добре розвинені, м'ясо характеризується високим вмістом сухих 

речовин та жиру. Таке м'ясо називають мармуровим. Коштує воно набагато більше і користується 

високим попитом як в Україні в вузькому, спеціалізованому сегменті, так і в країнах Південно-

Східної Азії, Близького Сходу та Північної Африки. 

По-третє, важливо стандартизувати технологію вирощування ВРХ, диверсифікувавши ри-

зики та зосередившись лише на відгодівлі. Основним джерелом отримання яловичини в Україні 

сьогодні є відгодівельний молодняк з шлейфу молочних стад (в основному це бички). Якщо скупо-

вувати двотижневий молодняк як популярної та найбільш продуктивної молочної породи – голш-

тинської, так і весь доступний молодняк від молочних стад, можна суттєво зменшити витрати на 

будівництво та утримання комплексу вирощування ВРХ (не будуючи його за принципом замкнено-

го циклу), зосередитися лише на процесі відгодівлі, і забрати непрофільний напрямок бізнесу в мо-

лочних ферм – постачальників молодняку. Телята голштинської породи можуть бути придбані в 

основному у великих сучасних ферм, на яких впроваджені стандарти якості міжнародного рівня, є 
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відповідний рівень технологічності та автоматизації, а тварини мають високий ветеринарний статус 

та генетично обумовлений потенціал росту. Не слід відкидати із моделі бізнесу і невеликі молочно-

товарні ферми із ―аборигенною‖ худобою в якості постачальників молодняку для відгодівлі. В 

зв’язку із наведеними вище аргументами, чи не найбільш реалістичним є створення фідлоту на базі 

великих молочно-товарних ферм у вигляді окремої бізнес-одиниці. Для організації фідлоту на 3500 

голів ВРХ одночасового утримання достатньо скооперуватися господарствам, які сумарно мають до 

10 000 голів корів. Подібна організаційна структура гарантуватиме високу якість худоби, яка стане 

на відгодівлю, що, в свою чергу, забезпечить відмінні зоотехнічні показники при відгодівлі.      

Даний проект має високий рівень прибутковості і дозволить розглянутому в цьому бізнес - 

плані підприємству стати успішним, конкурентоспроможним, а також зайняти свою нішу на ринку 

ВРХ. Економічна ефективність роботи розглянутого в бізнес – плані комплексу буде досягатися за 

рахунок : 

 використання сучасної високоефективної технології відгодівлі ВРХ. Завдяки інтенси-

вній технології відгодівлі можна покращити показники конверсії кормів, зменшити 

тривалість терміну утримання тварин до забою, покращити якісні показники м’яса 

тварин; 

 гарантованого каналу збуту вирощених тварин в живій вазі. Реалізація ВРХ буде від-

буватися за заздалегідь підписаним контрактом підприємству - партнеру, що є власни-

ком заводу по забою та первинній переробці ВРХ, оснащеного сучасним високоефек-

тивним обладнанням. Підприємство по забою та первинній переробці ВРХ матиме 

сертифікати якості, що відповідають міжнародним стандартам. Отримане в результаті 

забою м'ясо буде реалізовуватися цим підприємством в більшості на експорт; 

 системного підходу до реалізації бізнес – ідеї. Менеджмент розглянутого в цьому біз-

нес – плані підприємства буде слідкувати за чітким і неухильним дотриманням усіх 

технологічних вимог, пов’язаних з утриманням ВРХ на відгодівлі, виконанням реко-

мендацій ветеринарного лікаря та доглядом за худобою згідно сучасних технологій та 

стандартів. Безперечно важливим для успіху проекту є рівень фахової професійності 

всіх категорій робітників та управлінського персоналу. З метою залучення в проект 

найбільш кваліфікованих фахівців, пропонується надзвичайно конкурентний рівень 

заробітної плати для всіх категорій працівників. 

 закупівлі та відгодівлі якісних телят з гарним генотипом, високою стійкістю до хвороб 

та відмінними показниками продуктивності, придбаних у ранньому віці. 

Розрахунковий термін проекту рівний 10 рокам. Плановий початок проекту - 01.08.2017, його 

закінчення, що розглянуте в розрахунках економічних показників цього бізнес-плану – 31.07.2027. 

Базова валюта проекту – USD. Ставка дисконтування – 6%.  

Для реалізації проекту планується залучення $ 3 400 000 позики у вигляді кредитної лінії. На-

дходження коштів в рамках кредитної лінії планується різними за величиною частинами щомісячно 

з першого місяця проекту – серпня 2017 по п’ятнадцятий місяць – жовтень 2017. Умови відкриття 

кредитної лінії : 

 термін кредитування – 9 років; 

 ставка відсотку по позиці для кожного з траншів – 12 % річних; 

 повернення тіла позики для кожного з траншів кредитної лінії буде відбуватися щомі-

сячно. Відтермінування першої виплати – 15 місяців; 

 виплата відсотків за користування позикою буде відбуватися щомісячно. Відтерміну-

вання першої виплати – 15 місяців. 

В проекті розрахований песимістичний (найгірший з можливих прогнозованих  для підприєм-

ства) варіант розвитку. Такий підхід пов'язаний з важливістю правильного проектування бізнесу на 

підставі даних, розрахованих у бізнес – плані, і необхідністю обліку всіх пов'язаних з ним ризиків, а 

також обґрунтуванням як ефективності проекту, так і гарантій повернення залучених коштів, ви-

трачених для його реалізації. При гарантованій успішності проекту в гіршому з можливих прогно-
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зованих для підприємства варіантів розвитку подій, можна з упевненістю говорити про потенційну 

можливість досягнення кращих показників його функціонування в перспективі.  

 Показник Значення 

 Розмір позики  $ 3 122 248 

 Період розрахунку інтегральних показників 120 міс. 

 Період окупності 102 міс. 

 Ставка дисконтування  6,00 % 

 Середня норма рентабельності  9,18 % 

 Внутрішня норма рентабельності  10,04 % 

 Чистий приведений дохід $ 3 061 069  

 Чистий приведений  дохід з урахуванням дисконтування $ 917 611  

 Індекс прибутковості 1,92 

Інтегральні показники ефективності проекту 

Спираючись на результати, які планується досягти в результаті реалізації проекту, можна з 

впевненістю говорити про те, що даний проект є ефективним, інвестиційно привабливим, таким що 

гарантує повернення вкладених в нього інвестиційних витрат. Відповідно до розробленої моделі 

функціонування комплексу та розрахованим показникам економічної ефективності його роботи, всі 

залучені позики, а також відсотки за їх використання повинні будуть повернуті кредитору в повно-

му обсягу і своєчасно, згідно узгоджених термінів. 
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2. Опис підприємства 

Запропонований до розгляду бізнес - план описує комплекс заходів, необхідних для організа-

ції роботи комплексу по інтенсивній відгодівлі ВРХ. Реалізація проекту буде виконана підприємст-

вом  ТОВ «Українська яловичина».  

ТОВ «Українська яловичина» – це діюче агропідприємство, яке спеціалізується на утриманні 

молочної ВРХ та землеробстві. Відгодівля молодняку (бичків) ВРХ не є основним напрямком дія-

льності товариства через низькі закупівельні ціни на живець ВРХ забійних кондицій на внутріш-

ньому ринку.   

Метою нового напрямку бізнесу товариства, розглянутого в цьому проекті, є отримання при-

бутку акціонерами підприємства шляхом організації відгодівлі ВРХ за сучасними технологіями з 

подальшою реалізацією живця ВРХ на експорт та на спеціалізований завод по забою та первинній 

переробці ВРХ, який максимально орієнтований на продаж охолодженої та замороженої продукції 

на експорт.  

Основа бізнес ідеї по організації відгодівлі ВРХ існуючим підприємством, яке утримує дійне 

поголів’я, полягає у можливості спільного використання кормової бази, техніки, управлінського 

персоналу та повного використання існуючих старих приміщень та інфраструктури старих ферм. 

Окрім перерахованих вище можливостей, діюче агропромислове підприємство, яке утримує дійне 

поголів’я ВРХ, має певну кількість бичків (близько 50% від усіх народжених телят, решта 50% ста-

новлять телички). Решта поголів’я для відгодівлі може бути придбана у інших господарств та у на-

селення або в рамках утворення кооперації кількох великих молочно-товарних господарств. Що 

стосується географічного вибору виробничого майданчика, то близькість до сировинної бази (вели-

ких молочно-товарних ферм) є основним критерієм. Орієнтуватися слід на регіони із максимальною 

концентрацією промислових молочних господарств, які можуть стати основним джерелом худоби 

для промислової відгодівлі з високими ваговими кондиціями. До таких регіонів належать наступні 

області із поголів’ям корів (тис. голів) в промислових господарствах станом на 01.01.2017 року: 

Полтавська – 64.5; Чернігівська – 46.6; Черкаська – 26.4; Харківська – 35.6; Сумська – 35.3; Вінни-

цька – 33.5; Київська – 33.2 

Оптимальний розмір відгодівельного комплексу становить 3500 голів ВРХ одночасного 

утримання різних статево-вікових груп. Такий розмір відгодівельника обумовлений кількома реча-

ми: по-перше – стара типова тваринницька (переважно молочно-товарна) ферма вмістить 3500 голів 

без добудови приміщень, з мінімальними інвестиціями в інфраструктуру і приміщення; по-друге – 

екологічне навантаження від фідлоту такого розміру буде цілком помірним; по-третє – такий розмір 

дозволить оптимально використовувати людські ресурси (при більш ніж конкурентних заробітних 

платах) та обладнання.   

Для реалізації даного проекту будуть використані старі ферми утримання ВРХ, які мають від-

повідну інфраструктуру (дороги, воду, електроенергію, огорожу, площадки для зберігання грубих 

кормів та приміщення із вигульними майданчиками) та не потребують отримання дозвільної доку-

ментації для початку діяльності, пов’язаної із відгодівлею ВРХ. Зазвичай такі ферми потребують 

ремонтних робіт, які не суттєво впливають на обсяг інвестицій. Додатково для організації виробни-

чого процесу будуть придбані: 

 техніка для приготування та роздачі кормів; 

 техніка для видалення, вивезення та розкидання гною з майданчика утримання тва-

рин; 

 обладнання для обробки худоби та утримання молочних телят (будиночки, молочне 

таксі, тощо); 

 спеціалізована техніка  - навантажувачі, трактори, подрібнювач тюків для підстилки.  
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Виробничі потужності ТОВ «Українська яловичина» будуть розміщені на земельній ділянці, 

розміром близько 10 гектарів, розташованій у ______ районі _______ області. 

Територія відгодівельного майданчика буде мати : 

 дороги із твердим покриттям; 

 суцільну огорожу з «чистим» та «брудним» в’їздами, обладнаними дезінфекційними 

бар’єрами; 

 санпропускник для працівників; 

 інші  споруди, які дозволять дотримуватись найвищого рівня біологічної безпеки.   

ТОВ «Українська яловичина» буде мати достатню кількість виробничих потужностей, які 

можуть бути використані для власного розвитку та гарантій повернення позик. Використання су-

часних технологій у виробництві та устаткування високотехнологічним виробничим обладнанням 

дозволить підприємству впевнено керувати виробничими витратами та виробляти продукцію най-

вищої якості, яка буде конкурентоспроможною на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Адміністративно-управлінський персонал, а також весь штат співробітників підприємства бу-

де сформований із кваліфікованих спеціалістів, які мають відповідну освіту, знання та навички в 

галузі тваринництва, а саме у відгодівлі ВРХ. Орієнтовна загальна кількість співробітників підроз-

ділу з відгодівлі ВРХ складе 28 чоловік.  
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3. Опис продукції  

Продукцією ТОВ «Українська яловичина», що буде вироблятися та реалізовуватися в рамках 

розглянутого в цьому бізнес-плані проекту, будуть : 

 відгодовані до ваги 550 кг бички голштинської ( в якості базової породи) та інших мо-

лочних та комбінований порід; 

 гній коров’ячий.  

Вибір голштинської породи ВРХ як базової для проекту не випадковий.  

По – перше - це популярність породи і, як слідство, доступність молодняка. Голштинська по-

рода -  одна з найбільш поширених та високопродуктивних порід молочного напряму у світі.  

Основним джерелом отримання яловичини в Україні сьогодні є відгодівельний молодняк са-

ме з молочних стад. Скуповування молодих бичків голштинської породи та інших молочних та 

комбінованих порід в господарствах, орієнтованих на виробництво молока, має бути вигідним біз-

несом для обох сторін. Так, з одного боку ферми молочного напряму уникають необхідності займа-

тися непрофільним напрямком бізнесу – вони реалізують молодняк бичків і зароблять на цьому, а з 

іншого – очевидна вигода для ТОВ «Українська яловичина». Це гарантована доступність молодня-

ка високої якості та з гарним генотипом.  

В Україні річне поголів’я биків молочних порід, за різними оцінками, сягає близько 800 тис. 

голів. 

 
Малюнок 1. Молодняк голштинської породи 

По – друге -  унікальні фізіологічні властивості породи. Потрібно зазначити, що дану породу 

відрізняють не тільки значні показники молочної продуктивності, але і високі темпи приросту що, 

зазвичай, характерно для худоби м’ясного напряму.  

Середня вага дорослих биків голштинської породи становить близько 900 кг. Висота в холці у 

биків складає близько 160 см. Маса новонароджених бичків – від 30 до 40 кг. Для породи характер-

ні широкі груди. Представники породи відрізняються клиноподібним і глибоким тулубом, довгими 

широкими плечима та широким попереком. 

Голштинські бички являють собою відмінний варіант для вирощування на фермах і приват-

них господарствах, які спеціалізуються на виробництві яловичини - фізичні дані та генотип породи 
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дозволяють розглядати цю породу як альтернативу м’ясним породам ВРХ для інтенсивної відгодів-

лі. Доцільність вирощування бичків до можливої середньої ваги дорослих биків (900 кг) вкрай ни-

зька через втрату інтенсивності росту та погіршення конверсіях корму. Найкращим з економічної 

точки зору є варіант їх відгодівлі до ваги в 550 - 600 кг протягом 15-17 місяців. Середньодобовий 

приріст бика – голштина становить усереднено 1000-1250 г за добу протягом всього періоду відго-

дівлі. М’ясні якості породи вважаються не гіршими від м’ясних порід за умови досягнення відпові-

дних вагових кондицій. Забійний вихід парного м’яса становить 56-58%. 

Серед основних позитивних рис голштинської породи в процесі відгодівлі можна відзначити : 

 високий рівень адаптації до різних кліматичних умов; 

 стійкість до захворювань при відповідному догляді; 

 відносна простота утримання; 

 високі середньодобові прирости; 

 молодняк голштинської породи має високу схильність до прояву мармуровості м’яса 

за умови зернової відгодівлі, більш зрілого віку (15 місяців і більше) та відповідної 

ваги (більше 500 кг); але так як за даною рисою селекція в породі не ведеться, систе-

мність відсутня. 

При відгодівлі бичків даної породи важливо чітко притримуватися технології , так як ця ху-

доба пред’являє високі вимоги до якості кормів та раціону. Серед інших слабких сторін голштинсь-

кої породи на відгодівлі слід зазначити слабкішу толерантність до холодних погодних умов, особ-

ливо в комбінації із атмосферними опадами, через тоншу шкіру у порівнянні із худобою традицій-

них м’ясних острівних порід; в результаті цього, молодняк голштинської породи витрачає на 7 – 

10% більше кормів на підтримання життєдіяльності, що негативно впливає на конверсію корму.  

Відгуки фермерів стосовно відгодівельних якостей молодняка голштинської породи по всьо-

му світові, як правило, дуже схвальні. Той факт, що в США 8 – 8,5 % всього молодняка ВРХ виро-

щеного на забій щороку, що в абсолютних цифрах становить близько 2,38 млн голів, належить саме 

до цієї породи, говорить про суттєву роль молодняка голштинської породи у бізнес-моделі по інте-

нсивній відгодівлі ВРХ. 

 
Малюнок 2. Внесення гною ВРХ на поля 
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Гній коров’ячий, що буде являти собою суміжний з вирощуванням ВРХ продукт, являє собою 

суміш посліду з підстилкою. Коров'ячий гній є найбільш насиченим поживними речовинами серед 

усіх видів гною, що виробляють свійські тварини. Використовують його на бідних ґрунтах - він 

утримує вологу і може віддавати поживні елементи протягом кількох сезонів. Склад свіжого гною 

на солом'яній підстилці буде таким : 

 вода - 77,3 %;     

 органічні речовини - 20,3%; 

 азот (N) - 0,50%; 

 фосфор (P2O) - 0,23%; 

 калій (K2O) - 0,59%;  

 кальцій (CaO) – 0,40%. 

Гній із критих приміщень та майданчиків із твердім покриттям являє собою найвищу цін-

ність, бо не перемішаний із землею і водою. Згідно до досліджень, проведених на відгодівельних 

майданчиках у США, одна голова ВРХ на відгодівлі протягом року генерує за рік: 

 N - 90 кг; 

 P2SO4 - 45 кг; 

 K2O - 45 кг. 

У США ці поживні речовини, що знаходяться у річному обсязі гноївки від 1000 голів худоби 

на відгодівлі, коштують $US 70 тис.  

Оскільки гній використовується як органічне добриво, його реалізація буде тісно пов’язана з 

розвитком сільськогосподарської діяльності (рослинництва) місцевих фермерських товариств та 

господарств. Внесений на поля гній дозволить в перспективі їх володарям отримати кращі урожаї, а 

розглянутому в цьому проекті комплексу відгодівлі ВРХ позбутися відходів виробничого процесу, 

не витрачаючи ресурси підприємства на їх утилізацію. Фактично дохід від реалізації гною ко-

ров’ячого в цьому проекті буде лише покривати транспортні витрати на його збір, вивезення та 

внесення в ґрунт. 
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4. Технологія виробництва  

Загальновідомо, що якість м'яса безпосередньо залежить від способу утримання  і годівлі тва-

рини. Годівля - один з вирішальних факторів, які впливають на якості м’яса худоби. Рівень і тип 

годівлі визначають живу масу, тривалість вирощування і відгодівлі, величину і склад приросту, ви-

трати кормів на 1 кг приросту та фізико-хімічні властивості м’яса. 

У світі практикують два основних типи відгодівлі – трав’яний (у випадку України це комбі-

нація випасу, підвозних грубих кормів, свіжих або консервованих) і зерновий. Трав’яний тип пе-

редбачає використання максимально дешевих грубих кормів, іноді із додаванням концентрованих 

кормів. Зерновий тип передбачає максимальне використання компонентів, багатих на енергію й 

протеїн та мінімальне використання грубих/об’ємних кормів. Тип відгодівлі суттєво позначається 

на якості м'яса, економічних показниках та швидкості росту. Зазвичай трав’яна відгодівля на виході 

дає пісне м’ясо, яке може бути в приготовленому вигляді сухим із слабкою ароматикою. Зернова 

відгодівля, навпаки, на виході дає соковите м’ясо із включеннями міжм’язових жирових тканин 

(мармуровістю) та прекрасною ароматикою у приготованому вигляді. Будь-який обраний метод 

відгодівлі тварини має бути збалансованим - це перше і головне правило, яке дає можливість виро-

бляти якісну яловичину. Сьогодні як в Україні, так і в усьому світі, зростає попит на  яловичину 

інтенсивного збалансованого зернового способу відгодівлі. 

Збалансований зерновий тип відгодівлі худоби спрямований на одержання в найкоротший те-

рмін запланованого приросту живої маси худоби за рахунок інтенсивного накопичення структур-

них і резервних речовин (білка, жиру та ін.) при економічно обґрунтованій витраті кормів.  М'ясо 

відгодованої таким способом худоби сильно відрізняється від яловичини стандартного, екстенсив-

ного (трав’яного) типу відгодівлі. Його відмінність полягає як у зовнішньому вигляді, так і в смако-

вих якостях. 

Зернова збалансована відгодівля дозволяє отримати м'ясо найвищої якості і  

контролювати ступінь його мармуровості (наявності тонких прошарків жиру в м'язовій тканині тва-

рини). Мармурова яловичина вважається більш цінною з точки зору споживацьких вподобань. Вона 

має тонкі жирові включення поміж м’язових тканин, які тануть у процесі приготування. За рахунок 

цього м'ясо стає дуже соковитим і ароматним.  

Зернова відгодівля сприяє активному накопиченню м'язової і жирової маси. Тільки за такої 

форми годування худоби можна отримати яловичину найвищої споживчої якості.  

 

Малюнок 3. Ступені мармуровості м’яса  

Показник якості м’яса при орієнтації збуту на експорт є одним з найважливіших. Можливість 

працювати в преміум сегменті є найбільш привабливим варіантом розвитку бізнесу з економічної 

точки зору та його перспектив. Саме тому показникам мармуровості виробленої яловичини проек-
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том приділяється максимум уваги. В США, наприклад, м'ясо із низьким ступенем мармуровості не 

може вважатися преміальним. Департамент Сільського господарства США (USDA) оцінює якість 

яловичини тільки за показником мармуровості, привласнюючи їй відповідний клас (Малюнок 3), 

який і визначає його вартість.  

Окрім єдиного, безальтернативного способу отримання якісного мармурового м’яса, інтенси-

вна відгодівля  худоби в усі періоди росту дозволяє виростити і відгодувати тварин до більш висо-

кої живої маси при менших витратах кормів. При інтенсивному вирощуванні та відгодівлі бички 

голштинської породи досягають 550 кг ваги в 15½ - місячному віці. При звичайній, найбільш по-

ширеній сьогодні в Україні відголівлі об’ємними грубими кормами молодняк ВРХ росте практично 

у два рази повільніше. М’язову тканину молодняк великої рогатої худоби інтенсивно нарощує до 

18-місячного віку, а жирову – починаючи з 12-місячного віку. При звичайному (трав’яному) типі 

відгодівлі у разі недостатньої кількості кормів чи поживних речовин, що містяться в них, суттєво 

знижується інтенсивність росту худоби, збільшується термін відгодівлі, витрати кормів, обсяг праці 

і обсяг гною. Варто зазначити, що туші таких тварин більш низької якості, в них більше кісток і 

сполучної тканини, менший відсоток цінного м’яса. 

