
Бізнес План для  

Сімейної Молочної Ферми 



Що таке – Бізнес План? 

Бізнес план - це документ, що визначає стратегію і 
тактику ведення бізнесу, вибір мети, техніки, 
технології, організації виробництва і реалізації 
продукції.  

 

 Якщо охарактеризувати бізнес-план зовсім 
просто, то по суті це відповіді на три головних 
запитання: що я хочу зробити, як це 
зробити, що саме для цього потрібно. 

http://pro-biznes.com.ua/biznes-plany/biznes-plan-taksi.html
http://pro-biznes.com.ua/statt-pro-bznes/malij-biznes-zarubizhnij-dosvid.html


Для чого потрібний Бізнес План? 

Основні цілі бізнес-плану: 

це грамотно спланувати ваш бізнес 

 

оцінити рівень його потенційної прибутковості 

 

проаналізувати можливі ризики  

 

і в підсумку дати відповідь на питання: чи варто 
починати такий вид діяльності, чи принесе він 
бажані результати? 



Структура Бізнес Плану 

 Резюме (короткий опис діяльності, опис продукту, 
запланований обсяг інвестицій, прибуток) 
 

Аналіз бізнесу (опис господарства, система виробництва 
молока, територія ферми, прогнозування розвитку) 
 

Виробничий план (к-ть поголів'я, продуктивність, потреба в 
кормах) 
 

 Технічна характеристика (план реконструкції приміщення, 
комфорт тварин, система зберігання молока) 
 

Фінансове планування (розрахунок інвестицій, необхідних 
для реалізації проекту, план доходів та витрат, план руху 
грошових коштів) 



Резюме Бізнес Плану 
 Цей розділ повинен викликати інтерес у того, кому буде 
 адресований бізнес-план. 
 
Резюме бізнес плану - це стисла інформація про: 
 ідею проекту,  
 дані господарства,  
 можливості і стратегію,  
 інформація про стан ринку,  
 обсяги майбутньої реалізації,  
 колектив, задіяний в проекті,  
 вартість проекту, 
 очікувані результати (в грошовому виразі). 

 
резюме, хоча і є першим пунктом, прописується тільки 
по завершенню планування, оскільки повинно містити 
головну ідею, структурні нюанси та переваги проекту. 



Приклад Резюме 
 Ініціатор проекту: Сім'я Никончуків. 

 Ціль проекту: Збільшення поголів’я корів з 3 до 15 корів.  Підвищення продуктивності корів до 7000 л 

молока.  

 Організаційно-правова форма ініціаторів: ФОП Никончук Н.  зареєстрована як приватний 

підприємець. 

 Виробничі показники:  На фермі утримується 3 корів.   Орієнтовна продуктивність корів за 2017 рік 

становить 4450 л   

 Проект  та етапи його виконання:__________ 

 Необхідні загальні інвестиції :___________грн. 

 Фінансові показники: 

 

 

 

 

• Мета проекту: Зростання обсягів  виробництво молока на фермі «Відродження»  шляхом збільшення 

молочного стада до 15 корів протягом  4 років (від 3 до 15 корів) та підвищення  їх продуктивності від 4450 л  

до 7000 л / рік.  

• Висновок: За 4 роки проекту сімейна ферма «Відродження» стане прибутковою і зможе повністю погасити 

кредит. 

Фінансові результати 

Роки проекту Надходження Витрати Результат 

2017       

2018       

2019       

2020       

2021       

Разом       



Аналіз бізнесу  
Зазначається схема та опис організаційної структури управління 
підприємством й дані про зв'язки між його окремими 
підрозділами. 
 
Надається інформація про: 
 
 сферу діяльності, спеціалізацію, перелік основних видів 

продукції, зазначаються обсяги виробництва, наводиться опис 
земельної ділянки та виробничих площ, а також загальні 
висновки щодо стану господарства; 
 

 відомості про незавершене будівництво, оцінку рівня 
використання виробничих потужностей, площ та інших споруд, 
а також можливості їх розширення; 
 

 організацію виробничого процесу на господарстві, наявність та 
стан необхідного обладнання, відповідність технологій, що 
використовуються, сучасним вимогам; 
 
 



Приклад Аналізу Бізснесу для СМФ 
• Склад сім’ї: Голова господарства:  Никончук Наталія, 36 років (дружина). Члени господарства  Никончук 

Василь, 50 років  (дружина) 

• Система   виробництва молока: Ферма сім’ї Никончуків  має 