У технологічному процесі вирощування молодняку виділяють три основних періоди — моло-

чний, післямолочний і, власне, період відгодівлі.  

Молочний період вирощування телят віком до двох тижнів триває 49 днів. У молочний період 

телятам випоюють в розрахунку на голову 14,5 кг (в сухому вигляді) замінника незбираного молока 

та згодовують 58 кг стартерного комбікорму. Стартерний комбікорм являє собою гранульовану су-

міш, що містить у своєму складі подрібнене зерно, речовини проти кокцидіозу та базових захворю-

вань, мінерали і білково-вітамінні компоненти. В цій фазі худоба має досягти ваги в 70 кг. 

Мікроелементи / Вік до 2 міс. 2-4 міс. 4-6 міс. 7-9 міс. 10-12 міс. 13-16 міс. 

NEm, Mcal/Kg 1.95 1.84 1.89 1.94 1.99 2.04 

NEg, Mcal/Kg 1.32 1.20 1.25 1.30 1.34 1.38 

Cr. Protein, % 20 16-18 15 14 13 12 

Ca, % 1 1 0.6 0.6 0.6 0.5 

P % 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 

K, % 1 1 0.6 0.6 0.6 0.6 

Mg % 0.25 .25 0.1 0.1 0.1 0.1 

Таблиця 1. Вміст поживних речовин та мікроелементів в кормах за віком худоби  

Післямолочний період розпочинається з третього місяця і триває 99 днів. Метою цього періо-

ду є підготовка молодняку до заключного етапу - інтенсивного росту та відгодівлі. Вирощування 

тварин в післямолочний період спрямоване на формування міцного кістяка, м’язів та максимально-

го розвитку травних органів, що передбачає можливість згодовування кормів із високим вмістом 

енергії та одержання середньодобових приростів в розмірі 910 г. Вирощування закінчують, коли 

тварини досягають живої маси 160 кг. Середня конверсія корму в цій фазі складає 3,83 кг корму на 

1 кг приросту живої ваги. 

Підчас цієї фази споживання кормів на голову складає : 

 кукурудзи зернової - 130 кг; 

 кукурудзяного силосу – 80 кг; 

 соєвого шроту – 3 кг; 

 пивної дробини – 180 кг; 

 бурякового жому - 100 кг; 

 соломи – 30 кг; 

 мінералів та мікроелементів – 10 кг. 

Молочний та післямолочний періоди є дуже важливими, оскільки в перші місяці життя 

м’язова тканина худоби відзначається найвищою інтенсивністю росту і закладаються підвалини для 

реалізації генетичного потенціалу тварини під час фінальної відгодівлі. 
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Вік худоби / 

Елементи 

Na, 

% 

Su, 

% 

Co, 

ppm 

Cu, 

ppm 

I, 

ppm  

Fe, 

ppm 

Mn, 

ppm 

Se, 

ppm 

Zn, 

ppm 

Віт. A 

IU/кг 

Віт. D 

IU/кг 

Віт. E 

IU/кг 

0-4 міс. 0.1 0.2 0.2 10 0.8 50 20 0.15 45 5000 600 50 

5-16 міс. 0.08 0.15 0.1 10 0.5 50 20 0.1 30 2200 275 3 

Таблиця 2. Рекомендований мінімальний вміст мікроелементів в кормах за віком худоби  

Відгодівля є заключним етапом. Ця фаза передбачає годівлю тварин кормами із максималь-

ним вмістом енергії з метою збільшення маси й поліпшення якості м’яса. Тривалість цього періоду 

складає 308 днів. Закінчується він реалізацією тварин у живій вазі для подальшого забою по досяг-

ненню ваги 550 кг у віці 15½ місяців. 

В фазі відгодівлі ВРХ споживає : 

 кукурудзи зернової – 2 200 кг;  

 кукурудзяного силосу – 490 кг; 

 пивної дробини – 540 кг; 

 бурякового жому - 690 кг; 

 соломи – 17 кг; 

 мінералів та мікроелементів – 40 кг; 

 сечовини – 20 кг. 

Середній добовий приріст ВРХ за весь період відгодівлі має становити 1270 г. Коефіцієнт се-

редньої конверсії корму має бути рівним 7,39. 

Загальний термін знаходження ВРХ у комплексі відгодівлі складе 15 місяців. За цей час ху-

доба збільшує свою первинну вагу на 514 кг – з 36 кг у віці 2 тижнів до 550 кг. Середній добовий 

приріст за весь період утримання худоби складе 1130 г. Коефіцієнт середньої конверсії корму – 

6,45. 

Далі детально викладені головні принципи утримання та відгодівлі ВРХ, які покладені в ос-

нову технології. 

АНАЛІЗ КОРМОВИХ КОМПОНЕНТІВ ТА БАЛАНСУВАННЯ РАЦІОНІВ 

Кормові компоненти повинні регулярно досліджуватись лабораторією на предмет поживнос-

ті. Раціони повинні розраховуватись відповідно до фактичних показників поживності кормових 

компонентів. Складання раціонів повинно базуватись на принципі найкращої вартості при досяг-

ненні заданих параметрів поживності. 

Високоенергетичні раціони сприяють поліпшенню конверсії  та прояву мармуровості в м’ясі. 

Для оптимального прояву мармуровості енергія в основному повинна бути у формі крохмалів. 

Раціони не повинні бути надто вологими – цільовий показник 60% сухої речовини. Надто во-

логий корм призводить до зниження споживання сухої речовини. Вологі корми швидше псуються 

під час жаркої погоди та примерзають до дна годівниці в морози. 

Слід уникати значного подрібнення компонентів корму. Це призводить до зниження спожи-

вання сухої речовини, може провокувати ацидози та не дозволяє худобі споживати мікроелементи 

та вітаміни, які знаходяться у формі  дрібних частинок. 

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

Використання імплантів, іонофорів та Бета-агоністів широко практикується в США, та не 

поширене/не дозволене у використанні в Україні. Дані питання потребують додаткового вивчення і 

повинні враховуватись при розрахунку зоотехнічних показників. Можливими частковими замінни-

ками/альтернативами можуть бути кормові дріжджі, екстракти Юкка, екстракти коричневих водо-

ростей, пробіотики. Важливо мати на увазі, що смакові якості та фізичні властивості м’яса биків і 

кастратів відрізняються, на жаль не на користь биків. 
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МЕНЕДЖМЕНТ 

Вирощування бичків молочних порід від народження до 3-місячного віку 

Бички молочних порід на старті потребують високопоживну дієту щоб бути готовими до ін-

тенсивної відгодівлі на подальших стадіях. Дослідження показують, що телята, які мають гарний 

старт на початку і ростуть краще у перші два місяці життя, будуть краще рости протягом всього 

періоду відгодівлі. ―Засушені‖ із самого початку тварини не дадуть очікуваного результату. Норма-

льно розвинутий бичок гольштин повинен важити близько 70 кг або більше у віці 8 тижнів. Потре-

би у поживних речовинах для різних вікових груп молодняка ВРХ викладені у Таблиці 1 і Таблиці 

2. Достатній (згідно даних Таблиці 1) вміст  білка в кормах необхідний для правильного розвитку 

м'язів худоби.  Достатній рівень мінералів та мікроелементів (Таблиця 2) необхідний для правиль-

ного розвитку скелету. Необхідний мінімум споживання вітамінів сприяє поліпшенню імунітету, 

кращому розвитку рубця і зрощенню тканин. Високий рівень енергетичної цінності кормів необ-

хідний для метаболізму білка і належного, згідно технологічних вимог, розвитку худоби. 

Проактивний ветеринарний протокол дозволить опікуватись більш здоровими телятами та 

знизити падіж від старту до реалізації худоби ринкових кондицій. Проактивний ветеринарний про-

токол передбачає знання і розуміння реальних проблем здоров’я тварин – не потрібно вакцинувати 

або лікувати худобу від проблем, яких немає. Особливу увагу потрібно приділяти ветеринарному 

статусу тварин в розрізі респіраторних, клостридіальних та ентеричних інфекцій. Доза пробіотику 

на старті допоможе розвитку рубця та уникненню проблем із травленням. Комбінована доза селену 

та вітаміну Е стимулює природну імунну функцію. 

Управління раціонами 

Високоенергетичні раціони поліпшують конверсію корму та стимулюють прояв мармуровос-

ті м’яса, однак потребують додаткових управлінських навичок. Одні і ті групи худоби повинні 

отримувати сталий за складом і поживністю корм щодня. При переході із раціону на раціон, потрі-

бно слідкувати за сталим споживанням сухої речовини і не добавляти більше 5% енергії за один 

перехід. Оптимально годувати худобу раціонами із 60% сухої речовини. Більш сухі раціони розша-

ровуються і ―пилять‖; більш вологі раціони швидше псуються у жарку погоду і примерзають до 

годівниць в мороз. Окрім того, при згодовуванні більш вологих раціонів, худоба наповнює шлунок 

водою і не має місця для додаткового споживання сухої речовини. Обережно використовуйте еле-

ваторні відходи (бите зерно), вони хоч і дешевші, але включають в себе сторонні предмети, насіння 

бур’янів і афлотоксини.  

Управління годівницями 

Кожна наступна роздача корму повинна виконуватись із поправкою на погодні умови, решт-

ки в годівницях і кількість спожитого худобою корму. Роздача корму повинна бути стабільною за 

часом, якісними і кількісними показниками. Хороші навички персоналу відгодівельного комплексу 

в управлінні годівницями поліпшує ефективність використання кормів на 10%. 
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Малюнок 4. Роздавач кормів (кормовий міксер) 

 Управління здоров’ям 

Використання високоенергетичних раціонів у відгодівлі може продукувати загальний стрес у 

худоби і підвищувати прояви респіраторних хвороб та хвороб системи травлення. В результаті, ху-

доба із клінічними проявами хвороб має гірші показники відгодівлі і гіршу якість м’яса після за-

бою. Зазвичай превентивна вакцинація є економічно більш виправданою, ніж лікування в разі клі-

нічного прояву хвороби. Розробка загальних ветеринарних протоколів на базі розуміння ветеринар-

ного статусу тварин, що поступають на відгодівлю, які включатимуть в себе програми вакцинацій 

та ветеринарних обробок, значно скорочують відсоток втрачених тварин та санбраку. Якісне обла-

днання для фіксації і обробки худоби відіграє ключову роль. 

 
Малюнок 5. Розкол для обробітку худоби 
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Вчасно ідентифіковані хворі тварини, які отримали необхідне лікування, суттєво впливають 

на економічний результат підприємства. 

СПОСОБИ УТРИМАННЯ ХУДОБИ НА ВІДГОДІВЛІ 

Запорукою успішної відгодівлі ВРХ є її утримання в чистих і сухих умовах. Скуйовджене мо-

кре волосся знижує термальну ефективність худоби в холодну погоду, що призводить до втрат теп-

ла і використання більшої кількості калорій від спожитого корму на його відновлення. Брудні заго-

ни, які змушують худобу ходити по глибокому бруду, призводять до зниження споживання корму, 

так як тварини не бажають іти до годівниць по бруду. Додатковою проблемою є збільшення кілько-

сті ацидозів як результат того, що тварини не йдуть до годівниць, поки сильно не зголодніють, а 

потім жадібно і швидко споживають корм. Для візуальної оцінки даної проблематики достатньо 

знати, що сухий бруд на боках худоби – це проблема. Бруд на ногах нижче лінії тіла – це прийнят-

но. 

Потреби у площі на одну голову залежать від обраного типу утримання ВРХ на відгодівлі. 

 

 

 

Вік ху-

доби, 

міс. 

Відкриті май-

данчики без 

захисту1 

Приміщення з 

вигульним 

майданчиком 

(площа всере-

дині) 

Приміщення з 

вигульним 

майданчиком 

(площа надво-

рі) 

Примі-

щення,  

підстилка 

Приміщення, 

бетонні реші-

тки 

 

Місце 

годів-

ниці 

0 – 6  18 - 28 м2 1.9 м2 1.9 м2 2.8 м2 1.5 м2 30 см 

6 – 15  28 - 46 м2 2.8 м2 2.8 м2 3.7 м2 2.3 м2 30 см 

Таблиця 3. Норми розташування худоби за віком та типом приміщення 
(1) Більша площа для відкритих майданчиків із рівною поверхнею, менша - за наявності 5-10% ухилу. 

Відкриті майданчики є найдешевшим варіантом утримання в сенсі спорудження за умови бу-

дівництва із ―0‖. За умови правильного планування та гарного догляду вони нормально експлуату-

ються. Відкриті майданчики потребують спорудження 4 – 6 метрових бетонних «фартухів» вздовж 

годівниць та поїлок з метою забезпечення комфортного доступу тварин за будь-яких погодних 

умов. Місце відпочинку тварин зазвичай облаштовується у вигляді земляних насипів 15 метрів за-

вширшки та до 2 метрів заввишки від базового рівня. На кожну голову в такому загоні необхідно 

планувати 0,5 м погонної довжини насипу.  

 

 
Малюнок 6. План – схема облаштування земляного насипу 
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Зазвичай насипи краще працюють на майданчиках, які мають хоч мінімальний ухил. Насипи 

повинні примикати до бетонного «фартуху» з метою полегшення доступу худоби до їжі та води. 

 
Малюнок 7. Приклад облаштування земляного насипу 

На відкритих майданчиках, які не мають ухилу, площа поверхні на одну голову повинна бути 

на 50 – 65% більше, ніж на майданчиках із ухилами через недостатнє дренування води від атмосфе-

рних опадів. 

Бетонні «фартухи» вздовж годівниць та поїлок робляться в дві стадії: три метри від поїлки чи 

годівниці робляться із ухилом 5 – 10%, наступні три метри робляться з ухилом 2 – 3%. 

 
Малюнок 8. План – схема облаштування бетонного «фартуху» 

Використання підстилки на відкритих майданчиках позитивно впливає на конверсію корму та 

на депонування жиру у м’язах. Підстилка поглинає вологу з гною і сечі, вона підтримує чистоту 

худоби, що допомагає витрачати менше енергії на підтримання життєдіяльності в холодну погоду.  
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Малюнок 9. Використання підстилки на відкритих майданчиках 

Використання подрібнювача підстилки підвищує її гігроскопічність та запобігає поїданню 

худобою великої кількості цієї підстилки. Проектом передбачено придбання та використання под-

рібнювача тюків соломи/кукурудзиння для підстилки. 

 
Малюнок 10. Робота подрібнювача підстилки 

Приміщення із вигульними майданчиками забезпечують відмінний результат подібний до 

утримання худоби у повністю критих приміщеннях (без вигульного майданчику), але при менших 

інвестиційних витратах. Використання підстилки в середині приміщення є обовэязковим. За такої 

системи утримання, седньодобовий приріст на 4,5% вищий, а ефективність використання кормів на 

6% краща, порівняно із результатами відгодівлі на відкритих майданчиках. 

Приміщення із бетонними решітками на підлозі та підземним накопичувачем гною є техноло-

гічними, але найдорожчими з точки зору інвестицій, що і є найбільш негативним фактором у їх ви-

користанні. Серед позитивних рис таких приміщень слід назвати відсутність підстилки, менші за-

трати праці, поживні якості гною не втрачаються в процесі його накопичення, а внесення цього 

гною вимагає менше часу та палива. 
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Малюнок 11. Худоба в приміщенні на підстилці 

Найбільш прийнятним варіантом для використання в даній бізнес моделі є приміщення із ви-

гульними майданчиками із твердим покриттям. Переважно це старі тваринницькі приміщення, що 

зазнали ремонту. Але які б типи утримання не були обрані для організації ферми по відгодівлі ВРХ, 

слід пам’ятати три основні правила будівельного дизайну: 

 чим вужчі приміщення, тим сухішими вони будуть; 

 чим вищий дах/стеля, тим сухішим буде приміщення; 

 чим крутіший ухил даху, тим краща вентиляція в середині приміщення. 

 
Малюнок 12. Худоба в приміщенні на бетонних решітках 

Менеджмент ТОВ «Українська яловичина» буде максимально зацікавлений в чіткому вико-

нанні всіх технологічних процесів та дотриманні встановлених норм – санітарних, екологічних та 

технічних. Лише сучасний підхід, системність і високий рівень злагодженості  усіх процесів, що 

виконуються на підприємстві, дозволять досягти успіху і планових фінансових показників. Особли-

ва увага буде приділятися мотиваційним програмам заохочення персоналу з метою розвитку таких 

загальних та професійних якостей як спостережливість, увага до деталей, управління раціонами та 

годівницями, базова діагностика та обробіток худоби. З метою підвищення кваліфікації управлінців 

середньої ланки буде реалізована програма стажування на одному із відгодівельних майданчиків у 

США. 
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5. Маркетинговий план 

5.1. Аналіз ситуації на основних експортних ринках української 
ВРХ.   

У 2016 році світовий ринок ВРХ в розрізі країн експортерів та імпортерів виглядав наступним 

чином: 

Рейтинг найбільших країн - імпор-

терів живої ВРХ у світі (тис.голів) 

Рейтинг найбільших країн - експор-

терів живої ВРХ у світі (тис.голів) 

1 США 1,750.00 1 ЄС-27 1,100.00 

2 Туреччина 490.00 2 Мексика 1,000.00 

3 Єгипет 300.00 3 Австралія 1,000.00 

4 КНР 160.00 4 Канада 800.00 

5 Росія 90.00 5 Бразилія 420.00 

6 Мексика 25.00 6 Уругвай 150.00 

7 Канада 25.00 7 США 80.00 

8 Японія 10.00 8 Україна 40.00 

9 Бразилія 3.00 9 Нова Зеландія 25.00 

10 Україна 2.00 10 Росія 20.00 

11 Білорусь 1.00 11 КНР 10.00 

   12 Білорусь 4.00 

 

Таблиця 4. Країни – лідери з експорту та імпорту ВРХ в живій вазі, тис. голів 

Найбільш перспективними ринками для експорту живця ВРХ з України є Єгипет та Туреччи-

на, які посідають третє та друге місця відповідно у світовому рейтингу країн-імпортерів живця 

ВРХ. Азербайджан також є стабільним торгівельним партнером, але перспективи збільшення екс-

порту живця ВРХ до цієї країни будуть цілковито залежати від правил подальшого перепродажу до 

Ірану. 

За даними Митної служби України щодо експорту ВРХ, у 2016 році основним покупцем жив-

ця ВРХ не племінного призначення був Єгипет. Експорт живця ВРХ не племінного призначення до 

Єгипту склав  27 932 голови по середній ціні  1,81$ за кілограм живої ваги. Це становить 63% від 

всього експорту живця не племінного призначення із України. На другому місці Азербайджан, який 

імпортував 9 842 голови ВРХ. Серед інших торгівельних партнерів України є також Грузія, Ірак, 

Ліван, Мальта та Узбекистан. Худоба, відправлена на Мальтійського покупця, швидше за все фак-

тично буде експортована до Єгипту або Лівану. 

Кількість 

голів, шт 
Країна отримувач 

Кількість, 

кг 

Сума, $ 

(загальна фактурна  

вартість) 

9 842 Азербайджан 2 715 910 2 636 899 

119 Грузія 81 202 150 429 

27 932 Єгипет 9 337 806 16 874 374 

364 Ірак 107 356 89 410 

4 854 Ліван 1 702 697 2 213 629 

1 456 Мальта 529 940 794 910 

96 Узбекистан 33 632 107 516 

44 663  14 508 543 22 867 167 

Таблиця 5. Країні – лідери з експорту та імпорту ВРХ в живій вазі, тис. голів 

http://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eu&commodity=cattle&graph=exports
http://www.indexmundi.com/agriculture/?country=cn&commodity=cattle&graph=exports
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Щодо Єгипту, у відповідності до прогнозів FAS, імпорт живої великої рогатої худоби в 2017 

збережеться на рівні 300 тис. голів. Імпорт живої худоби, в основному корів для негайного забою на 

місці, збільшився в 2016 після того, як MoSIT підписало угоду з суданським постачальниками щодо 

закупівлі 800 тис. голів великої рогатої худоби за урядовим контрактом протягом трьох років. У 

2016 році основними постачальниками яловичини до Єгипту були Судан, Угорщина, Україна, Іспа-

нія, Хорватія та Сомалі. Очікується, що ці країни продовжать експортувати худобу до Єгипту, та до 

них в 2017 приєднається Бразилія. 

Імпортом живої худоби, по суті, займаються три єгипетські міністерства: Поставок і внутріш-

ньої торгівлі, Оборони і Сільського господарства і меліорації. Їх структури - HCFI, MoSIT і NSPO - 

спільно працюють, заключаючи відповідні контракти та беручи участь в конкурсних торгах, по за-

купці  живої худоби у місцевих і міжнародних постачальників. Сектор постачання тварин Мініс-

терства сільського господарства і меліорації Єгипту - MALR’s Animal Wealth Sector (AWS) - пра-

цює за своїми власними договорами закупівлі живої худоби. 

У лютому 2016 HCFI і NSPO отримали першу партію в 1 100 голів іспанської живої худоби 

для негайного забою. Ця партія є частиною угоди з німецькою компанією, що займається ВРХ, у 

відповідності до якої, передбачається поставити до Єгипту 10 тис. голів іспанських живих тварин. 

Після забою це м'ясо буде розподілятися і продаватися по магазинам мереж HCFI і NSPO і рефри-

жераторам структури NSPO. NSPO володіє близько 250 рефрижераторними вантажними автомобі-

лями і 400 магазинами. 

Міністерство сільського господарства Ірландії оголосило про досягнення з єгипетською вла-

дою угоди на поставки живої ВРХ. Тобто, було поновлено дозвіл на ірландський експорт до Єгип-

ту, який розпочнеться після проведення державними ветеринарами інспекції на відповідних 

об’єктах Ірландії. У минулому, Єгипет був крупним імпортером ірландської ВРХ. Так, у 1996 році 

Ірландія поставила понад 100 тис. голів живої худоби до Єгипту. Імпорт було зупинено через ризик 

губчастої енцефалопатії (BSE) або коров'ячого сказу. 

У листопаді 2015 року Уряд Єгипту оголосив, що він відновлює закупівлі бразильської живої 

худоби для негайного забою. У 2014 році Єгипет припинив імпорт бразильської ВРХ через супере-

чки між ветеринарними органами і органами охорони здоров'я обох країн щодо інтерпретації лабо-

раторних досліджень захворювання foot and mouth disease – ящура.  У 2014 році Бразилія експорту-

вала 23 тис. голів ВРХ на суму $ 16.8 млн. Відповідно до заяви Арабсько - Бразильської торгово-

промислової палати, експорт бразильської живої худоби до Єгипту міг би сягнути 15 тис. голів на 

місяць, що б перетворило Єгипет у другого за обсягом покупця бразильської великої рогатої худоби 

в світі після Венесуели. 

Жива худоба, що імпортується для забою та телята для відгодівлі підлягають обов’язковому 

21-денному карантину перед транспортуванням і 28-денному карантину по прибуттю. Також обо-

в'язковим є й огляд кожної партії тварин, у тому числі й в період перед завантаженням в країні по-

ходження представниками відповідних державних органів. 

Практично урядові структури Єгипту усунули приватний сектор від питань імпорту живої 

худоби. Центральний банк Єгипту виділяє валютні кошти для фінансування покупки структурам 

HCFI і NSPO за офіційним курсом $ 1 = EGP 8.88. Таким чином, трейдери приватного сектора 

утримуються від імпорту, оскільки вони не мають доступу до валютних джерел. Альтернативні ва-

ріанти купівлі валюти можливо знайти з пропозицією обмінного курсу у розмірі $ 1 = EGP12.50, що 

робить конкуренцію з державними структурами майже неможливою.  

Наразі Єгипет приймає загальний український ветеринарний сертифікат на експорт живих 

тварин.   

Щодо Туреччини, у відповідності до прогнозів FAS, імпорт живої великої рогатої худоби в 

2017 році збережеться на рівні 450 тис. голів. Основними країнами постачальниками є Уругвай та 

Франція. Починаючи з 2016 року, Ірландія відновила активний експорт живця ВРХ до Туреччини, а 

от перспективи Франції на 2017 рік досить туманні через зафіксовані випадки Блутангу. 3 травня 
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2016 року Рада Міністрів Туреччини опублікувала рішення про запровадження нульової ставки ми-

та на ввіз в країну племінної худоби, худоби на відгодівлю (вагою близько 300 кг) і худоби на забій 

для фірм, афільованих із Генеральним Директоратом Сільськогосподарських Установ (TIGEM) та 

М’ясної і Молочної Ради (ESK). Така політика усунула приватні компанії від імпорту живця ВРХ 

на забій під маркою захисту внутрішнього виробництва. Дане рішення буде діяти до кінця 2018 ро-

ку. Програма імпорту худоби для фінальної відгодівлі вагою близько 300 кг структурами, афільова-

ними із Генеральним Директоратом Сільськогосподарських Установ (TIGEM) та М’ясною і Моло-

чною Радою (ESK) передбачає продаж цієї худоби фермерам, які входять до Генерального Дирек-

торату Сільськогосподарських Установ (TIGEM) або передачу в якості гранта молодим фермерам 

під егідою державної програми субсидування молодих фермерів Туреччини. Зважаючи на те, що 

ціна на уругвайську худобу для подальшої відгодівлі за 1 кг живої ваги буде на рівні $3,58, така мо-

дель експорту також може бути розглянута. 

Наразі між Україною та Туреччиною немає узгодженого ветеринарного сертифіката на екс-

порт живої худоби. Спираючись на експертну думку, можна з впевненістю сказати, що жодних пе-

репон ветеринарного характеру на шляху узгодження такого сертифікату не існує. Дане питання 

носить суто технічний характер і може бути зрушено з місця в разі існування зацікавленого покуп-

ця із турецької сторони, який би опікувався даною проблемою у Компетентному органі Туреччини. 

5.2. Національне виробництво  

В 2016 в Україні яловичини та телятини (в забійній масі) вироблено 364,5 тис. т, що склало 

94,9% від показника 2015 року. Тренд по поголів’ю негативний. Серед основних причин слід відмі-

тити втрату традиційних експортних ринків, повільне  відкриття нових ринків та внутрішнє ціноут-

ворення на ВРХ, яке в кращому випадку дорівнює собівартості. 

Галузь відгодівлі ВРХ є не консолідована, із великою кількість дрібних гравців. З 2107,1 тис. 

голів корів лише 484,0 тис. голів утримуються у сільськогосподарських підприємствах (близько 

23%), це лише трохи більше  200 тис. голів бичків у рік, доступних для відгодівлі. Решта корів 

утримується у приватних домогосподарствах.  

2016 2017 
2017 в %  

до 2016 

В тому числі корови 

2016 2017 
2017 в %  

до 2016 

3 750,3 3 674,9 98,0 2 166,6 2 107,1 97,3 

в тому числі тварини м’ясного напрямку  

58,2 55,1 94,7 23,1 20,9 90,5 

Таблиця 6. Поголів’я ВРХ в Україні станом на 01 січня 2017, тис. голів 
(без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО) 

Наявність м’ясопереробних заводів, які спеціалізуються на забої та первинній переробці ви-

ключно ВРХ (можливість сертифікуватись за вимогами Халяль), є обмеженою. 

При такому стані галузі говорити про єдині стандарти відгодівлі та переробки молодняка 

ВРХ, що приведе до можливості пропонувати на зовнішні ринки суттєву кількість яловичини із од-

наковими фізико-хімічними властивостями, не є реалістичним. 

Внутрішнє споживання яловичини в натуральному вигляді є низьким через відсутність куль-

тури споживання даного виду м’яса, низький рівень доходів населення та через обмежену пропози-

цію якісної яловичини. Традиційно яловичина в Україні сприймається як жорстке м’ясо корів та 

сировина для виробництва ковбас. За експертними розрахунками, доля яловичини, спожитої в на-

туральному вигляді, в м’ясному кошику середньостатистичного домогосподарства в Україні скла-

дає 4–6 %.  

Споживання яловичини на душу населення (у всіх можливих формах) в Україні становить 

близько 9 кг/рік.  Однак за наявності пропозиції якісної молодої яловичини (особливо зернової від-

годівлі), полична ціна якої б не була вища ціни ординарної української яловичини більш ніж на 

30%, споживання може вирости на 15–20 %. Окрім того, зважаючи на негативний тренд в спожи-
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ванні ковбасних виробів, можливий перерозподіл в середині споживання яловичини як такої на ко-

ристь м’яса з молодих тварин, яке буде спожито в натуральному вигляді. 
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5.3. Ціноутворення на внутрішньому ринку та в головних країнах 
виробниках 

Поточні ціни на молодняк ВРХ (бички) забійних вагових кондицій на внутрішньому ринку 

складають від $1,48 до $1,75 за кілограм живої ваги; в основному це бички молочних порід. 

Собівартість виробництва кілограма живої ваги ВРХ (бички молочних порід) в Україні при 

відгодівлі з використанням високоенергетичних раціонів прогнозується на рівні $1,75  (за умови 

придбання телят віком до 14 днів за $60/голову). 

Поточні експортні ціни на молодняк ВРХ (бички) в живій вазі з України коливаються від 

$1,60 за кг живої ваги за молочні породи та від $2,00 за кг живої ваги за молодняк м’ясних порід з 

ферми. Але цю ціну в основній масі випадків отримує не виробник худоби, а трейдер. 

Поточні ціни на молодняк ВРХ забійних вагових кондицій (кастрати з ферми) та прогноз в 

основних країнах виробниках – США, Австралії, Бразилії та Уругваї суттєво відрізняються від 

українських. У США та Австралії в основному практикується зернова відгодівля і мінімальні пото-

чні ціни за 1 кг живої ваги знаходяться в межах $3,80-4,20. До того ж тенденція ціноутворення в 

Австралії позитивна в зв’язку із відновленням маточного поголів’я після посухи 2014-2015 рр. та 

обмеженою пропозицією ВРХ на забій. Бразилія та Уругвай в основному практикують трав’яну від-

годівлю, що корелюється на мінімальні ціни живої ваги за 1 кг живої ваги в межах $2,65-2,85.  

 
Малюнок 13. Динаміка цін на забійну ВРХ в живій вазі в країнах – лідерах її виробництва, $/ц 

 

5.4. Маркетингова стратегія 

Головна стратегія маркетингу худоби із відгодівлі передбачає реалізацію за заздалегідь під-

писаним контрактом підприємству - партнеру, що є власником заводу по забою та первинній пере-

робці ВРХ, оснащеного сучасним високоефективним обладнанням. Підприємство по забою та пер-

винній переробці ВРХ матиме сертифіковане обладнання та виробничий процес, що відповідають 

міжнародним стандартам. Отримане в результаті забою м'ясо буде реалізовуватися цим підприємс-

твом на експорт. Така кооперація дозволить фіксувати контрактні ціни у валюті $US, що суттєво 

знижує валютні ризики даного бізнес-проекту та дозволить отримувати позики у валюті. 
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Альтернативна стратегія передбачає можливість консолідуватись із іншими відгодівельними 

комплексами або трейдерами та експортувати худобу до однієї із країн-імпортерів живої худоби. 

Дана стратегія також передбачає прив’язку ціни до валюти $US, що також нівелює валютні ризики 

проекту. 

5.5. Стандартизація продукції 

Гармонізація національних законодавчих і нормативних актів України та встановлення їх ві-

дповідності до вимог діючих директивних документів Європейського Союзу, а також європейських 

та міжнародних стандартів вплинула на всі галузі економіки України, і, в першу чергу, ті, які відне-

сені до пріоритетних і є експортно орієнтованими. Не була виключенням і м'ясо – молочна галузь, в 

якій розведенню ВРХ молочного напрямку була приділена особлива увага. 

Так, хоча в період підготовки України до вступу в СОТ (2005-2006 рр.) була проведена фун-

даментальна робота по розробці стандартів, якій передувала аналітична робота з порівняння якіс-

них показників продуктів з вимогами, які встановлені на аналогічну продукцію в європейських кра-

їнах, сфери вирощування ВРХ ця робота не торкнулася. Перелік діючих в Украйні сьогодні станда-

ртів, норм та правил передзабійного утримання тварин наведений в Додатку до даного бізнес – 

плану.   
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6. Iнвестиційний план 

Інвестиційний розділ бізнес-плану відображає інвестиційні витрати підприємства (довгостро-

кові капіталовкладення), спрямовані на придбання матеріальних і нематеріальних активів. Інвести-

ційні витрати проекту і їх вартість на момент проектування відображає Таблиця 7. Загальна сума 

інвестицій в проект складає $ 1 495 000. 

Розглянутий в цьому бізнес - плані проект створення на ТОВ «Українська яловичина» нового 

бізнес -  напряму відгодівлі ВРХ за інтенсивною технологією є  сучасним та високотехнологічним. 

Всі сучасні технологічні бізнес-рішення, що дозволяють механізувати працю та збільшити ефекти-

вність виробництва продукції, вимагають високого рівня інвестицій. Сучасне обладнання та устат-

кування, що буде придбане для реалізації цього проекту, оптимально відповідає вимогам енергое-

фективності, екологічної та виробничої безпеки. Завдяки тому, що придбана техніка частково буде 

новою, сучасною, гарантійною, виробництва лідерів галузі, вона буде вимагати мінімальних витрат 

коштів та робочого часу на її технічне обслуговування в процесі експлуатації і дозволить досягти 

високих виробничих показників. 

Вид інвестицій Сума 

Придбання та оновлення старих приміщень утримання ВРХ 795 000,00 

Придбання промислового обладнання та устаткування 150 000,00 

Придбання 2-х міксерів для роздавання кормів 70 000,00 

Придбання 2-х навантажувачів 190 000,00 

Придбання 2-х тракторів 220 000,00 

Придбання 2-х розкидачів гною 40 000,00 

Придбання подрібнювача тюків для підстилки 30 000,00 

РАЗОМ 1 495 000,00 

Таблиця 7. Інвестиції проекту, $  

Саме завдяки оптимальному підбору устаткування і плануванню необхідних інвестиційних 

витрат проекту можна розраховувати на точність виконаних розрахунків і їх адаптивність.  Вибір 

обладнання, необхідного для відгодівлі ВРХ, ґрунтується на аналізі комерційних пропозицій виро-

бників та постачальників обладнання, організацій-підрядників, які надають необхідні для старту 

проекту послуги – будівельні і монтажні роботи.  

Головними чинниками вибору обладнання проекту є: 

 якість обладнання; 

 відповідність обладнання екологічним нормам безпеки; 

 технічні та експлуатаційні характеристики обладнання; 

 гарантований термін експлуатації; 

 умови гарантійного та післягарантійного обслуговування, 

 ціна, умови поставки. 

Вибір організацій - підрядників, що реалізують послуги, необхідні для запуску підприємства, 

ґрунтується на таких критеріях:  

 репутація організації;  

 потенційна можливість тривалої співпраці та сервісне обслуговування введених в екс-

плуатацію об'єктів; 

 технологічна оснащеність компанії - підрядника; 

 вартість і терміни виконання передбачених проектом робіт. 

Виробничі потужності комплексу відгодівлі будуть створені завдяки придбанню та  модерні-

зації старої ферми утримання ВРХ або інших свійських тварин. Ключовим фактором вибору такої 

ферми буде наявність відповідної інфраструктури (під’їзна дорога, вода, електроенергія, огорожа, 
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площадка для зберігання грубих кормів та приміщення з вигульними майданчиками). Іншим, не 

менш важливим критерієм вибору ферми – основи для розглянутого проекту буде наявність пакету 

дозвільної документації для діяльності, пов’язаної із відгодівлею ВРХ. Після проведення ремонт-

них робіт і модернізації потужності комплексу відгодівлі дозволять одночасно утримувати до 3 600 

голів ВРХ різних статево-вікових груп. 

 
Малюнок 14. Роздавальник кормів (кормовий міксер) 

На Малюнках 14 – 17 представлені фото устаткування, що буде придбано для організації ви-

робничого процесу.  
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Малюнок 15. Навантажувач телескопічний 

Трактори John Deere, що будуть придбані в рамках проекту в кількості 2-х шт., будуть вико-

ристовуватися універсально – і як скрепери для прибирання гною, і як тяглова сила для міксеру ко-

рмів.  

 
 Малюнок 16. Повнопривідний трактор John Deere   
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Завдяки повнопривідній колісній формулі та підвищеній прохідності, ці трактори будуть ви-

користовуватися і для вивезення з комплексу для подальшого внесення на поля гною за допомогою 

розкидача.   

 
 Малюнок 17. Розкидач гною Joskin  
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7. Операційний план 

 Чимала частка успіху будь-якого підприємства полягає в можливості планування та контро-

лю за виконанням всіх процесів – від будівництва чи реконструкції існуючих споруд, купівлі та за-

пуску устаткування в промислову експлуатацію, до початку реалізації худоби. У цьому розділі біз-

нес-плану буде приділено увагу саме цим факторам і подіям. 

Етапи реалізації проекту розбиті на стадії, які відображає Таблиця 8. Графічне відображення 

етапів - на Малюнку 18. Розрахунковий термін (горизонт) проекту дорівнює 10 рокам.  

Планова дата початку проекту - 01.08.2017, закінчення (до цієї дати виконується розрахунок 

економічної доцільності і результатів, яких досягне проект) - 31.07.2027. 

Етап проекту Тривалість, дні Дата 

початку 

Дата 

закінчення 

Придбання та оновлення старих приміщень утримання ВРХ  90   01.08.2017   30.10.2017  

Придбання промислового обладнання та устаткування  14   04.08.2017   18.08.2017  

Придбання 2-х міксерів для роздавання кормів  21   05.08.2017   26.08.2017  

Придбання 2-х навантажувачів  10   10.08.2017   20.08.2017  

Придбання 2-х тракторів  10   10.08.2017   20.08.2017  

Придбання 2-х розкидачів гною  10   10.08.2017   20.08.2017  

Придбання подрібнювача тюків для підстилки  17   13.08.2017   30.08.2017  

 Таблиця 8. Список етапів проекту 

Для успішного запуску проекту адміністративно - управлінським персоналом підприємст-

ва буде здійснюватися контроль за кожним з етапів, позначених в Таблиці 5. Контроль та управ-

ляння проектом буде здійснюватися спеціально створеною проектною групою, що буде склада-

тися з фахівців, що володіють навичками проектного менеджменту. Серед основних завдань ко-

нтролю над запуском проекту та його успішній реалізації будуть: 

• пошук організації, що виконує роботи зі складання проектів реконструкції та онов-

лення потужностей для утримання ВРХ та має досвід роботи в цьому напрямку; 

• укладання контракту з організаціями, що виконують ремонтно–будівельні роботи 

приміщень та інфраструктури, що з ними пов’язана; 

• укладення контракту з профільними організаціями на поставку обладнання, необ-

хідного для початку виробничого процесу; 

• контроль над дотриманням графіків виконання робіт на всіх етапах реалізації проек-

ту; 

• управління фінансами в рамках проекту, контроль над їх використанням; 

• коригування (при необхідності) графіка реалізації проекту відповідно до умов його 

реалізації. 

Оскільки на оперативну діяльність компанії діють інфляційні чинники зовнішнього середо-

вища, вони враховані. Так як інфляція діє нерівномірно на ціну різних груп товарів : як вартість ви-

робленої продукції, так і витрати виробництва (прямі та загальні), Таблиця 6 відображає планові 

показники інфляції в проекті по кожній з цих складових. 

Група об’єктів 
Інфляція, % 

2-6 рік проекту 

 Збут  3,00 

 Прямі витрати 2,00 

 Загальні витрати 2,00 

Таблиця 9. Прогнозні показники інфляції  
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Таблиця 10 відображає плановий обсяг реалізації продукції в натуральному значенні. Реалі-

зація ВРХ в живій вазі за планом почнеться в листопаді 2018 (4 кв. 2018), а гною – з вересня 2017, 

після початку відгодівлі першої партії худоби. Розрахунок кількості голів, що одночасно буде 

утримуватися в комплексі відгодівлі, наведений в Таблиці 14. Розрахунок планових показників ре-

алізації продукції, що буде вироблятися в рамках проекту (Таблиця 11), виконаний з урахуванням 

цихданих.  
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Продукція 
Од. 

виміру 

Чер. 

2017 

Лип. 

2017 

Вер. 

2017 

Жов. 

2017 

Лис. 

2017 

Груд. 

2017 

1кв.  

2018 

2кв.  

2018 

3кв.  

2018 

4кв.  

2018 

1-4кв. 

2019 

з 2020  

по 2026 

Січ-Лип. 

2027 

Гній ВРХ т 146,78 314,53 482,28 629,06 796,81 964,56 1 111,34 4 319,55 5 789,25 6 296,25 6 296,25 25 185,00 14 691,25 

Тварини в живій вазі гол.          498 747 2 988 1 743 

Таблиця 10. Плановий обсяг реалізації продукції в натуральному вираженні 

 

 
Малюнок 18. Список етапів проекту та їх вартість, $ 

 

Продукція Ціна 
Вер. 

2017 

Жов. 

2017 

Лис. 

2017 

Груд. 

2017 

1кв.  

2018 

2кв. 

2018 

3кв.  

2018 

4кв.  

2018 

1кв.  

2019 

2кв. 

2019 

3кв.  

2019 

Гній ВРХ $0,29 / т 42,64 91,52 140,56 183,64 841,53 1 271,57 1 713,13 1 876,25 1 890,16 1 904,18 1 918,31 

Тварини в живій вазі $1100 / гол. 

       

563 594,47 850 614,83 856 923,90 863 279,77 

РАЗОМ  42,64 91,52 140,56 183,64 841,53 1 271,57 1 713,13 565 470,72 852 504,99 858 828,08 865 198,08 

Таблиця 11. Планові надходження від  реалізації продукції з урахуванням інфляції, $ 

Продукція Ціна 
4кв.  

2019 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Січ-Лип. 

2027 

Гній ВРХ $0,29 / т 1 932,54 7 874,55 8 110,78 8 354,11 8 604,73 8 862,87 9 128,76 9 402,62 5 614,59 

Тварини в живій вазі $1100 / гол. 869 682,77 3 543 716,31 3 650 027,80 3 759 528,63 3 872 314,49 3 988 483,92 4 108 138,44 4 231 382,59 2 526 687,09 

РАЗОМ  871 615,31 3 551 590,85 3 658 138,58 3 767 882,74 3 880 919,22 3 997 346,80 4 117 267,20 4 240 785,22 2 532 301,68 

Таблиця 11. Планові надходження від  реалізації продукції з урахуванням інфляції, $ (продовження) 
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Вид витрат 
Сер. 

2017 

Вер. 

2017 

Жов. 

2017 

Лис. 

2017 

Груд. 

2017 

1кв. 

2018 

2кв.  

2018 

3кв.  

2018 

4кв.  

2018 
2019 

Замінник цільного молока 5 613,42 5 622,70 5 631,98 5 641,28 5 650,60 17 007,86 17 092,27 17 177,10 17 262,34 69 910,36 

Стартовий комбікорм 4 490,74 4 498,16 4 505,59 4 513,03 4 520,48 13 606,29 13 673,81 13 741,68 13 809,88 55 928,29 

Кукурудза 6 414,36 12 849,91 19 306,69 25 784,77 32 284,20 136 063,40 195 331,75 255 185,05 295 880,55 1 198 279,62 

Соєвий шрот 27,10 54,29 81,57 108,94 136,39 574,84 825,23 1 078,10 1 250,03 5 062,47 

Пивна дробина 2 044,06 4 094,87 6 152,46 8 216,82 10 287,99 43 359,26 62 246,28 81 319,70 94 288,12 381 855,20 

Жом буряковий 203,89 408,45 613,69 819,61 1 026,20 4 324,98 6 208,91 8 111,43 9 405,00 38 089,09 

Мінерали та мікроелементи 430,15 861,72 1 294,71 1 729,13 2 164,98 9 124,42 13 098,96 17 112,73 19 841,78 80 356,73 

Сечевина 110,12 220,60 331,45 442,66 554,24 2 335,85 3 353,33 4 380,86 5 079,49 20 571,32 

Силос кукурудзяний 392,29 785,88 1 180,77 1 576,97 1 974,46 8 321,47 11 946,26 15 606,81 18 095,70 73 285,34 

Солома 8,09 16,20 24,34 32,51 40,70 171,54 246,26 321,72 373,03 1 510,71 

Витрати на купівлю телят 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 48 600,00 48 600,00 48 600,00 48 600,00 194 400,00 

Витрати на вивезення гною 42,70 91,65 140,76 183,91 233,34 985,87 1 417,96 1 816,91 1 875,87 7 597,02 

Витрати води та електроенергії  105,00 225,37 346,14 452,23 573,77 2 424,26 3 486,78 4 467,81 4 612,78 18 681,20 

Витрати на ПММ 476,00 1 021,68 1 569,17 2 050,12 2 601,11 10 989,97 15 806,72 20 254,06 20 911,29 84 688,13 

Витрати на підстилку для худоби 105,00 225,37 346,14 452,23 573,77 2 424,26 3 486,78 4 467,81 4 612,78 18 681,20 

Витрати на поточні ремонти та 

обслуговування інфраструктури  

 

923,04 1 205,96 1 530,07 6 464,69 9 298,07 11 914,15 12 300,76 49 816,55 

Загальновиробничі витрати 686,00 1 472,43 2 261,45 2 954,59 3 748,66 15 838,49 22 780,28 28 189,67 30 136,86 122 050,54 

Податок на землю 

 

45,28 

  

27,31 9,15 9,19 46,19 27,85 94,23 

РАЗОМ 37 348,92 48 694,56 60 909,95 72 364,76 84 128,27 322 626,60 428 908,84 533 791,78 598 364,11 2 420 858,00 

Таблиця 12. Витрати проекту з урахуванням інфляції, $ 
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Вид витрат 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Січ-Лип. 

2027 

Замінник цільного молока 71 308,57 72 734,74 74 189,43 75 673,22 77 186,68 78 730,42 26 591,84 

 Стартовий комбікорм 57 046,85 58 187,79 59 351,55 60 538,58 61 749,35 62 984,33 21 273,47 

 Кукурудза 1 222 245,21 1 246 690,11 1 271 623,92 1 297 056,39 1 322 997,52 1 349 457,47 1 099 717,98 162 762,12 

Соєвий шрот 5 163,72 5 267,00 5 372,34 5 479,78 5 589,38 5 701,17 4 646,07 687,64 

Пивна дробина 389 492,30 397 282,15 405 227,79 413 332,35 421 599,00 430 030,98 350 446,61 51 867,33 

Жом буряковий 38 850,87 39 627,89 40 420,45 41 228,86 42 053,44 42 894,50 34 956,16 5 173,63 

Мінерали та мікроелементи 81 963,87 83 603,15 85 275,21 86 980,71 88 720,33 90 494,73 73 747,18 10 914,84 

Сечевина 20 982,75 21 402,41 21 830,45 22 267,06 22 712,40 23 166,65 18 879,28 2 794,20 

Силос кукурудзяний 74 751,05 76 246,07 77 770,99 79 326,41 80 912,94 82 531,20 67 257,43 9 954,34 

Солома 1 540,92 1 571,74 1 603,17 1 635,24 1 667,94 1 701,30 1 386,45 205,20 

Витрати на купівлю телят 194 400,00 194 400,00 194 400,00 194 400,00 194 400,00 194 400,00 64 800,00 

 Витрати на вивезення гною 7 748,96 7 903,94 8 062,02 8 223,26 8 387,73 8 555,48 8 726,59 5 170,89 

Витрати води та електроенергії  19 054,83 19 435,93 19 824,64 20 221,14 20 625,56 21 038,07 21 458,83 12 715,30 

Витрати на ПММ 86 381,89 88 109,53 89 871,72 91 669,15 93 502,54 95 372,59 97 280,04 57 642,70 

Витрати на підстилку для худоби 19 054,83 19 435,93 19 824,64 20 221,14 20 625,56 21 038,07 21 458,83 12 715,30 

Витрати на поточні ремонти  50 812,88 51 829,13 52 865,72 53 923,03 55 001,49 56 101,52 57 223,55 33 907,47 

Загальновиробничі витрати 124 491,55 126 981,38 129 521,01 132 111,43 134 753,65 137 448,73 140 197,70 83 073,30 

Податок на землю 96,11 98,04 100,00 102,00 104,04 106,12 108,24 21,92 

РАЗОМ 2 465 387,16 2 510 806,93 2 557 135,05 2 604 389,75 2 652 589,55 2 701 753,33 2 110 156,25 449 606,18 

 

Таблиця 12. Витрати проекту з урахуванням інфляції, $ (продовження) 
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 1кв.  

2019 

2кв.  

2019 

3кв.  

2019 

4кв.  

2019 

1кв.  

2020 

2кв.  

2020 

3кв.  

2020 

4кв.  

2020 

Витрати на матеріали та комплектуючі 477 644,73 480 015,25 482 397,53 484 791,63 487 197,62 489 615,55 492 045,48 494 487,47 

Загальні витрати 123 429,16 123 800,53 124 211,43 124 567,75 124 925,74 125 304,54 125 723,66 126 087,10 

Витрати на персонал 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 52 500,00 

Податки 53 254,36 53 852,49 54 453,05 55 052,91 55 667,80 56 288,40 56 911,56 57 534,08 

Витрати на виробництво 1 кг живої ваги ВРХ 1,72 1,73 1,74 1,74 1,75 1,76 1,77 1,78 

Таблиця 13. Розрахунок витрат на виробництво 1 кг живої ваги ВРХ, $ 

 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Витрати на матеріали та комплектуючі 2 002 613,04 2 042 665,30 2 083 518,61 2 125 188,98 2 167 692,76 

Загальні витрати 508 193,87 514 469,75 520 871,14 527 400,56 534 060,57 

Витрати на персонал 210 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 

Податки 236 558,63 247 095,70 258 025,97 269 362,77 281 119,88 

Витрати на виробництво 1 кг живої ваги ВРХ 1,80 1,83 1,87 1,91 1,94 

Таблиця 13. Розрахунок витрат на виробництво 1 кг живої ваги ВРХ, $ (продовження) 
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Фактично дохід від реалізації гною коров’ячого в цьому проекті буде лише покривати транс-

портні витрати на збір, вивезення та його внесення в ґрунт. Вартість цього продукту (Таблиця 11) 

розрахована шляхом ділення даних строки «Витрати на вивезення гною» Таблиці 12 на обсяг його 

виходу  утримуваною худобою (дані Таблиці 10). Обсяги генерації гною розраховані з наступних 

норм середньодобового виходу з голови, в залежності від віку : 

 до 6 місяців – 15 кг; 

 з 6 до 9 місяців – 19 кг; 

 після  9 місяців – 26 кг. 

Загалом за весь період відгодівлі від однієї голови худоби планується генерація 9 125 кг 

гною. Вартість одного бичка, що за планом має складати $ 1 100, розрахована з урахуванням живої 

ваги, яка, згідно технології, має складати 550 кг і її ціни реалізації - $ 2 / кг. 

Таблиця 11 відображає плановий доход від реалізації продукції з урахуванням показника ін-

фляції (Таблиця 8). Фактично, ціна реалізації, наприклад, бичків у живій вазі, що вказана в дорів-

нює $ 1 100 (колонка «Ціна» Таблиці 11) - це прогнозна вартість продукту на початок першого ви-

робничого року проекту. Планова ж вартість реалізації бичків, наприклад, в лютому 2019 буде 

складати : 

       √           
           

Місяць  

проекту 

Закуплено 

телят 
Відхід Реалізація На утриманні 

Сер. 2017 270 6  264 

Вер. 2017 270 9  525 

Жов. 2017 270 15  780 

Лис. 2017 270 21  1029 

Груд. 2017 270 21  1278 

Січ. 2018 270 21  1527 

Лют. 2018 270 21  1776 

Бер. 2018 270 21  2025 

Квіт. 2018 270 21  2274 

Трав. 2018 270 21  2523 

Чер. 2018 270 21  2772 

Лип. 2018 270 21  3021 

Сер. 2018 270 21  3270 

Вер. 2018 270 21  3519 

Жов. 2018 270 21 249 3519 

Лис. 2018 270 21 249 3519 

Груд. 2018 270 21 249 3519 

Січ. 2019 270 21 249 3519 

     ….. 270 21 249 3519 

Таблиця 14. Рух тварин, голів 

Повний склад витрат проекту на організацію відгодівлі ВРХ відображений в Таблиці 12.  

Складові кормів 
Ціна, 

$/т 

Молочна фаза 
Післямолочна 

фаза 
Фаза відгодівлі РАЗОМ 

Витра-

ти, кг 

Вар-

тість, $ 

Витра-

ти, кг 

Вар-

тість, $ 

Витра-

ти, кг 

Вар-

тість, $ 

Витра-

ти, кг 

Вар-

тість, $ 
Замінник цільного молока 1500 14,5 21,75     14,5 21,75 
Стартовий комбікорм 300 58 17,4     58 17,4 
Кукурудза 160   130 20,8 2200 352 2330 372,8 
Соєвий шрот 525   3 1,58   3 1,58 
Пивна дробина 165   180 29,7 540 89,1 720 118,8 
Жом буряковий 15   100 1,5 690 10,35 790 11,85 
Мінерали та мікроелементи 500   10 5 40 20 50 25 
Сечевина 320     20 6,4 20 6,4 
Силос кукурудзяний 40   80 3,2 490 19,6 570 22,8 
Солома 10   30 0,3 17 0,17 47 0,47 
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РАЗОМ   39,15  62,08  497,62  598,85 

Таблиця 15. Складові кормів. Структура, обсяги споживання, вартість 

В Таблиці 12 відображений підсумок усіх видів витрат (прямих та непрямих, з урахуванням 

вибуття, без витрат на обслуговування позики), перерахований на 1 кг живої ваги тварин, що бу-

дуть реалізовані підприємством при досягненні забійної ваги в 550 кг.  

Розрахунок витрат на складові кормів виконаний на основі даних Таблиці 14. Витрати на 

складові кормів враховують необхідність в годуванні худоби, що відійде (колонка «Відхід», Табли-

ця 14). 

Потрібно зазначити, що, оскільки тривалість виробничого циклу розглянутого в цьому проек-

ті становить 15 місяців, а на інтенсивній відгодівлі завжди знаходиться, згідно даних Таблиці 13 

більше 3500 голів, які не будуть реалізовані в повному обсязі на дату закінчення проекту – Липень 

2027, в розрахунку економічної ефективності цього проекту не враховується «шлейф» у вигляді 

витрат на відгодівлю худоби, що буде реалізована поза розглянутим в проекті періодом. Такий під-

хід дозволить обрахувати економічну ефективність проекту більш точно, а інвестору вірно розуміти 

склад витрат проекту і термін його окупності.  

Також в проекті, з метою забезпечення дотримання технології відгодівлі худоби і уникнення 

фактору перебоїв з постачанням сировини для виробництва збалансованих кормів, врахований  

«страховий» запас.  

Витрати на закупку телят розраховані згідно плану їх закупівлі (Таблиця 14) та їх повної вар-

тості з урахуванням транспортних витрат на їх доставку - $ 60 за голову.  

Розрахунок податку на землю виконаний  згідно чинного законодавства та Податкового Ко-

дексу, ст. 293.9. Придбане ТОВ «Українська яловичина» підприємство – власник ферми з вирощу-

вання ВРХ буде зареєстровано як платник єдиного податку (4 група). Для таких підприємств роз-

рахунок розміру податку ведеться як відсоток від експертної оцінки вартості сільськогосподарських 

земель, на яких відбувається вирощування ВРХ. Так, розрахунок податку виконаних виходячи з 

нормативної оцінки вартості землі $ 993,58 / га. Загальний обсяг земельних наділів складе 10 га. 

Ставка єдиного податку – 0,91 %. Порядок виплату – щоквартальний і складає в % від повного об-

сягу податку: 

 в I кварталі – 10%; 

 в II кварталі – 10%; 

 в III кварталі – 50%; 

 в IV кварталі – 30%. 

Місячний фонд заробітної платні проекту складе $ 17 500. Штат підприємства буде складатися 

з: 

 керуючого. Оклад $2500; 

 заступника керуючого (ветеринарного лікаря). Оклад $ 1500; 

 бухгалтеру.  Оклад $ 1000; 

 25 різноробочих. Оклад $ 500. 

Загальна кількість працівників підприємства буде складати 28 чоловік. Потрібно зазначити, 

що середня заробітна платня виробничого персоналу ТОВ «Українська яловичина» буде достатньо 

високою для сільської місцевості регіону, в якому будуть знаходитися виробничі потужності това-

риства. Цей фактор дозволить керівництву компанії: 

 утримувати в штаті підприємства лише перспективний і кваліфікований персонал; 

 вимагати від персоналу якісного виконання роботи, а працюючому колективу пишатися ро-

ботою на підприємстві. 

Згідно чинного законодавства, ТОВ «Українська яловичина» буде нараховувати на фонд за-

робітної платні податок – «Єдиний Соціальний Внесок», що дорівнює 22%.  
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8. Фінансовий план 

Цей розділ бізнес-плану є одним з найбільш важливих, цікавих і складних одночасно. Фінан-

сове планування - це планування дій по формуванню і використанню фінансових ресурсів, які за-

безпечують взаємозв'язок доходів і витрат на підставі взаємозв'язку показників розвитку підприєм-

ства з джерелами фінансування. 

Базова валюта проекту – USD. Ставка дисконтування – 6%.  

Для реалізації проекту планується залучення $ 3 400 000 позики у вигляді кредитної лінії. На-

дходження коштів в рамках кредитної лінії планується різними за величиною частинами щомісячно 

з першого місяця проекту – травня 2017 по п’ятнадцятий місяць – липень 2017. Умови відкриття 

кредитної лінії : 

 термін кредитування – 8 років; 

 ставка відсотку по позиці для кожного з траншів – 12 % річних; 

 повернення тіла позики для кожного з траншів кредитної лінії буде відбуватися щомі-

сячно. Відтермінування першої виплати – 15 місяців; 

 виплата відсотків за користування позикою буде відбуватися щомісячно. Відтерміну-

вання першої виплати – 15 місяців. 

 

Період 
Розмір 

траншу, $ 

Сер. 2017 1 600 000 

Вер. 2017 65 000 

Жов. 2017 75 000 

Лис. 2017 85 000 

Груд. 2017 95 000 

Січ. 2018 105 000 

Лют. 2018 115 000 

Бер. 2018 125 000 

Квіт. 2018 135 000 

Трав. 2018 145 000 

Чер. 2018 150 000 

Лип. 2018 165 000 

Сер. 2018 170 000 

Вер. 2018 180 000 

Жов. 2018 190 000 

РАЗОМ 3 400 000 

 

Таблиця 16. Плановий порядок надходження запозичених коштів 

 

Позикові кошти проекту необхідні для: 

 організації робот підрядників проекту; 

 придбання виробничого устаткування; 

 будівництва та реконструкції інфраструктури і під'їзних шляхів; 

 будівництва та реконструкції всіх необхідних приміщень комплексу відгодівлі ВРХ; 

 придбання необхідної с/г техніки; 

 придбання складових кормів та формування їх «страхового» запасу; 

 придбання телят для відгодівлі; 

 пошуку, найму, навчання персоналу та оплати їх праці до початку реалізації продук-

ції;  
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 сплати рахунків підприємствам – постачальникам ресурсів, необхідних для виробни-

чого процесу; 

 початку роботи підприємства. 

Назва  

податку 

База  

 оподаткування 

Ставка  

податку 

 ПДВ   Додана вартість   20 %  

 ЄСВ   Заробітна платня    22 %  

Таблиця 17. Оподаткування в проекті 
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Показник 
Сер. - Вер.  

2017   

 4кв.  

2017   

 1кв.  

2018   

2кв.  

2018 

3кв.  

2018 

4кв.  

2018 

 Надходження від продажу  42,64   415,71   841,53   1 271,57   1 713,13   565 470,71  

    Витрати на сировину  49 147,00   146 629,20   234 889,91   324 023,07   414 035,17   475 285,92  

    Загальні витрати  36 896,49   70 773,79   87 736,68   104 885,78   120 756,58   123 078,19  

    Витрати на персонал  35 000,00   52 500,00   52 500,00   52 500,00   52 500,00   52 500,00  

 Сумарні витрати  71 896,49   123 273,79   140 236,68   157 385,78   173 256,58   175 578,19  

    Податки  1 475,18   -18 732,43   -36 241,63   -53 822,93   -71 621,97   -39 169,22  

 Кеш-фло від операційної діяльності  -122 476,03   -250 754,85   -338 043,43   -426 314,36   -513 956,65   -46 224,17  

    Придбання активів  1 495 000,00                 

 Кеш-фло від інвестиційної діяльності  -1 495 000,00                 

    Позики  1 695 984,80   255 000,00   345 000,00   430 000,00   515 000,00   190 000,00  

    Виплати в погашення позик                 109 294,75  

    Виплати відсотків за позиками                 37 469,00  

 Кеш-фло від фінансової діяльності  1 695 984,80   255 000,00   345 000,00   430 000,00   515 000,00   43 236,25  

    Баланс готівки на початок періоду     78 508,77   82 753,91   89 710,49   93 396,13   94 439,48  

 Баланс готівки на кінець періоду  78 508,77   82 753,91   89 710,49   93 396,13   94 439,48   91 451,56  

Таблиця 18. Кеш - фло, $ 
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Показник 
1кв. 

2019 

2кв. 

2019 

3кв. 

2019 

4кв. 

2019 

1кв. 

2020 

2кв. 

2020 

3кв. 

2020 

4кв. 

2020 

 Надходження від продажу  852 504,99   858 828,08   865 198,07   871 615,31   878 080,14   884 592,93   891 154,02   897 763,77  

    Витрати на сировину  477 644,73   480 015,25   482 397,53   484 791,63   487 197,62   489 615,55   492 045,48   494 487,47  

    Загальні витрати  123 429,16   123 800,53   124 211,43   124 567,75   124 925,74   125 304,54   125 723,66   126 087,10  

    Витрати на персонал  52 500,00   52 500,00   52 500,00   52 500,00   52 500,00   52 500,00   52 500,00   52 500,00  

 Сумарні витрати  175 929,16   176 300,53   176 711,43   177 067,75   177 425,74   177 804,54   178 223,66   178 587,10  

    Податки  53 254,36   53 852,49   54 453,05   55 052,91   55 667,80   56 288,40   56 911,56   57 534,08  

 Кеш-фло від операційної діяльності  145 676,74   148 659,82   151 636,06   154 703,02   157 788,98   160 884,44   163 973,32   167 155,11  

    Придбання активів                         

 Кеш-фло від інвестиційної діяльності                         

    Позики                         

    Виплати в погашення позик  41 227,57   45 212,62   49 308,24   53 616,36   58 070,70   62 666,24   67 391,10   72 349,75  

    Виплати відсотків за позиками  111 591,01   110 274,83   108 836,49   107 271,55   105 574,54   103 740,90   101 766,40   99 646,01  

 Кеш-фло від фінансової діяльності  -152 818,58   -155 487,45   -158 144,73   -160 887,91   -163 645,24   -166 407,14   -169 157,50   -171 995,76  

    Баланс готівки на початок періоду  91 451,56   84 309,72   77 482,09   70 973,43   64 788,54   58 932,29   53 409,59   48 225,41  

 Баланс готівки на кінець періоду  84 309,72   77 482,09   70 973,43   64 788,54   58 932,29   53 409,59   48 225,41   43 384,77  

Таблиця 18. Кеш - фло, $ (продовження) 

 

 

 



Бізнес – план «Відгодівля ВРХ. Інтенсивна технологія» 

 

  

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Січ. –Лип. 

2027 

 Надходження від продажу  3 658 138,58   3 767 882,74   3 880 919,22   3 997 346,80   4 117 267,20   4 240 785,22   2 532 301,68  

    Витрати на сировину  2 002 613,04   2 042 665,30   2 083 518,61   2 125 188,98   2 167 692,76   1 698 902,48   244 359,29  

    Загальні витрати  508 193,87   514 469,75   520 871,14   527 400,56   534 060,57   411 253,79   205 246,88  

    Витрати на персонал  210 000,00   210 000,00   210 000,00   210 000,00   210 000,00   210 000,00   122 500,00  

 Сумарні витрати  718 193,87   724 469,75   730 871,14   737 400,56   744 060,57   621 253,79   327 746,88  

    Податки  236 558,63   247 095,70   258 025,97   269 362,77   281 119,88   380 096,26   359 562,68  

 Кеш-фло від операційної діяльності  700 773,05   753 652,00   808 503,51   865 394,48   924 393,99   1 540 532,69   1 600 632,83  

    Придбання активів                      

 Кеш-фло від інвестиційної діяльності                      

    Позики                      

    Виплати в погашення позик  342 334,60   436 364,27   544 180,63   667 605,98   808 697,89   72 664,12     

    Виплати відсотків за позиками  374 263,24   327 199,65   267 973,38   194 813,77   105 716,49   34 384,70     

 Кеш-фло від фінансової діяльності  -716 597,84   -763 563,92   -812 154,00   -862 419,75   -914 414,37   -107 048,82     

    Баланс готівки на початок періоду  43 384,77   27 559,98   17 648,06   13 997,56   16 972,29   26 951,91   1 460 435,77  

 Баланс готівки на кінець періоду  27 559,98   17 648,06   13 997,56   16 972,29   26 951,91   1 460 435,77   3 061 068,61  

Таблиця 18. Кеш - фло, $ (продовження) 

 



Бізнес – план «Відгодівля ВРХ. Інтенсивна технологія» 

 

  

 

44 

 

 

 
Малюнок 19. Баланс коштів підприємства, $ 

Оскільки метою фінансового планування є забезпечення відтворювального процесу роботи 

підприємства відповідними за обсягом і структурою фінансовими ресурсами, найбільш наочно си-

туацію доступності коштів проекту відображає звіт «Кеш-фло». «Кеш-фло» (від англ. Cash Flow) 

або «Звіт про рух грошових коштів» показує грошові надходження і виплати, пов'язані з основними 

статтями доходів і витрат. 

У розділі «Кеш-фло від операційної діяльності» представлені грошові надходження і виплати, 

пов'язані зі збутом, виробництвом, розрахунками по податках, операціями з розміщення тимчасово 

вільних грошових коштів. Два підсумкових рядка «Кеш-фло» відображають баланс коштів на поча-

ток і кінець кожного періоду.  

Баланс коштів дозволяє судити про можливості підприємства генерувати достатню кількість 

грошових коштів для покриття зобов'язань. У разі дефіциту коштів потрібне залучення додаткових 

джерел фінансування у вигляді позикового або акціонерного капіталу. 

Таблиця 18 відображає кеш-фло підприємства. Баланс готівки графічно зображений на Ма-

люнку 19. Як видно з малюнка, баланс готівки дозволяє підприємству розраховуватися зі своїми 

зобов'язаннях і активно розвиватися - у підприємства не спостерігається нестачі коштів. 

. 
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9. Результати проекту 

Природно, одним з найцікавіших і показових звітів діяльності будь-якого підприємства є 

«Звіт про прибутки і збитки». Звіт про прибутки і збитки дозволяє визначити, з яких складових 

складається прибуток підприємства.  

Структура звіту відображає порядок розрахунку прибутку. Результати кожного кроку розра-

хунків відображені в відповідних рядках Таблиці 19.  

Валовий обсяг продажів дорівнює сумі надходжень від продажу продукції. Чистий обсяг про-

дажів дорівнює валовим обсягом продажів за вирахуванням втрат і податків з продажу. Валовий 

прибуток визначається як різниця чистого обсягу продажів і прямих витрат. Прибуток до виплати 

податку обраховується після вирахування з валового прибутку податку на майно, всіх видів витрат, 

амортизації, витрат на обслуговування позик, витрат і збитків попередніх періодів. Оподатковува-

ний прибуток складається з суми прибутку до виплати податків і суми витрат, віднесених на прибу-

ток. У розрахунок прибутку не входить інвестиційні витрати на придбання активів та доходи від 

продажу основних засобів. У розрахунку прибутку не враховуються джерела фінансування. Надхо-

дження позикових коштів не вважається доходом, а повернення тіла або відсотків за користування 

позикою не вважається витратою. Чистий прибуток обраховується після вирахування з оподаткову-

ваного прибутку податку на прибуток. 

Аналіз «Звіту про прибутки і збитки» (Таблиця 19) дозволяє визначити структуру доходів і 

витрат компанії і отримати об'єктивну оцінку її виробничої та комерційної діяльності.  

Не менш важливим інструментом бухгалтера, фінансового аналітика чи банкіра є «Баланс». 

Баланс відображає структуру активів, зобов'язань і власних коштів підприємства на кожному етапі 

реалізації проекту. 

Балансовий звіт (Таблиця 20) відображає стратегію управління капіталом компанії та ступінь 

її залежності від позикових коштів. Аналіз сукупності балансових показників дозволяє оцінити ри-

зик фінансових вкладень в проекти, які здійснюються компанією. 

В структурі активів балансу виділені три основні групи: 

 поточні активи; 

 основні засоби; 

 інвестиції. 

До складу поточних активів входять грошові кошти, дебіторська заборгованість, кошти, що 

знаходяться у виробничому і торговельному обігу, а також фінансові вкладення і короткострокові 

передплачені витрати. Загальна величина цієї, найбільш рухомої частини коштів підприємства ві-

дображається у рядку "Сумарні поточні активи". 

Загальна вартість основних засобів відображається в балансі в рядку "Основні засоби", а знос 

цих засобів - в рядку "Накопичена амортизація". Залишкова вартість цього виду активів (за вираху-

ванням нарахованої амортизації) вказується в рядку "Залишкова вартість основних засобів". У на-

ступних за нею рядках розкривається структура основних засобів:  

 будівлі та споруди; 

 обладнання; 

 довгострокові і передплачені витрати; 

 інші активи. 

Сума цих активів дорівнює величині, зазначеній в рядку "Залишкова вартість основних засо-

бів".  Серед пасивів балансу виділяються три групи:  

 короткострокові зобов'язання; 
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 довгострокові позики; 

 власний капітал. 
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Показник 
Сер. – Вер. 

2017 

4кв. 

2017 

1кв. 

2018 

2кв. 

2018 

3кв. 

2018 

4кв. 

2018 

Валовий обсяг продажів  35,53   346,42   701,27   1 059,64   1 427,61   471 225,59  

Прямі витрати                 259 281,12  

 Валовий прибуток  35,53   346,42   701,27   1 059,64   1 427,61   211 944,48  

    Виробничі витрати  30 747,08   58 978,16   73 113,90   87 404,81   100 630,48   102 565,16  

    Зарплата адміністративного персоналу  12 200,00   18 300,00   18 300,00   18 300,00   18 300,00   18 300,00  

    Зарплата виробничого персоналу  30 500,00   45 750,00   45 750,00   45 750,00   45 750,00   45 750,00  

 Сумарні постійні витрати  73 447,08   123 028,16   137 163,90   151 454,81   164 680,48   166 615,16  

    Амортизація  5 833,33   24 125,00   27 437,50   27 437,50   27 437,50   27 437,50  

    Відсотки за кредитами                 37 469,00  

 Сумарні невиробничі витрати  5 833,33   24 125,00   27 437,50   27 437,50   27 437,50   64 906,50  

    Збитки попередніх періодів     79 244,88   226 051,61   389 951,74   567 784,41   758 474,79  

 Прибуток  -79 244,88   -226 051,61   -389 951,74   -567 784,41   -758 474,79   -778 051,97  

Таблиця 19. Звіт про прибутки і збитки, $ 
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Показник 
1кв. 

2019 

2кв. 

2019 

3кв. 

2019 

4кв. 

2019 

1кв. 

2020 

2кв. 

2020 

3кв. 

2020 

4кв. 

2020 

Валовий обсяг продажів  710 420,83   715 690,07   720 998,39   726 346,09   731 733,45   737 160,77   742 628,35   748 136,47  

Прямі витрати  392 024,80   394 416,12   396 427,86   398 395,31   400 372,51   402 359,54   404 356,42   406 363,21  

 Валовий прибуток  318 396,03   321 273,95   324 570,53   327 950,79   331 360,94   334 801,24   338 271,93   341 773,26  

    Виробничі витрати  102 857,63   103 167,11   103 509,53   103 806,46   104 104,78   104 420,45   104 769,72   105 072,59  

    Зарплата адміністративного персоналу  18 300,00   18 300,00   18 300,00   18 300,00   18 300,00   18 300,00   18 300,00   18 300,00  

    Зарплата виробничого персоналу  45 750,00   45 750,00   45 750,00   45 750,00   45 750,00   45 750,00   45 750,00   45 750,00  

 Сумарні постійні витрати  166 907,63   167 217,11   167 559,53   167 856,46   168 154,78   168 470,45   168 819,72   169 122,59  

    Амортизація  27 437,50   27 437,50   27 437,50   27 437,50   27 437,50   27 437,50   27 437,50   27 437,50  

    Відсотки за кредитами  111 591,01   110 274,83   108 836,49   107 271,55   105 574,54   103 740,90   101 766,40   99 646,01  

 Сумарні невиробничі витрати  139 028,51   137 712,33   136 273,99   134 709,05   133 012,04   131 178,40   129 203,90   127 083,51  

    Збитки попередніх періодів  778 051,97   765 592,08   749 247,58   728 510,56   703 125,28   672 931,16   637 778,77   597 530,46  

 Прибуток  -765 592,08   -749 247,58   -728 510,56   -703 125,28   -672 931,16   -637 778,77   -597 530,46   -551 963,30  

Таблиця 19. Звіт про прибутки і збитки, $ (продовження) 
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Показник 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Січ. –Лип. 

2027 

Валовий обсяг продажів  3 048 448,82   3 139 902,28   3 234 099,35   3 331 122,33   3 431 056,00   3 533 987,68   2 110 251,40  

Прямі витрати  1 645 720,71   1 678 635,13   1 712 207,83   1 746 451,99   1 781 381,03   1 817 008,65   1 078 886,10  

 Валовий прибуток  1 402 728,10   1 461 267,15   1 521 891,52   1 584 670,34   1 649 674,97   1 716 979,03   1 031 365,30  

    Виробничі витрати  423 494,89   428 724,79   434 059,28   439 500,47   445 050,48   342 711,49   171 039,07  

    Зарплата адміністративного персоналу  73 200,00   73 200,00   73 200,00   73 200,00   73 200,00   73 200,00   42 700,00  

    Зарплата виробничого персоналу  183 000,00   183 000,00   183 000,00   183 000,00   183 000,00   183 000,00   106 750,00  

 Сумарні постійні витрати  679 694,89   684 924,79   690 259,28   695 700,47   701 250,48   598 911,49   320 489,07  

    Амортизація  109 750,00   109 750,00   109 750,00   109 750,00   109 750,00   109 750,00   64 020,83  

    Відсотки за кредитами  374 263,24   327 199,65   267 973,38   194 813,77   105 716,49   34 384,70     

 Сумарні невиробничі витрати  484 013,24   436 949,65   377 723,38   304 563,77   215 466,49   144 134,70   64 020,83  

    Збитки попередніх періодів  551 963,30   312 943,32                 

 Прибуток  -312 943,32   26 449,40   453 908,86   584 406,10   732 958,01   973 932,85   646 855,40  

Таблиця 19. Звіт про прибутки і збитки, $ (продовження) 
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Показник 
 Сер. - Вер. 

2017   

3кв. 

2017 

4кв. 

2017 

1кв. 

2018 

2кв. 

2018 

3кв. 

2018 

4кв. 

2018 

    Грошові кошти  78 508,77   82 753,91   89 710,49   93 396,13   94 439,48   91 451,56   78 508,77  

    Незавершене виробництво   40 955,83   163 146,83   358 888,42   628 907,65   973 936,96   1 110 727,44   40 955,83  

    Передплачені витрати  8 108,65   13 990,77   19 829,98   25 729,94   31 404,40      8 108,65  

 Сумарні поточні активи  127 573,25   259 891,52   468 428,90   748 033,72   1 099 780,85   1 202 179,00   127 573,25  

    Основні засоби  700 000,00   1 495 000,00   1 495 000,00   1 495 000,00   1 495 000,00   1 495 000,00   700 000,00  

    Накопичена амортизація  5 833,33   29 958,33   57 395,83   84 833,33   112 270,83   139 708,33   5 833,33  

 Залишкова вартість основних засобів:  694 166,67   1 465 041,67   1 437 604,17   1 410 166,67   1 382 729,17   1 355 291,67   694 166,67  

    Будівлі та споруди     788 375,00   778 437,50   768 500,00   758 562,50   748 625,00     

    Устаткування  694 166,67   676 666,67   659 166,67   641 666,67   624 166,67   606 666,67   694 166,67  

    Основні фонди  795 000,00                  795 000,00  

 СУМАРНИЙ АКТИВ  1 616 739,92   1 724 933,19   1 906 033,06   2 158 200,39   2 482 510,01   2 557 470,67   1 616 739,92  

    Відтерміновані податкові платежі                  13 832,58     

 Довгострокові позики  1 695 984,80  1 950 984,80 2 295 984,80 2 725 984,80 3 240 984,80 3 321 690,05  1 695 984,80  

 Сумарний власний капітал  -79 244,88   -226 051,61   -389 951,74   -567 784,41   -758 474,79   -778 051,97   -79 244,88  

 СУМАРНИЙ ПАСИВ  1 616 739,92   1 724 933,19   1 906 033,06   2 158 200,39   2 482 510,01   2 557 470,67   1 616 739,92  

Таблиця 20. Управлінський баланс підприємства, $ 
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Показник 
1кв. 

2019 

2кв. 

2019 

3кв. 

2019 

4кв. 

2019 

1кв. 

2020 

2кв. 

2020 

3кв. 

2020 

4кв. 

2020 

    Грошові кошти  84 309,72   77 482,09   70 973,43   64 788,54   58 932,29   53 409,59   48 225,41   43 384,77  

    Незавершене виробництво   1 116 739,91   1 122 336,49   1 127 906,57   1 133 504,30   1 139 129,80   1 144 783,22   1 150 464,71   1 156 174,38  

    Передплачені витрати                         

 Сумарні поточні активи  1 201 049,64   1 199 818,59   1 198 880,01   1 198 292,84   1 198 062,09   1 198 192,82   1 198 690,11   1 199 559,15  

    Основні засоби  1 495 000,00   1 495 000,00   1 495 000,00   1 495 000,00   1 495 000,00   1 495 000,00   1 495 000,00   1 495 000,00  

    Накопичена амортизація  167 145,83   194 583,33   222 020,83   249 458,33   276 895,83   304 333,33   331 770,83   359 208,33  

 Залишкова вартість основних засобів:  1 327 854,17   1 300 416,67   1 272 979,17   1 245 541,67   1 218 104,17   1 190 666,67   1 163 229,17   1 135 791,67  

    Будівлі та споруди  738 687,50   728 750,00   718 812,50   708 875,00   698 937,50   689 000,00   679 062,50   669 125,00  

    Устаткування  589 166,67   571 666,67   554 166,67   536 666,67   519 166,67   501 666,67   484 166,67   466 666,67  

    Основні фонди                         

 СУМАРНИЙ АКТИВ  2 528 903,80   2 500 235,26   2 471 859,17   2 443 834,51   2 416 166,26   2 388 859,48   2 361 919,28   2 335 350,82  

    Відтерміновані податкові платежі   14 033,41   14 232,97   14 428,11   14 634,52   14 842,85   15 049,93   15 252,52   15 466,64  

 Довгострокові позики 3 280 462,48 3 235 249,86 3 185 941,63 3 132 325,27 3 074 254,57 3 011 588,32 2 944 197,23 2 871 847,48 

 Сумарний власний капітал  -765 592,08   -749 247,58   -728 510,56   -703 125,28   -672 931,16   -637 778,77   -597 530,46   -551 963,30  

 СУМАРНИЙ ПАСИВ  2 528 903,80   2 500 235,26   2 471 859,17   2 443 834,51   2 416 166,26   2 388 859,48   2 361 919,28   2 335 350,82  

Таблиця 20. Управлінський баланс підприємства, $ (продовження) 
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Показник 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Січ. – Лип. 

2027 

    Грошові кошти  27 559,98   17 648,06   13 997,56   16 972,29   26 951,91   1 460 435,77   3 061 068,61  

    Незавершене виробництво   1 179 297,87   1 202 883,83   1 226 941,50   1 251 480,33   1 276 509,94   875 253,37     

    Передплачені витрати                      

 Сумарні поточні активи  1 206 857,85   1 220 531,88   1 240 939,06   1 268 452,63   1 303 461,85   2 335 689,14   3 061 068,61  

    Основні засоби  1 495 000,00   1 495 000,00   1 495 000,00   1 495 000,00   1 495 000,00   1 495 000,00   1 495 000,00  

    Накопичена амортизація  468 958,33   578 708,33   688 458,33   798 208,33   907 958,33   1 017 708,33   1 081 729,17  

 Залишкова вартість основних засобів:  1 026 041,67   916 291,67   806 541,67   696 791,67   587 041,67   477 291,67   413 270,83  

    Будівлі та споруди  629 375,00   589 625,00   549 875,00   510 125,00   470 375,00   430 625,00   407 437,50  

    Устаткування  396 666,67   326 666,67   256 666,67   186 666,67   116 666,67   46 666,67   5 833,33  

    Основні фонди                      

 СУМАРНИЙ АКТИВ  2 232 899,51   2 136 823,55   2 047 480,73   1 965 244,30   1 890 503,52   2 812 980,81   3 474 339,44  

    Відтерміновані податкові платежі   16 329,96   17 225,54   18 154,49   19 117,93   20 117,02   41 325,59   55 828,82  

 Довгострокові позики 2 529 512,88 2 093 148,62 1 548 967,99 881 362,00 72 664,12          

 Сумарний власний капітал  -312 943,32   26 449,40   480 358,26   1 064 764,36   1 797 722,37   2 771 655,22   3 418 510,61  

 СУМАРНИЙ ПАСИВ  2 232 899,51   2 136 823,55   2 047 480,73   1 965 244,30   1 890 503,52   2 812 980,81   3 474 339,44  

Таблиця 20. Управлінський баланс підприємства, $ (продовження) 
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До групи короткострокових зобов'язань відносяться кредиторська заборгованість за нарахо-

ваними, але ще не сплачених податків (відстрочені податкові платежі), короткотермінові позики, 

кредиторська заборгованість з оплати за поставлену продукцію (рахунки до оплати), зобов'язання 

з поставки товарів, оплачених покупцем (отримані аванси). 

В структурі власного капіталу виділяються: 

 резервні фонди, сформовані з прибутку попередніх періодів; 

 додатковий капітал, отриманий в результаті переоцінки активів; 

 нерозподілений прибуток.  

Загальна величина пасивів цієї групи вказана в рядку "Сумарний власний капітал". 
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10. Аналіз проекту 

Аналіз проекту почнемо з розгляду основних загальноприйнятих міжнародних понять.  

I. LIQUIDITY RATIOS - КОЕФІЦІЄНТИ ЛІКВІДНОСТІ 

Показники ліквідності характеризують здатність компанії задовольняти вимоги власників 

короткострокових боргових зобов'язань. 

1.Current Ratio -  коефіцієнт поточної ліквідності, в %. Розраховується як частка від ділення 

оборотних коштів на короткострокові зобов'язання. Коефіцієнт показує, чи достатньо у підприєм-

ства коштів, які можуть бути використані для погашення короткострокових зобов'язань. Згідно з 

міжнародною практикою, значення коефіцієнта ліквідності повинні знаходитися в межах від 100% 

до 200% (іноді до 300%). Нижня межа значення цього показника обумовлена тим, що оборотних 

коштів у підприємства повинно бути, щонайменше, достатньо для погашення короткострокових 

зобов'язань. Інакше, при найгіршому для компанії сценарії, вона опиниться під загрозою банкрут-

ства. Перевищення оборотних коштів над зобов'язаннями більш ніж в три рази також є небажаним, 

оскільки може свідчити про нераціональну структуру активів. При розрахунку показника викорис-

товуються середні за визначений період значення. 

2. Net working capital – чистий оборотний капітал. Вимірюється в грошових одиницях. Роз-

раховується як різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобо-

в'язаннями. Чистий оборотний капітал необхідний для підтримки фінансової стійкості підприємс-

тва, оскільки перевищення оборотних коштів над зобов'язаннями означає, що підприємство не 

тільки може погасити свої зобов'язання, але і має резерви для розширення діяльності. Оптимальна 

сума чистого оборотного капіталу залежить від особливостей діяльності компанії, зокрема від її 

масштабів, обсягів реалізації продукції, швидкості оборотності матеріальних запасів і дебіторської 

заборгованості. Нестача оборотного капіталу свідчить про нездатність підприємства своєчасно 

погасити зобов'язання. Значне перевищення чистого оборотного капіталу над оптимальною потре-

бою свідчить про нераціональне використання ресурсів підприємства. При розрахунку показника 

використовуються середні за визначений період значення. 

II. ACTIVITY RATIOS - КОЕФІЦІЄНТИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ 

Коефіцієнти ділової активності дозволяють проаналізувати, наскільки ефективно підприємс-

тво використовує свої кошти. 

1. Networking capital turnover - коефіцієнт оборотності робочого капіталу, раз. Показник сві-

дчить про те, наскільки ефективно компанія використовує інвестиції в оборотний капітал і як це 

впливає на зростання обсягів продажу. Чим вище значення цього коефіцієнту, тим більш ефектив-

но використовується підприємством чистий оборотний капітал. Розрахунок коефіцієнту прово-

диться тільки для періоду в один рік. Для розрахунку використовується сумарна виручка від реалі-

зації продукції або послуг за поточний рік і середнє значення чистого робочого капіталу за поточ-

ний рік. У разі розрахунку для періоду менше, ніж рік, сума виручки повинна бути приведена до 

річної шляхом множення на відповідний коефіцієнт. Значення чистого робочого капіталу повинно 

бути середнім за розрахунковий період. 

4. Fixed assets turnover – коефіцієнт оборотності основних засобів, раз. Цей коефіцієнт харак-

теризує ефективність використання підприємством наявних у його розпорядженні основних засо-

бів. Чим вище значення коефіцієнту, тим більш ефективно підприємство використовує основні 

засоби. Низький рівень фондовіддачі свідчить про недостатній обсяг продажів або про занадто ви-

сокий рівень капіталовкладень. Значення даного коефіцієнта сильно залежить від галузі, в якій 

працює підприємство. Також значення даного коефіцієнта сильно залежить від методів нараху-

вання амортизації і практики оцінки вартості активів. Фактично може скластися ситуація, коли 
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показник оборотності основних засобів буде вищий на підприємстві з більш зношеними основни-

ми засобами.  

Розрахунок коефіцієнту проводиться тільки для періоду в один рік, враховується сумарна виручка 

від реалізації продукції (послуг) за поточний рік і середнє значення суми необоротних активів за 

поточний рік. У разі розрахунку коефіцієнта для періоду менше, ніж рік, в розрахунку бере участь 

середнє значення суми необоротних активів за розрахунковий період, а значення виручки, отри-

маної за звітний період, повинно бути приведеним до річного шляхом множення на відповідний 

коефіцієнт. 

5. Total assets turnover - коефіцієнт оборотності активів, раз. Показник характеризує ефекти-

вність використання компанією всіх наявних у розпорядженні ресурсів, незалежно від джерел їх 

залучення. Даний коефіцієнт показує скільки разів за рік відбувається повний цикл виробництва та 

обігу, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку. Цей коефіцієнт також сильно варію-

ється в залежності від галузі. Розрахунок показника проводиться тільки для періоду в один рік, 

при цьому враховується сумарна виручка від реалізації продукції (послуг) за рік і середнє значен-

ня суми необоротних активів за цей же рік. У разі розрахунку коефіцієнта для періодів (місяць, 

квартал, півріччя) в розрахунку бере участь середнє значення суми всіх активів за розрахунковий 

період, а значення виручки, отриманої за звітний період, повинно бути приведеним до річного 

шляхом множення на відповідний коефіцієнт. 

III. GEARING RATIOS – ПОКАЗНИКИ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ  

(КОЕФІЦІЄНТИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ) 

Платоспроможність підприємства - це, перш за все, його здатність відповідати по довгостро-

кових зобов'язаннях без ліквідації довгострокових активів. Платоспроможні компанії зазвичай 

найкращим чином захищені від банкрутства. Для оцінки платоспроможні використовуються на-

ступні показники. 

1. Total debt to total assets – відношення суми зобов'язань до активів, в %. Демонструє, яка 

частка активів фінансується за рахунок позикових коштів, незалежно від їх джерела. В процесі 

розрахунку враховуються середні значення змінних за розрахунковий період. 

2. Long-term debt to total assets – відношення довгострокових зобов'язань до активів, в %. По-

казник демонструє, яка частка активів підприємства фінансується за рахунок довгострокових по-

зик. В процесі розрахунку використовуються середні значення змінних за розрахунковий період. 

3. Long-term debt to fixed assets – відношення довгострокових зобов'язання до необоротних 

активів, в %. Показує, яка частка основних засобів фінансується за рахунок довгострокових позик. 

В процесі розрахунку враховуються середні значення змінних за розрахунковий період. 

4. Total debt to equity - коефіцієнт фінансової незалежності, в %. Характеризує залежність 

компанії від зовнішніх позик. Чим вище значення коефіцієнта, тим вищий ризик неплатоспромож-

ності. Високе значення коефіцієнта відображає також потенційну небезпеку виникнення у підпри-

ємства дефіциту грошових коштів. Інтерпретація цього показника залежить від таких факторів, як 

середній його рівень в інших підприємств галузі та можливість доступу компанії до додаткових 

джерел фінансування. В процесі розрахунку враховуються середні значення змінних за розрахун-

ковий період. 

5. Times interest earned - коефіцієнт покриття відсотків або коефіцієнт захищеності кредито-

рів. Одиниця виміру – кількість, раз. Показник характеризує ступінь захищеності кредиторів від 

невиплати відсотків за надану позику і демонструє, скільки разів протягом звітного періоду ком-

панія заробила кошти для виплати відсотків по позиках. Цей показник також дозволяє визначити 

допустимий рівень зниження прибутку, з якого йдуть виплати за позикою. Розрахунок показника 

проводиться для різних періодів часу, при цьому використовуються сумарні величини за період 

IV. PROFITABILITY RATIOS - КОЕФІЦІЄНТИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 

Коефіцієнти рентабельності показують, наскільки прибуткова діяльність компанії. 
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1. Operating profit margin - коефіцієнт рентабельності операційної прибутку, в %. Демон-

струє частку операційного прибутку в обсягу продажів. Розрахунок показника проводиться для 

різних періодів часу, при цьому використовуються сумарні величини за період. 

2. Net profit margin - коефіцієнт рентабельності чистого прибутку, в %. Демонструє частку 

чистого прибутку в обсягу продажів. Розрахунок показника проводиться для різних періодів часу, 

при цьому використовуються сумарні величини за період. 
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Показник 
Сер. - Груд. 

2017 
2018 2019 2020 2021 2022 

Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),%  889,56   460,11   546,34   412,66   323,59   261,00  

Коефіцієнт термінової ліквідності (QR), %   466,10   64,30   34,87   18,16   9,24   4,66  

Чистий оборотний капітал (NWC), $  152 290,55   633 037,64   980 216,85   908 063,38   831 231,38   748 702,64  

Коефіцієнт оборотності запасів (ST)     0,37   1,41   1,41   1,41   1,41  
Коефіцієнт оборотності робочого капіталу (NCT)  0,01   0,75   2,93   3,26   3,67   4,19  

Коефіцієнт оборотності основних засобів (FAT)   0,34   2,22   2,50   2,83   3,25  

Коефіцієнт оборотності активів (TAT)   0,21   1,15   1,24   1,34   1,44  

Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),%  107,75   126,31   129,78   126,34   118,88   106,33  

Довгострокові зобов'язання по активах (LTD / TA),%  106,58   118,37   120,98   114,16   102,57   85,00  

Довгострокові зобов'язання по необоротних активах (LTD / FA),%  118,93   186,48   232,99   229,51   217,20   191,73  

Сумарні зобов'язання до власного капіталу (TD / EQ),%  -1 390,74   -480,12   -435,82   -479,70   -629,78   -1 680,47  

Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз     -185,57   -19,36   -17,35   -12,79   -4,06  

Коефіцієнт рентабельності операційного прибутку (OPM),%  -167 639,23   -1 473,53   -310,36   -254,63   -169,36   -52,72  

Коефіцієнт рентабельності чистого прибутку (NPM),%  -167 639,23   -1 473,53   -310,36   -254,63   -169,36   -52,72  

Рентабельність оборотних активів (RCA),%  -895,64   -864,30   -743,27   -628,81   -429,17   -136,39  

Рентабельність необоротних активів (RFA),%  -103,74   -497,35   -688,20   -635,38   -479,67   -171,27  

Рентабельність інвестицій (ROI),%  -92,97   -315,69   -357,34   -316,04   -226,51   -75,93  

Рентабельність власного капіталу (ROE),%  1 200,00   1 200,00   1 200,00   1 200,00   1 200,00   1 200,00  

 Таблиця 21. Фінансові показники діяльності підприємства 
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Показник 2023 2024 2025 2026 
Січ. –Квіт. 

2027 

Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),%  215,30   180,93   298,65   2 695,51   5 543,66  

Коефіцієнт термінової ліквідності (QR), %   2,65   2,17   5,06   985,83   4 705,92  

Чистий оборотний капітал (NWC), $  659 254,24   561 475,24   855 913,77   1 767 337,12   2 699 399,24  

Коефіцієнт оборотності запасів (ST)  1,41   1,41   1,41   1,56   4,45  
Коефіцієнт оборотності робочого капіталу (NCT)  4,91   5,93   4,01   2,00   1,34  

Коефіцієнт оборотності основних засобів (FAT)  3,77   4,46   5,38   6,70   8,21  

Коефіцієнт оборотності активів (TAT)  1,55   1,66   1,78   1,50   1,13  

Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),%  87,44   60,77   24,71   2,88   1,55  

Довгострокові зобов'язання по активах (LTD / TA),%  60,06   26,13   2,32      

Довгострокові зобов'язання по необоротних активах (LTD / FA),%  146,34   70,02   6,99      

Сумарні зобов'язання до власного капіталу (TD / EQ),%  696,21   154,94   32,82   2,97   1,58  

Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз  2,69   4,00   7,93   29,32     

Коефіцієнт рентабельності операційного прибутку (OPM),%  14,04   17,54   21,36   27,56   30,65  

Коефіцієнт рентабельності чистого прибутку (NPM),%  14,04   17,54   21,36   27,56   30,65  

Рентабельність оборотних активів (RCA),%  36,87   46,56   56,96   53,06   40,34  

Рентабельність необоротних активів (RFA),%  52,97   78,22   115,00   184,60   251,62  

Рентабельність інвестицій (ROI),%  21,74   29,19   38,09   41,22   34,76  

Рентабельність власного капіталу (ROE),%  173,10   74,41   50,59   42,44   35,31  

  Таблиця 21. Фінансові показники діяльності підприємства (продовження) 
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3. Return on current assets – рентабельність оборотних активів, в %. Демонструє можливості 

підприємства в забезпеченні достатнього обсягу прибутку по відношенню до оборотних коштів 

компанії. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш ефективно використовуються оборотні 

кошти. Розрахунок коефіцієнту проводиться для періоду в один рік з використанням середнього 

значення оборотних активів. Для розрахунку за період менше одного року, значення прибутку 

приводиться до річного і використовується середнє значення оборотних активів. 

4. Return on fixed assets – рентабельність необоротних активів, в %. Демонструє здатність пі-

дприємства забезпечувати достатній обсяг прибутку по відношенню до основних засобів компанії. 

Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш ефективно використовуються основні засоби.  

Розрахунок рентабельності проводиться для періоду в один рік з використанням середнього зна-

чення необоротних активів. Для розрахунку за період менше одного року, значення прибутку 

множиться на відповідний коефіцієнт і використовується середнє за цей період значення необоро-

тних активів. 

5. Return on investment – коефіцієнт рентабельності активів (рентабельність інвестицій), в %. 

Показує, скільки грошових одиниць треба підприємству для отримання однієї грошової одиниці 

прибутку. Цей показник є одним з найбільш важливих індикаторів конкурентоспроможності.  
Розрахунок показника проводиться для періоду в один рік з використанням середнього значення 

сумарних активів. Для розрахунку за період менше одного року, значення прибутку множиться на 

відповідний коефіцієнт і використовується середнє за цей період значення сумарних активів. 

6. Return on shareholders’ equity - рентабельність власного капіталу, в %. Дозволяє визначити 

ефективність використання капіталу, інвестованого власниками підприємства. Зазвичай цей пока-

зник порівнюють із можливим альтернативним прибутком від вкладених коштів (цінні папери, 

депозити, дорогоцінні метали). Рентабельність власного капіталу показує, скільки грошових оди-

ниць чистого прибутку заробила кожна одиниця, вкладена інвесторами компанії. Розрахунок про-

водиться для періоду в один рік з використанням середнього значення власного (акціонерного) 

капіталу. Для розрахунку за період менше одного року, значення прибутку множиться на відпові-

дний коефіцієнт і використовується середнє за цей період значення власного капіталу. 

Розрахунок всіх зазначених вище показників відображає Таблиця 21. Підсумком розрахун-

ку, "родзинкою" всього проекту можна вважати дані, які представляє Таблиця 22. В цій таблиці 

відображені найцікавіші для інвестора результати розрахунку всього проекту - період окупності 

проекту, норму рентабельності, чистий дохід від його реалізації. 

Період окупності (payback period, PB) - це час, необхідний для покриття початкових інвес-

тицій за рахунок чистого грошового потоку, що генерується інвестиційним проектом. Розрахову-

ється як невідоме PB з рівняння: 

, де 
 CFt - чистий грошовий потік місяця t; 

 Investments – обсяг інвестицій. 

Для того, щоб проект міг бути прийнятий, необхідно, щоб термін окупності був менший, ніж 

тривалість проекту. Термін окупності інвестицій, формула якого наведена вище, відноситься до 

статичних показників, оскільки не враховує зміну вартості грошей в часі - ставку дисконтування. 

Ставка дисконтування визначає вартість грошей в кожен момент здійснення інвестицій. З ураху-

ванням цього показника вартість грошей в майбутньому періоді приводиться до їх вартості в тепе-

рішній момент часу. 

Дисконтований період окупності (discounted payback period, DPB) розраховується анало-

гічно статичному періоду окупності, однак при підсумовуванні чистого грошового потоку прово-

диться його дисконтування. Розраховується показник як невідоме DPB з рівняння: 
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, де: 

 CFt - чистий грошовий потік місяця t; 

 r – ставка дисконтування; 

 Investments – обсяг інвестицій. 

Дисконтований період окупності завжди менший за статичний показник. Необхідно заува-

жити, що чим вище ставка дисконтування, тим ця різниця буде більшою. Як правило, на практиці 

обидва показники - період окупності і дисконтований період окупності не носять самостійного 

характеру, використовуючи їх, інвестор може приймати рішення, якщо тільки є установчі дані, 

наприклад: інвестиційний проект буде прийнятий, якщо розрахований термін окупності інвестицій 

менший 6 років. У разі отримання припустимого результату інвестиційний проект приймається до 

виконання. 

Середня норма рентабельності (average rate of return, ARR) представляє прибутковість 

проекту як відношення між середньорічними надходженнями від його реалізаціями і величиною 

початкових інвестицій. Розрахунок показника: 

, де 

 CFt - чистий грошовий потік місяця t; 

 r – ставка дисконтування; 

 Investments – обсяг інвестицій; 

 N – тривалість проекту.  

Чистий приведений дохід (net present value, NPV) - це сума очікуваного потоку платежів, 

приведена до вартості грошей на теперішній момент часу (з урахуванням ставки дисконтування). 

Розраховується за формулою: 

, де: 

 CFt - чистий грошовий потік місяця t; 

 r – ставка дисконтування; 

 Investments – обсяг інвестицій; 

 N – тривалість проекту.  

Для економічно ефективного проекту NPV повинен бути позитивним. При порівнянні альте-

рнативних проектів перевагу зазвичай віддають проекту з більшим значенням NPV. 

Індекс прибутковості (profitability index, PI) - це збільшене на одиницю відношення NPV 

до накопиченого дисконтованого обсягу інвестицій. Індекс прибутковості розраховується за фор-

мулою: 

, де: 

 CFt - чистий грошовий потік місяця t; 

 r – ставка дисконтування; 

 Investments – обсяг інвестицій; 

 N – тривалість проекту.  

Показник PI демонструє відносну величину прибутковості проекту - визначає суму прибутку 

на одиницю інвестованих коштів. Для ефективного проекту PI повинен бути більше 1. 
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Щоб забезпечити дохід від інвестованих коштів або хоча б їх окупність, необхідно підібрати 

таку процентну ставку дисконтування, яка забезпечить отримання позитивного (або принаймні 

нульового) значення чистого приведеного доходу. Таким бар'єрним коефіцієнтом виступає внут-

рішня норма рентабельності. 

Внутрішня норма рентабельності (internal rate of return, IRR) - це така ставка дисконту-

вання, при якій чистий приведений дохід (NPV) проекту стає рівним 0 або, іншими словами, вели-

чина ставки дисконтування, при якій перераховані з прив'язкою до часу (приведені) грошові пото-

ки дорівнюють капіталовкладенням. Внутрішня норма рентабельності IRR визначається з наступ-

ного співвідношення: 

,де : 

 CFt - чистий грошовий потік місяця t; 

 Investments – обсяг інвестицій; 

 N – тривалість проекту.  

Проект вважається прийнятним, якщо розраховане значення IRR не нижче запланованої но-

рми рентабельності, яка визначається інвестиційною політикою. З практики IRR повинна бути 

вище, ніж у альтернативного безризикового вкладення капіталу (таким вважається депозитний 

вклад у банку, IRR в такому випадку порівнюється з % по депозиту). 

Модифікована внутрішня норма рентабельності (modified internal rate of return, MIRR) 
визначається як ставка дисконтування, при якій виконується така умова: 

, де: 

 CFt - чистий грошовий потік місяця t; 

 r – ставка дисконтування; 

 N – тривалість проекту; 

 TV - майбутня вартість проекту. 

Майбутня вартість проекту (terminal value, TV) - вартість надходжень, отриманих від ре-

алізації проекту та віднесена на кінець проекту з використанням норми рентабельності реінвести-

цій. Норма рентабельності реінвестицій означає дохід, який може бути отриманий при реінвес-

тування надходжень від проекту: 

, де: 
 CFt - чистий грошовий потік місяця t; 

 r – ставка дисконтування; 

 N – тривалість проекту. 

Для розрахунку показника MIRR платежі, пов'язані з реалізацією проекту, приводяться до 

початку проекту з використанням ставки дисконтування, заснованої на вартості залученого капі-

талу (ставка фінансування або необхідна норма рентабельності інвестицій). При цьому надхо-

дження від проекту приводяться до його закінчення з використанням ставки дисконтування, за-

снованої на можливих доходах від реінвестиції цих коштів (норма рентабельності реінвестицій). 

Модифікована внутрішня норма рентабельності визначається як така ставка дисконтування, при 

якій обидві вище наведені величини - приведені у часі виплати і надходження, стають рівними од-

не одному. 

Тривалість проекту - показник, що характеризує величину чистого грошового потоку, 

створюваного проектом. Тривалість можна інтерпретувати як середній період часу до моменту, 

коли проект почне давати прибуток. Розрахунок цього показника: 
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, де 

 PV - сумарний грошовий потік проекту, розрахований з формулою: 

 

 CFt - чистий грошовий потік місяця t; 

 r – ставка дисконтування; 

 N – тривалість проекту. 

  Показник    Значення з урахуванням 

ставки дисконтування  

Значення без урахування 

ставки дисконтування  

Ставка дисконтування 6,00 % 0,00 % 

 Період окупності 113 міс. 102 міс. 

 Середня норма рентабельності  19,18 %   19,18 %  

 Чистий приведений дохід $ 917 611   $ 3 061 069   

 Індекс прибутковості  1,28    1,92   

 Внутрішня норма рентабельності  10,04 %   10,04 %  

 Модифікована внутрішня норма рентабельності  8,61 %   6,73 %  

 Тривалість  7,13 рок.   7,47 рок.  

Таблиця 22. Інтегральні показники ефективності проекту 
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11. Стійкість проекту до ризиків 

Створений проект являє собою, по суті, прогноз, який ґрунтується на тому, що при певних 

значеннях вхідних даних можуть бути отримані розрахункові показники ефективності господарсь-

кої діяльності. Будувати плани лише на змодельованому прогнозі з  жорстко заданими значеннями 

вхідних даних дещо ризиковано, оскільки навіть незначна зміна цих даних може привести до дос-

татньо несподіваних результатів. Адже успіх реалізації проекту залежить від багатьох змінних ве-

личин, які не є гарантовано контрольованими. 

До числа таких параметрів відносяться обсяг збуту, ціна продукції, суми витрат на її вироб-

ництво, розмір податків, рівень інфляції, вартість енергоресурсів, обсяги будівництва та багато 

інших, про існування яких навіть не завжди можна знати при моделюванні проекту. Всі ці величи-

ни можна розглядати як частково випадкові фактори, що впливають на результат проекту. Мета 

цього розділу бізнес – плану  полягає у визначенні ступеня впливу факторів, що можуть бути змі-

нені під час реалізації проекту,  на показники його ефективності. 

Загальний інвестиційний ризик є сумою систематичного (недиверсифікованого) і несистема-

тичного (того, що підлягає диверсифікації) ризиків. Систематичний ризик виникає завдяки зовні-

шнім подіям (війна, інфляція, стагнація і т.і.), його дія не обмежується рамками одного проекту і 

його важко, а іноді і неможливо усунути шляхом диверсифікації.  

Несистематичний ризик (ризик, який можна усунути або скоротити у вигляді диверсифіка-

ції), пов'язаний з реалізацією проекту, можна умовно поділити на основні групи: 

 зовнішньоекономічний ризик (можливість введення обмежень на торгівлю і поста-

чання, закриття кордонів, зміни митної політики); 

 неповнота або неточність інформації про фінансове становище і ділову репутації 

підприємств - учасників інвестиційного проекту (можливість їх неплатоспромож-

ності, банкрутств, зривів термінів виконання зобов'язань); 

 неповнота або неточність інформації про показники якості сировини, що буде за-

куповуватися розглянутим комплексом забою, неправильні або викривлені показ-

ники параметрів змонтованого устаткування та допоміжного обладнання; 

 зміни ринкової кон'юнктури, цін, валютних курсів; 

 неправильний вибір ринків збуту та кінцевих споживачів виробленої продукції; 

 політико - правові чинники (політична нестабільність, законодавчі обмеження); 

 ризик недотримання розрахункових термінів реалізації проекту; 

 технологічний ризик; 

 екологічний ризик; 

 ветеринарний ризик (ризик виникнення хвороб, які можуть обмежити здатність пі-

дприємства вести виробничу діяльність). 

Оцінимо ризики, з якими може зіткнутися ТОВ «Українська яловичина» в процесі своєї дія-

льності: 

1) Як вже було зазначено вище, в проекті розрахований песимістичний (найгірший) для під-

приємства варіант його розвитку. Це пов'язано з обґрунтуванням ефективності проекту і гарантією 

повернення залучених коштів. При успішності проекту в гіршому для підприємства варіанті роз-

витку подій, можна з упевненістю розраховувати на більш успішні показники його функціонуван-

ня в перспективі. Песимістичний підхід в розрахунку ефективності проекту вже враховує певну 

частку ризику в його реалізації. 

2) Ризик неплатежів за реалізовану продукцію буде зведений до мінімуму, оскільки підпри-

ємство буде працювати по заздалегідь укладеними договорами купівлі - продажу. Окрім цього, 

менеджмент підприємства, за можливістю, буде проводити фінансовий та репутаційний аналіз 

своїх ділових партнерів.  
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3) Адміністративно - управлінський персонал ТОВ «Українська яловичина» буде прагнути 

максимально зменшити ступінь впливу політико - правових факторів на ефективність роботи під-

приємства. Комплекс забою буде працювати на перспективному, високоприбутковому ринку і бу-

де готовий до можливих позапланових перевірок бізнесу чи введення будь - яких штрафних санк-

цій. Досвід, неуклінне дотримання вимог всіх діючих правил та стандартів, а також допомога 

юридичних партнерів компанії допоможуть нівелювати цей ризик в перспективі. 

4) Зміни ринкової кон'юнктури та цін реалізації худоби в живій вазі. Продукція комплексу 

має бути вищої якості і відповідати вимогам до його мармуровості та споживних характеристик. 

Тобто завданням менеджменту компанії буде утворення маркетингової переваги продукції компа-

нії у вигляді її унікальних характеристик, які стануть для кінцевого покупця переважаючим над 

ціновим фактором у формуванні критеріїв вибору серед конкурентних варіантів продукції.  

5) Ризик недотримання розрахункових термінів реалізації проекту буде зведений до мініму-

му завдяки здійсненню передпроектних досліджень по кожному етапі інвестиційної програми. 

При старті проекту буде створена проектна група, до якої увійдуть топ менеджмент майбутнього 

комплексу і, за необхідністю, залучені фахівці – консультанти. 

6) Екологічний ризик. Придбане в рамках проекту обладнання, устаткування та матеріали є 

такими, що відповідають умовам екологічної безпеки. Екологічні ризики, пов'язані з утилізацією 

кишсировини, крові та відходів виробництва, будуть зведені до мінімуму. Для цього у керівництва 

комплексу будуть всі можливості – і сучасне обладнання, і співпраця з комунальними службами, і 

фахівці – співробітники. 

7) Недостатня обізнаність потенційних споживачів продукції про продукцію  ТОВ «Україн-

ська яловичина». На сьогоднішній день в майбутнього підприємства вже є договори про наміри 

купівлі продукції,  що є дуже серйозним підґрунтям. Участь керівництва комплексу у виставках, в 

т.ч. і міжнародних, та персональні зв’язки допоможуть поширювати та диверсифікувати мережу 

збуту продукцію. Публікація каталогів продукції підприємства в галузевих,  в т.ч. міжнародного 

рівня інтернет – ресурсах та ЗМІ також допоможе в вирішенні цього питання. 

8) Ветеринарний ризик. Робота з перевіреними, постійними постачальниками молодняку 

ВРХ та необхідність постійно контролювати стан здоров’я худоби, що знаходиться на відгодівлі, 

дозволять зменшити вплив цього ризику в локальному середовищу.      

Для того, щоб спрогнозувати і оцінити стійкість розрахунків до різного роду ризиків і неви-

значеності, потрібно визначити, які саме дані потрібно визнати невизначеними або такими, зна-

чення яких можуть коливатися. Окрім цього необхідно встановити діапазон значень, в межах яко-

го вони можуть змінюватися не прогнозовано. Якщо мова йде, наприклад, про два параметри, це 

означає, що в графічному представлені визначена область значень вихідних даних буде мати фор-

му прямокутника. Для трьох змінних ця область буде являти собою паралелепіпед, а для L змінних 

вона може бути представлена як L-мірний паралелепіпед. У будь-якому випадку, сукупність вихі-

дних даних, від яких залежить проект, відображається множиною, що лежить всередині обмеженої 

області. Таких множин велика безліч, тому виконати розрахунок проекту для кожної з них майже 

неможливо. Проте, необхідно визначити, який вплив мають непрогнозовані вхідні дані на поведі-

нку моделі. Це завдання вирішується за допомогою методу Монте - Карло. 

Припустимо, в нашому розпорядженні є спосіб вибирати точки у виділеній області даних 

випадковим чином, аналогічно грі на рулетці в гральному закладі. Для кожної вибраної таким (ви-

падковим) способом точки, можна провести розрахунок показників ефективності і записати їх в 

таблицю значень. Після виконання достатньо великої кількості дослідів можна підвести деякі під-

сумки. 

Наприклад, якщо з 100 спроб 99 були успішними, тобто, отримані прийнятні результати, то можна 

стверджувати, що при впливі зазначених випадкових факторів на модель, ризик реалізації проекту 

буде також прийнятним. Очевидно, для отримання надійного результату, кількості виконаних пе-

рерахунків має вистачати для формування статистичної вибірки. При оцінці ризиковості цього 

проекту використовувалося 300 ітерацій. Довірчий інтервал - 90%. 
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Для кількісної оцінки результатів використовуються два критерії: середнє значення і неви-

значеність. Виконуючи N дослідів, отримується набір допустимих значень кожного показника fn , 

де n = 1, ..., N. Середнє значення показника (M) визначається за формулою: 

 
Невизначеність  (або коефіцієнт варіації) розраховується наступним чином: 

 
Величину М можна інтерпретувати як очікуване значення випадкової величини fn, а  - як 

характеристику розсіювання значень fn. Чим менше , тим ближче лежать значення fn один до од-

ного, тим точніше середня величина М характеризує очікуване значення fn. Невизначеність можна 

розглядати також як оцінку ризику, пов'язаного з тим, що значення fn відхилиться від очікуваної 

величини М. 

Показних 
Відхилення 

- % + % 

Зміна загальних планових обсягів виробництва продукції -10 0 

Зміна цін реалізації продукції -20 10 

Зміна темпів інфляції 0 10 

Зміна витрат на закупівлю ВРХ -5 20 

Зміна витрат на ПММ -10 30 

Зміна прогнозованої вартості складових кормів  0 30 

Зміна прогнозованої вартості комунальних платежів (електрика, вода) -10 20 

Зміна загальновиробничих та непередбачених витрат -20 50 

Таблиця 23. Відхилення основних показників для аналізу за технологією "Монте - Карло" 

Таблиця 23 відображає вхідні параметри для аналізу проекту за методом «Монте – Карло». 

Вказані можливі відхилення від прогнозованих показників в обидві сторони - як збільшення, так і 

зменшення. Для посилення вимог і наближенню до максимально «песимістичного» прогнозу, 

ключові показники, що впливають на стабільність проекту і його успішне закінчення, свідомо роз-

балансовані в гіршу для проекту сторону. 

Згідно даних Таблиці 23, ці показники:  

• зміна планових обсягів виробництва продукції (можуть зменшитися на 10% по від-

ношенню до прогнозованих); 

• зміна цін реалізації продукції (може бути в межах від -20% до + 10%); 

• збільшення темпів інфляції на 10% (по відношенню до планових, наведених в Таб-

лиці 9); 

• зміна витрат на закупівлю ВРХ (може бути в межах від -5% до + 20%); 

• зміна витрат на ПММ (може бути в межах від -10% до + 30%); 

• збільшення вартості складових кормів (до +30%); 

• зміна вартості комунальних платежів (може бути в межах від -10% до +20%); 

• зміна загальновиробничих та непередбачених витрат (може бути в межах від -20% 

до + 50%). 

Розрахунок даних був проведений за допомогою пакету «Аналіз Проектів» програмного 

комплексу «Project Expert» виробництва PRO-INVEST CONSULTING. 

Результати аналізу стійкості проекту при впливі здебільшого заздалегідь «несприятливих» 

факторів розвитку ситуації представляє Таблиця 24. Дані з колонки прогнозованих значень скопі-

йовані з планових інтегральних результатів розрахунку проекту, наведених в Таблиці 22.  
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Показник Прогнозоване значення 
Значення з урахуванням  

ризиків 

 Період окупності 102 міс. 112 міс. 

 Середня норма рентабельності  19,18 %  13,62 % 

 Чистий приведений дохід $ 3 061 069   $ 1 814 519 

 Індекс прибутковості  1,92   1,81 

 Внутрішня норма рентабельності  10,04 %  8,26 % 

 Модифікована внутрішня норма рентабельності  6,73 %  5,49 % 

 Тривалість  7,47 рок.  8,51 рок. 

Таблиця 24. Порівняння планових інтегральних показників проекту з можливими при 

урахуванні ризиків  

Як показує Таблиця 24 вхідні дані для розрахунку стійкості проекту до ризиків за методом 

«Монте – Карло» за досить «песимістичним» сценарієм дають достатньо «оптимістичні» резуль-

тати. 

Так, період окупності може збільшитися, але тим не менш, він вкладається в терміни проекту 

(6 років), середня норма рентабельності проекту може бути знижена і складати 13,62% замість 

планових 19,18%. Потрібно зазначити, що таке значення рентабельності є дуже високим галузе-

вим показником. Чистий приведений дохід може бути на 40,7% нижче, ніж очікуваний, і станови-

тиме             $ 1 814 519 замість розрахованих у базовому сценарії $ 3 061 069. Але, тим не менш, 

отримані показники є прийнятними, високими для галузі, і такими, що не змусять проект бути 

збитковим.  

Проведений аналіз свідчить про інвестиційну привабливість проекту та говорить про його 

стійкість до ризиків. 

Дані розрахунку гранично допустимої закупівельної ціни кукурудзи, як основного компоне-

нту кормів ВРХ, розраховані для трьох варіантів ціни реалізації тварин в живій вазі (зменшення 

прогнозованої ціни  $ 1100/гол. на 10%, на 5% і без змін), наведені в Таблиці 25.  

 Зменшення ціни 

реалізації тварин в 

живій вазі на 10% 

від проектної 

Зменшення ціни 

реалізації тварин в 

живій вазі на 5% 

від проектної 

Для проектної ціни 

реалізації тварин в 

живій вазі 

Ціна реалізації тварин в живій 

вазі, $/гол. 990 1 045 1 100 

Гранично допустима закупівельна 

ціна кукурудзи, $/т 165 189 213 

Таблиця 25. Розрахунок закупівельної ціни кукурудзи альтернативних проектів за критерієм 

IRR=0 

Розрахунок цін, наведений в Таблиці 25 для кожного з варіантів зменшення ціни реалізації 

тварин в живій вазі виконаний для випадку, коли Внутрішня норма рентабельності (IRR) прое-

кту стає рівною 0 при незмінності всіх інших величин, врахованих в базовому варіанті проекту.  

Таблиця 26 відображає значення інтегральних показників таких альтернативних проектів.    

Показник 

Альтернативний проект. 

Ціна реалізації тварин в 

живій вазі $990/гол. 

Вартість кукурудзи - 

$165/т 

Альтернативний проект. 

Ціна реалізації тварин в 

живій вазі $1045/гол. 

Вартість кукурудзи - 

$189/т 

Альтернативний проект. 

Ціна реалізації тварин в 

живій вазі $1100/гол. 

Вартість кукурудзи - 

$213/т 

 Період окупності 134 міс. 130 міс. 125 міс. 

 Середня норма рентабельності 9,88 % 9,92 % 9,96 % 

 Чистий приведений дохід -42 386 -29 581 -16 777 

 Індекс прибутковості 0,99 0,99 1,00 

 Внутрішня норма рентабельності 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 Тривалість 8,69 рок. 8,72 рок. 8,75 рок. 

Таблиця 26. Інтегральні показники альтернативних проектів з IRR=0 
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12. Висновки 

В цьому бізнес - плані описані плани і можливі перспективи розвитку підприємства, а також 

способи їх досягнення. В «Організаційному плані» цього документа представлені основні етапи 

реалізації проекту та терміни їх виконання. Також висвітлені питання формування витрат і основні 

принципи, покладені в основу розрахунку економічної ефективності роботи розглянутого в проек-

ті підприємства. 

В «Інвестиційному розділі» бізнес - плану описана структура інвестицій в проект, основні 

його етапи та їх вартість. Надані фото устаткування, його характеристики, описані критерії його 

підбору. 

Оскільки інвестиційна діяльність завжди здійснюється в умовах невизначеності, ступінь якої 

може значно варіюватися, в реалізації будь-якого проекту дуже важливо враховувати цей фактор. 

Так, в момент придбання нових основних засобів ніколи не можна точно передбачити економіч-

ний ефект цієї операції. Тому нерідко рішення приймаються на інтуїтивній основі. Прийняття рі-

шень інвестиційного характеру, як і будь-який інший вид управлінських діяльності, ґрунтується на 

використанні різних формалізованих і неформалізованих методів. Ступінь їх поєднання визнача-

ється різними обставинами, в тому числі і тим з них, наскільки менеджер знайомий з тим чи ін-

шим устаткуванням чи технологією.  

У вітчизняній і зарубіжній практиці відомий цілий ряд формалізованих методів, розрахунків, 

які можуть служити основою для прийняття рішень в області інвестиційної політики. Якогось уні-

версального методу, придатного для всіх випадків життя, не існує. Ймовірно, управління все ж 

таки більшою мірою є мистецтвом, ніж наукою. Проте, маючи деякі оцінки, отримані формалізо-

ваними методами, нехай навіть певною мірою умовні, легше приймати остаточні рішення. 

Поточний проект проаналізовано з точки зору «стійкості» до ризиків. В основі аналізу ле-

жить метод «Монте – Карло», основні принципи якого викладені в розділі «Стійкість проекту 

до ризиків» цього документа. Для аналізу проекту використовувалася свідомо песимістична мо-

дель сценарію розвитку бізнесу. Аналіз проекту показав «завидну» стабільність проекту до ризи-

ків, тим самим в черговий раз підтвердивши свою привабливість для інвестора, свою надійність і 

гарантоване повернення всіх вкладених коштів. 

Для оцінок в поточному проекті використовувалися звіти «Про прибутки і збитки» та  

«Кеш – фло». Був побудований баланс, розраховані фінансові показники проекту, що викорис-

товуються в міжнародній практиці. Також в бізнес – плані описані методи розрахунку показників і 

оцінка деяких з них. Результатом розрахунку фінансових показників є таблиця інтегральних по-

казників проекту. 

У маркетинговому розділі бізнес-плану виконаний аналіз ситуації на ринку, розглянуті пи-

тання ціноутворення на продукцію на ринках України, Єгипту і Туреччини, розглянуті основні 

показники зовнішньої торгівлі, описані тенденції і перспективи розвитку ринку, описані основні 

країни конкуренти. 

Для наочності результатів в бізнес-плані представлені 19 графіків і малюнків. Дані відобра-

жені в 26 таблицях.  

В РЕЗУЛЬТАТІ ВСІХ ПРОВЕДЕНИХ РОЗРАХУНКІВ МОЖНА З УПЕВНЕНІСТЮ  

ВВАЖАТИ ПРОЕКТ ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИМ І ТАКИМ, ЩО ГАРАНТУЄ  

ПОВЕРНЕННЯ ЗАЛУЧЕНИХ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ ЗГІДНО ВИЗНАЧЕНИХ УМОВ. 

 

__________________ 
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Додатки 

ПРАВИЛА ПЕРЕДЗАБІЙНОГО ВЕТОГЛЯДУ ТА ВЕТСАНЕКСПЕРТИЗИ М’ЯСА  

ТА М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини  

Міністерства аграрної політики України 

07.06.2002 N 28 

ПРАВИЛА 

ПЕРЕДЗАБІЙНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ОГЛЯДУ ТВАРИН І ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОЇ ЕКСПЕР-

ТИЗИ М'ЯСА ТА М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ 

1. Загальні положення 

1.1. Ці Правила розроблені на підставі Законів України "Про ветеринарну медицину", "Про якість та безпеку хар-

чових продуктів і продовольчої сировини", "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше ви-

користання неякісної та небезпечної продукції", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населен-

ня" з урахуванням положень міжнародних договорів України. 

1.2. Правила встановлюють ветеринарно-санітарні вимоги при прийманні, передзабійному огляді тварин (сільсь-

когосподарських, домашніх, диких, у тому числі домашньої і дикої птиці), післязабійному огляді туш і органів, ветери-

нарно-санітарні норми якості і безпеки м'яса та м'ясопродуктів, порядок проведення ветеринарно-санітарної експертизи, 

лабораторних досліджень, а також використання продукції, яка підлягає знешкодженню. 

1.3. Вимоги зазначених Правил застосовуються щодо тварин (птиці), які підлягають забою, а також м'яса, м'ясо-

продуктів та продукції, призначеної для промислового використання, кормів тваринного походження тощо при заготів-

лі, виробництві, переробці, зберіганні, транспортуванні й реалізації (далі - на всіх етапах обігу). 

1.4. Правила призначені для державних установ ветеринарної медицини України, у тому числі спеціалістів ветери-

нарної медицини, уповноважених здійснювати державний ветеринарно-санітарний нагляд та контроль за діяльністю 

суб'єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації продукції тваринного 

походження, підрозділів ветеринарної медицини міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх терито-

ріальних органів тощо, а також установ і організацій державної санітарно-епідеміологічної служби. 

1.5. Вимоги цих Правил повинні враховуватись при розробці державних стандартів, санітарних правил, інших но-

рмативно-правових актів, які регламентують питання обігу продукції тваринного походження. 

1.6. Ці Правила є обов'язкові для виконання органами виконавчої влади, установами, організаціями, підприємст-

вами, незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості, фізичними особами - суб'єктами підприємницької 

діяльності (далі - суб'єкти господарювання), які здійснюють діяльність у сфері обігу продукції тваринного походження. 

2. Терміни і визначення 

У цих Правилах застосовуються такі основні терміни і визначення: 

База передзабійного утримання - відособлене приміщення (площадка) на території забійного підприємства для 

приймання, розміщення, ветеринарного огляду, сортування і відпочинку забійних тварин. 

Бойня - забійне підприємство будь-якої форми власності, яке відповідає чинним ветеринарно-санітарним вимогам 

і призначене для забою тварин (птиці), первинної переробки, зберігання та реалізації сировини тваринного походження. 

Ветеринарна ідентифікація - відповідність продукції, її клейм, штампів та маркування ветеринарним та іншим су-

провідним документам. 

Ветеринарне клеймування м'яса - нанесення відбитка ветеринарного клейма на тушу, півтушу, четвертину, лівер та 

інші продукти забою після проведення ветеринарно-санітарної експертизи. 

Ветеринарне свідоцтво (довідка) - разовий документ суворої звітності, виданий лікарем державної установи вете-

ринарної медицини, що підтверджує стан здоров'я тварин і факт проведення вакцинації та діагностичних досліджень, 

якість та безпеку продукції тваринного походження, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та 

нагляду і місцевості їх походження. 

Ветеринарно-санітарні правила і норми (далі - ветеринарні правила) - нормативно-правові акти, що встановлюють 

ветеринарні, ветеринарно-санітарні та інші вимоги, невиконання яких створює загрозу виникнення і розповсюдження 

хвороб тварин, у тому числі спільних для тварин і людини. 

Ветеринарно-санітарний огляд - один із етапів ветеринарно-санітарної експертизи, що полягає в дослідженні м'яса, 

інших продуктів забою тварин (птиці) та м'ясних продуктів і проводиться відповідно до цих Правил. 

Ветеринарно-санітарна оцінка - діяльність щодо визначення придатності (або непридатності) об'єктів ветсанекспе-

ртизи для використання за призначенням, в результаті якої видається відповідний документ. 

http://www.nau.kiev.ua/1085/120/1085_120_12.html
http://www.nau.kiev.ua/1086/640/1086_640_5.html
http://www.nau.kiev.ua/1086/640/1086_640_5.html
http://www.nau.kiev.ua/1087/378/1087_378_2.html
http://www.nau.kiev.ua/1087/378/1087_378_2.html
http://www.nau.kiev.ua/1085/314/1085_314_12.html
http://www.nau.kiev.ua/1085/314/1085_314_12.html
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Внутрішні органи - серце, легені з трахеєю, печінка, нирки, стравохід, шлунок, кишечник, селезінка, сечовий міхур 

та статеві органи, що видалені з туші. 

Дезінвазія - заходи, спрямовані на знищення личинок, яєць та збудників інвазійних захворювань, які профілакту-

ють інвазійні хвороби людей і тварин. 

Дезінфекція - заходи, спрямовані на знищення патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів, які профілакту-

ють інфекційні хвороби людей і тварин. 

Державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи на ринку - орган державного ветеринарно-санітарного 

нагляду і постійного контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних правил, інших вимог чинних нормативно-

правових актів на ринках (зоологічних ринках), інших підприємствах торгівлі, де організовано продаж тварин, продукції 

тваринного і рослинного походження, кормів тваринного і рослинного походження, кормових добавок тощо. 

Зачищення туші (півтуші) - видалення із зовнішньої та внутрішньої поверхні туші (півтуші) залишків внутрішніх 

органів, згустків крові, діафрагми, бахромок, побитостей, абсцесів, бруду, синців за допомогою ножа та води. 

Знешкодження (знезараження) - санітарно-технічна обробка продуктів забою тварин (проварювання, посол, замо-

рожування тощо), що забезпечує їх безпеку для людей і тварин. 

Знищення - спалювання або поховання після знезараження у біотермічних ямах трупів тварин і конфіскатів. 

Ізолятор - ізольоване приміщення на карантинному дворі забійного підприємства для утримання хворих і підозрі-

лих у захворюванні забійних тварин, що здійснюється за рішенням спеціаліста державної установи ветеринарної меди-

цини у випадках, передбачених цими Правилами. 

Карантин забійних тварин - перетримування у карантинному дворі (карантинному приміщенні) забійного підпри-

ємства тварин, підозрілих щодо інфекційних захворювань з проведенням відповідних ветеринарно-санітарних заходів, а 

також до з'ясування інших обставин, які можуть виникнути при надходженні тварин. 

Карантинний двір (карантинне приміщення) - ізольований двір (приміщення) передзабійної бази забійного підпри-

ємства. 

Конфіскати - туші, частини туші та органи худоби, визнані ветеринарно-санітарним наглядом не придатними на 

харчові потреби та допущені для виробництва кормової і технічної продукції. 

Кормове борошно тваринного походження - продукт, який отримують із нехарчових відходів, конфіскатів, мало-

цінних субпродуктів, із трупів худоби, допущених спеціалістом ветеринарної медицини для переробляння на кормове 

борошно. 

М'ясне борошно - кормовий продукт, що виробляють з м'якушевих відходів забою та переробляння худоби з дода-

ванням до 10% кісток. 

М'ясокісткове борошно - кормовий продукт, що виробляють з м'якушевих відходів забою та переробляння худоби 

з додаванням до 45% кісток. 

Кісткове борошно - кормовий продукт, що виробляють із сирих та виварених кісток, паренки, кісткового напівфа-

брикату, кісткового залишку. 

Лівер - серце, легені, трахея, печінка, діафрагма, вилучені з туші в їх природному з'єднанні (у свиней, крім того, 

язик із глоткою та гортанню). 

М'ясні продукти (м'ясопродукти) - продукти, отримані в результаті технологічної обробки м'яса шляхом варіння, 

сушіння, соління, просолювання, коптіння тощо. 

М'ясо - туша, півтуша, четвертина або її частина, що являє собою сукупність м'язової, жирової, сполучної тканин з 

кістками. 

М'ясокомбінат (птахокомбінат) - суб'єкт господарювання будь-якої форми власності із завершеним виробничим 

циклом, що здійснює забій тварин, переробку м'яса та інших продуктів забою, виробництво, зберігання та реалізацію 

м'ясних продуктів, технічної сировини відповідно до чинних нормативно-правових актів. 

М'ясопереробне підприємство - суб'єкт господарювання будь-якої форми власності, що здійснює переробку м'яса 

та інших продуктів забою, виробництво, зберігання та реалізацію м'ясних продуктів відповідно до чинних нормативно-

правових актів. 

Нормативні документи - стандарти, технологічні інструкції тощо. 

Обвалене м'ясо - м'ясо, відокремлене від кісток. 

Обіг продукції тваринного походження - діяльність суб'єктів господарювання, яка пов'язана з утриманням, транс-

портуванням, торгівлею тваринами, а також з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням та реалізаці-

єю продукції тваринного походження. 

Отруєння тварин (птиці) - захворювання тварин (птиці), викликане надходженням в організм отрути, токсинів ан-

тропогенного або природного походження. 

Партія тварин - будь-яка кількість тварин одного виду, статі, віку, що надходить в одному транспортному засобі і 

супроводжується однією товарно-транспортною накладною та одним ветеринарним свідоцтвом. 
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Передзабійне витримування - утримання худоби без корму перед забоєм протягом встановленого часу для звіль-

нення шлунково-кишкового тракту від вмісту. Худобі надають вільний водопій, який припиняють за три години до за-

бою. 

Передзабійний ветеринарний огляд - клінічне обстеження тварин, проведене спеціалістом ветеринарної медицини 

перед відправкою на забійне підприємство та безпосередньо перед забоєм на забійному підприємстві тощо. 

Порядок ветеринарно-санітарного огляду - схема комплексного, послідовного дослідження продуктів забою тва-

рин. 

Продукти забою - продукти, отримані при забої тварин, що призначені для харчових, кормових, фармацевтичних 

та промислових потреб. 

Продукти тваринного походження, призначені для використання у фармацевтиці - органи, залози, тканини і орга-

нічні рідини тварин, внутрішні органи та інші субпродукти, які використовуються для виготовлення фармацевтичних 

препаратів. 

Продукти тваринного походження, призначені для промислового використання - сирі шкури, шкіри, хутро, вовна, 

волос, щетина, перо, пух, роги, копита, кістки, кров, кишки, а також молочні продукти, призначені для використання у 

промисловості. 

Промислова переробка (промпереробка) - виробництво на м'ясокомбінаті (птахокомбінаті) або м'ясопереробному 

підприємстві м'ясних продуктів (ковбасні вироби, копченості, консерви, пресерви тощо) відповідно до нормативних 

документів. 

Санітарна бойня - ізольоване приміщення, обладнане для забою хворої (підозрілої у захворюванні) худоби і знеза-

ражування продуктів забою. 

Субпродукти - внутрішні органи, голови, ноги, хвости, вим'я, м'ясна обрізь, отримані під час переробляння худоби. 

Поділяються на м'якушеві (лівер, мозок, язик, селезінка, нирки, вим'я, м'ясо стравоходу, м'ясна обрізь, калтики), 

слизові (яловичі та баранячі рубці з сітками і сичуги, яловичі книжки, свинячі та кінські шлунки), м'ясокісткові (голови 

та хвости, крім свинячих), шерстні (голови свинячі та баранячі в шкурі, хвости свинячі, ноги свинячі та яловичі, путові 

суглоби, губи яловичі та кінські, вуха). 

Субпродукти птиці - потрухи, шия, голова, ноги по гомілково-стопний і крила по ліктьовий суглоби. До потрухів 

відносяться: печінка без жовчного міхура, серце з перикардом або без нього, м'язовий шлунок без вмісту і кутикули. 

Туша (тушка) тварини - тіло забитої тварини до, під час і після знімання шкури, нутрування, відокремлювання го-

лови, ніг та хвоста. 

Свиняча туша може бути в шкурі, з задніми ногами або зі знятим крупоном. Туша поросят-молочників повинна 

бути в шкурі, з головою та ногами. 

Тушка птиці - знекровлена птиця, з якої видалене оперення. 

Тушка птиці випатрана - тушка птиці, у якої видалені всі внутрішні органи, голова, шия, ноги. 

Тушка птиці напіввипатрана - видалення із тушки птиці кишечника з клоакою, яйцеводу та сформованого яйця. 

Утилізація - переробка трупів тварин і конфіскатів у знешкоджені технічні й кормові продукти. 

Хвороби списку А - заразні хвороби тварин, що швидко поширюються та можуть призвести до важких соціально-

економічних наслідків або становити загрозу для здоров'я людей і негативно впливати на національну безпеку та міжна-

родну торгівлю. Список А визначається Міжнародним епізоотичним бюро. 

Хвороби списку Б - заразні хвороби, що мають соціально-економічне значення і/або являють собою загрозу для 

здоров'я людей і тварин у межах країни, а також мають значення для міжнародної торгівлі тваринами і продукцією тва-

ринного походження. Список Б визначається Міжнародним епізоотичним бюро. 

Холодильник (холодокомбінат) - підприємство, призначене для зберігання продукції тваринного походження при 

понижених, у тому числі мінусових, температурах, устаткування і функціонування якого відповідає вимогам норматив-

них документів. 

3. Загальні вимоги 

3.1. Усі види забійних тварин і птиці перед забоєм підлягають ветеринарному огляду з вибірковою чи поголовною 

термометрією (на розсуд спеціаліста ветеринарної медицини), а м'ясо та інші продукти забою - ветеринарно-санітарній 

експертизі, в ході якої повинні бути визначені якість та безпека продукції тваринного походження, що призначена для 

харчування людей, годівлі тварин і подальшої переробки. 

Реалізація і використання м'яса та інших продуктів забою тварин (птиці), що не пройшли ветеринарно-санітарної 

експертизи та отриманих від тварин, що не піддані передзабійному огляду в установленому порядку, забороняється. 

3.2. Передзабійний ветеринарний огляд тварин (птиці) і ветеринарно-санітарну експертизу м'яса та м'ясопродуктів 

здійснюють спеціалісти державних установ ветеринарної медицини, а також спеціалісти підрозділів ветеринарної меди-

цини міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів тощо, які пройшли спеціа-

льну підготовку та атестовані у встановленому порядку. 



Бізнес – план «Відгодівля ВРХ. Інтенсивна технологія» 

 

  

 

72 

 

3.3. Після здійснення ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясопродуктів спеціалісти ветеринарної меди-

цини проводять клеймування, а також видають відповідні ветеринарні документи (ветеринарне свідоцтво, ветеринарна 

довідка) щодо подальшого їх використання. 

3.4. Спеціалісти ветеринарної медицини відповідають за достовірність результатів проведеної ветеринарно-

санітарної експертизи м'яса та м'ясопродуктів відповідно до чинного законодавства. 

3.5. М'ясо та м'ясопродукти, що закуплені за кордоном, повинні відповідати ветеринарно-санітарним правилам, 

нормам і вимогам критеріїв безпеки та нешкідливості для людини та тварин, згідно з нормативно-правовими актами 

України. 

3.6. Відповідальність за виконання цих Правил покладається на спеціалістів ветеринарної медицини, керівників 

організацій та підприємств, що здійснюють забій худоби (птиці), переробку, зберігання та реалізацію м'ясопродуктів, 

інших продуктів забою, а також на громадян - власників тварин і птиці. 

3.7. Спеціалісти ветеринарної медицини не несуть відповідальності за невідповідність готової продукції показни-

кам, що не передбачені ветеринарно-санітарними правилами. 

4. Ветеринарно-санітарні вимоги до заготівлі, транспортування і передзабійного утримання тварин 

4.1. До категорії забійних тварин належать: велика рогата худоба (у т. ч. яки, буйволи), свині, вівці, кози, олені, 

коні, осли, мули, верблюди, кролі, нутрії, домашня птиця - кури, качки, індокачки, гуси, індики, цесарки, перепели та 

інші види, які вирощуються для забою на м'ясо. 

4.2. Не допускається забій тварин на м'ясо без дозволу спеціаліста ветеринарної медицини та проведення їх пого-

ловного клінічного огляду перед забоєм. 

При цьому звертають увагу на поведінку тварини, її клінічний стан, вгодованість, на цілісність шкіряного покриву 

та його забруднення, на стан видимих слизових оболонок та ін. 

У разі відхилень у поведінці звертають увагу на функцію нервової системи (пригнічення, збудження, тремтіння, 

переступання ногами, зміну пози, 

вирячкуватість, полохливість тощо). На шкірі відмічають стан шерстного покриву (облисіння, забруднення, ску-

йовдженість, відсутність блиску, наявність висипів, пухлин, ран, синців, крапкових та іншої форми крововиливів, абсце-

сів, фурункулів, запальних набряків та інших змін). При огляді слизових оболонок звертають увагу на зміну кольору 

(синюшність, блідість, почервоніння, жовтяничність, крововиливи, травмування тощо). 

При огляді тварин відзначають відсутність жуйних рухів, здуття рубця, ознаки розладу шлунково-кишкового ка-

налу, часте сечовиділення та інші відхилення в клінічному стані, а також визначають категорію вгодованості. 

За визначенням спеціаліста ветеринарної медицини забійні тварини підлягають поголовній або вибірковій термо-

метрії. 

4.3. До забою на м'ясо допускають тільки здорових тварин. 

4.4. Забій хворих та підозрілих щодо захворювань тварин, а також тих, що знаходяться під загрозою загибелі (тра-

вми, опіки, радіоактивне опромінення, переломи тощо), проводиться з дозволу державної установи ветеринарної меди-

цини району (міста) тільки у випадках, передбачених цими Правилами. 

4.5. Підлягають вибраковуванню та забою тварини, хворі заразними хворобами: контагіозною плевропневмонією 

великої рогатої худоби, класичною чумою свиней, лейкозом великої рогатої худоби, бруцельозом (клінічно хворі та 

реагуючі при імунологічному або алергічному дослідженнях), інфекційним епідидимітом баранів, туберкульозом (кліні-

чно хворі та реагуючі на туберкулін), злоякісну катаральну гарячку великої рогатої худоби, інфекційним енцефаломієлі-

том коней, інфекційною анемією коней, інфекційним бронхітом та інфекційним ларинготрахеїтом птиці, вірусним енте-

ритом качок та гусей, віспою птиці, інфекційною бурсальною хворобою (хворобою Гамборо), хворобою Марека, лейко-

зом птиці, синдромом зниження несучості, реовірусним ентеронефритом індиків. 

М'ясо та інші продукти, отримані від забою цих тварин, використовуються в порядку, передбаченому цими Пра-

вилами, а також діючими інструкціями щодо боротьби з указаними хворобами. 

4.6. Забороняється забій тварин на м'ясо і вони підлягають знищенню: 

4.6.1. При перших випадках виявлення заразних хвороб (крім туберкульозу і бруцельозу) за вказівкою Головного 

державного інспектора ветеринарної медицини України або його заступників хворі тварини можуть бути знищені. 

4.6.2. При ящурі (у перших випадках захворювання в благополучній місцевості), чумі великої рогатої худоби, чумі 

дрібних жуйних, лихоманці долини Рифт, інфекційній катаральній лихоманці (блутанг), африканській чумі коней, афри-

канській чумі свиней, сибірці (хворі і підозрілі у захворюванні), гідроперикардиті, сказі, губчастоподібній енцефалопа-

тії, скрейпі овець, сапі, ензоотичному лімфангоїті коней, венесуельському енцефаломієліті коней, японському енцефалі-

ті коней, вірусному артеріїті коней, артриті-енцефаліті кіз, інфекційному метриті коней, туляремії, парувальній хворобі 

коней, чумі верблюдів, емфізематозному карбункулі, злоякісному набряку, брадзоті, інфекційній ентеротоксемії овець, 

анаеробній дизентерії ягнят і поросят, ботулізмі, правцю, меліоїдозі коней (несправжній сап), міксоматозі і геморагічній 

хворобі кролів, грипі, ньюкаслській хворобі птиці, хламідіозі. 

4.6.3. Тварин, які знаходяться в стані агонії, що встановлює тільки спеціаліст ветеринарної медицини. 

4.7. Забороняється відправляти на забійні підприємства тварин: 
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підданих лікуванню сироваткою проти сибірки до закінчення 14 діб, а також щеплених вакцинами до закінчення 

термінів, зазначених у настановах щодо їх застосування; 

тварин до 14-денного віку; 

однокопитих (коней, мулів, ослів та ін.), не малеїнізованих за 3 доби перед забоєм; 

тварин із невстановленим діагнозом хвороби, які мають підвищену або понижену температуру тіла; 

тварин, яким застосовували антибіотики, антигельмінтики та інші препарати з лікувальною або профілактичною 

метою, до закінчення терміну очікування, зазначеного в настановах щодо їх застосування; 

тварин, оброблених пестицидами, до закінчення термінів, зазначених у настановах щодо їх застосування; 

тварин протягом 30 діб, а птицю - 10 діб після останнього згодовування їм риби, рибних відходів або рибного бо-

рошна; 

тварин, яким з лікувальною метою вводили гормональні та інші стимулювальні препарати, антибіотики, препара-

ти, які пригнічують функцію залоз внутрішньої секреції, зокрема мають тиреостатичну, естрогенну, андрогенну або 

гестагенну дію, до закінчення термінів повного виведення з організму, зазначених у настановах щодо їх застосування; 

птицю за наявності таких ознак: скуйовдженість оперення, набрякання суглобів, синусів голови, сережок, витікан-

ня з носа, ока, рота, розладів шлунково-кишкового каналу, наявність віспинок на гребені і сережках. Її переробляють на 

санітарній бойні або у цеху забою в господарствах, де вона вирощувалася. 

4.8. Заготівля і вивіз тварин для забою на забійні підприємства, м'ясокомбінати (птахокомбінати) дозволяються 

тільки за узгодженням із державною установою ветеринарної медицини із місцевості, благополучної щодо особливо 

небезпечних і карантинних хвороб. 

4.9. Кожна партія тварин, що направляється на забій, повинна супроводжуватись ветеринарним свідоцтвом форми 

N 1 (у межах району - ветеринарна довідка) з обов'язковим зазначенням даних, передбачених формою свідоцтва (довід-

ки), у тому числі про планові діагностичні дослідження, благополуччя тварин щодо заразних хвороб, а також останні 

терміни застосування антибіотиків, стимулювальних препаратів тощо. 

За відсутності відповідних ветеринарних документів забій тварин забороняється. 

4.10. Тварини, які направляються на забій, підлягають ветеринарному огляду з вибірковою термометрією на роз-

суд спеціаліста ветеринарної медицини. Відібраних тварин відокремлюють від загального поголів'я і готують до відван-

таження і транспортування на забійне підприємство. 

При можливості тварин перед відправкою на забійне підприємство витримують без корму в господарстві: велику і 

дрібну рогату худобу, верблюдів і оленів - не менше 15 годин, свиней - 5-10 годин, кролів та нутрій - 12 годин. Такі тва-

рини мають бути направлені на забій не пізніше 5 годин після надходження на забійне підприємство. 

У господарстві перед відправленням птиця витримується без корму з урахуванням часу на транспортування: кури, 

курчата, цесарки, індики, перепели - 8 годин; гуси та качки - 6 годин, інші види - відповідно до технології. 

Термін передзабійної витримки в господарстві повинен бути вказаним у товарно-транспортній накладній. 

Якщо тварин перед забоєм не витримували в господарстві, то їх витримують на забійному підприємстві у такі тер-

міни: 

велику і дрібну рогату худобу, оленів, верблюдів, коней, ослів та мулів - не менше 24 годин; 

свиней - 12 годин; 

телят і поросят направляють на забій через 6 годин після їх надходження; 

тварин, що мають ознаки втоми, ставлять на відпочинок терміном на 24-48 годин при поїнні та годівлі, відповідно 

до фізіологічних норм, а надалі з ними поводяться, як зазначено вище. 

4.11. Тварин, не придатних для подальшого вирощування і відгодівлі, із травматичними ушкодженнями, хворих на 

незаразні захворювання з нормальною температурою тіла, направляють на забій окремою партією. Крім того, постача-

льник подає акт про вибраковку, погоджений з державною установою ветеринарної медицини. 

4.12. Тварин, що позитивно реагують під час дослідження на бруцельоз, туберкульоз, лейкоз, лептоспіроз, лістері-

оз, хворих на класичну чуму, бешиху свиней та інші захворювання, при яких м'ясо після знешкодження допускається до 

споживання, можна відправляти на забійні підприємства тільки за наявності спеціального, в кожному окремому випад-

ку, дозволу державної установи ветеринарної медицини. Порядок перевезення і відповідні ветеринарно-санітарні захо-

ди, яких необхідно дотримуватися під час транспортування, забою і переробки тварин, визначені відповідними норма-

тивно-правовими актами. 

4.13. На забійні підприємства тварин доставляють спеціально обладнаним автомобільним, залізничним, водним, 

повітряним транспортом або гоном відповідно до діючих нормативних документів. 

Забороняється транспортувати на одному транспортному засобі хворі та здорові тварини (птицю). 
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ПЕРЕЛІК СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ НА М’ЯСНУ ПРОДУКЦІЮ 

 Стандарт Срок введення в дію 

1 
ДСТУ 3938-99 «М'ясна промисловість. Продукти забою худоби. Терміни та 

визначення» 
з 01.07.2000 

2. 
ДСТУ 4424:2005 «М'ясна промисловість. Виробництво м'ясних продуктів. 

Терміни та визначення понять» 
з 01.01.2006 

3 ДСТУ 4285:2004 «Кишки. Загальні технічні умови» з 01.07.2005 

4 
ГСТУ 46.070-2003 «М'ясо птиці механічного обвалювання. Загальні технічні 

умови» 
з 01.01.2004 

5 
ДСТУ 4427:2005 Ковбаси сирокопчені та сиров'ялені. Загальні технічні умо-

ви» 
з 01.07.2006 

б ДСТУ 4435:2005 «Ковбаси напівкопчені. Загальні технічні умови» з 01.07.2006 

7 
ДСТУ 4436:2005 «Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби м'ясні. Загальні 

технічні умови» 
з 01.07.2006 

8 ДСТУ 4334:2004 «Ковбаси кров'яні. Технічні умови» з 01.10.2005 

9 СОУ 15.1-37-113-2004 «Ковбаси з парного м'яса. Технічні умови» з 17.12.2004 

10 СОУ 15.1-37-112:2004 «Волос оброблений. Технічні умови» з 01.03.2005 

11 
ГСТУ 46.017-2001 «Консерви м’ясні. Яловичина тушкована, свинина тушко-

вана, що постачаються на експорт. Технічні умови» 
з  01.02.2002 

12 
ГСТУ 46.019-2002 «Блоки з м'яса та субпродуктів заморожені. Загальні тех-

нічні умови» 
з 15.06.2002 

13 СОУ 15.1-37-107:2004 «Кістковий залишок. Технічні умови» з 01.03.2005 

14 СОУ 15.1-37-108:2004 «М'ясо механічного дообвалювання (м'ясна маса)» з 01.03.2005 

15 
СОУ 15.1-37-109:2004 «Продукти із м'яса птиці смажені та запечені. Технічні 

умови» 
з 01.03.2005 

16 СОУ 15.1-37-110:2004 «Жири топлені харчові із птиці. Технічні умови» з 01.03.2005 

17 
ДСТУ 4437:2005 «Напівфабрикати м’ясні та м’ясорослинні січені. Технічні 

умови». 
з 01.07.2006 

18 ДСТУ 4450:2005 «Консерви м’ясні. М’ясо тушковане. Технічні умови» з 01.07.2006 

19 ДСТУ 4449:2005 «Консерви м’ясні. Сніданки м’ясні. Технічні умови» з 01.07.2006 

20 ДСТУ 4451:2005 «Консерви м’ясні, шинковані. Технічні умови». з 01.07.2006 

21 ДСТУ 4434:2005 «Бульйони харчові. Технічні умови». з 01.07.2006 

22 
ДСТУ 4431:2005 «Продукти делікатесні з м’яса, поросят і телят. Технічні 

умови». 
з 01.07.2006 

23 
ДСТУ 4495:2005 «Сировина ендокринно-ферментна та спеціальна.  Технічні 

умови». 
з 01.01.2007 

24 ДСТУ 4433:2005 «Ковбаси смажені. Загальні технічні умови». з 01.07.2006 

25 ДСТУ 4426:2005 «М’ясо яловичини у відрубах. Технічні умови». з 01.07.2006 

26 ДСТУ 4432:2005 «Паштети м’ясні. Технічні умови». з 01.07.2006 

27 ДСТУ 4430:2005 «Сальтисони. Технічні умови». з 01.07.2006 

28 ДСТУ 4443:2005 «Консерви із м’яса птиці та субпродуктів. Технічні умови». з 01.07.2006 

29 ДСТУ 4444:2005 «Субпродукти кролів. Технічні умови». з 01.10.2006 

30 ДСТУ «Консерви фаршеві. Технічні умови».  

31 ДСТУ «Консерви м’ясорослинні «Каші з м’ясом». Технічні умови».  

32 
ДСТУ «Продукти з яловичини, баранини варені, копчено-варені, сирокопче-

ні. Технічні умови». 
 

33 
ДСТУ «Продукти зі свинини варені, копчено-варені, копчено-запечені, запе-

чені, смажені, сирокопчені. Технічні умови». 
 

34 ДСТУ «Продукти з яловичини та свинини варені, копчено-варені. Технічні  
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умови». 

35 ДСТУ «Ковбаси варено-копчені. Технічні умови».  

36 
ДСТУ «Напівфабрикати м’ясні натуральні від комплексного ділення ялови-

чини за кулінарним призначенням. Технічні умови». 
 

37 ДСТУ «Ковбаси варені із м’яса птиці. Технічні умови».  

38 ДСТУ «Ковбаси напівкопчені із м’яса птиці. Технічні умови».  

39 ДСТУ «Ковбаси варено-копчені із м’яса птиці. Технічні умови».  

40 ДСТУ «Вироби з м’яса птиці варені, копчено-варені. Технічні умови».  

41 Розроблення СОУ «Паштети з м’яса та субпродуктів птиці. Технічні умови».  
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Використані джерела: 

1. Статистика Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), www.fao.org  

2. Державна служба Статистики України «Виробництво продукції тваринництва» , 

Статистичний бюлетень за січень-грудень 2016 року, www.ukrstat.gov.ua 

3. Міністерство сільського господарства США (USDA), www.usda.gov  

4. Індекс мунді, www.indexmundi.com  

5. Вихода та якість гольштинської яловичини, Деніел М. Шафер,  
www.extension.umn.edu/agriculture/dairy/beef/yield-and-quality-of-holstein-beef.pdf 

6. Держродспоживслужба України,  www.consumer.gov.ua 

7. FocusEconomics, www.focus-economics.com 

8. Egyptian Exporters Association, www.expolink.org  

9. American Chamber of Commerce (Єгипет), www.amcham.org.eg  

10. Національне Бюро статистики ОАЕ, www.uaestatistics.gov.ae  

11. Департамент статистики та інформації Саудівської Аравії, www.cdsi.gov.sa/english 

12. www.beefcentral.com 

13. www.beef2live.com 

14. www.cattlenetwork.com 

15. www.mla.com.au 

16. www.alafis.com.au 

17. www.inspection.gc.ca 

18. Managing Holstein steers for beef production, Michael G. Siemens, 

http://learningstore.uwex.edu/assets/pdfs/A3659.pdf 

19. www.bordbia.ie 
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ІНТЕНСИВНА ЗЕРНОВА  

ВІДГОДІВЛЯ МОЛОДНЯКА ВРХ 

 (3500 голів утримання до 550 кг живої ваги за 15 місяців) 

 

 

 

  
Керівник проекту - Андрій Ярмак 

 

Виконавці - Євген Шатохін 

Консультант FAO, Експерт  з відгодівлі ВРХ та переробки продук-

тів із яловичини,  

Jeff Pastoor, M.Ag.P.A.S. 

 

 
 

 
 

 


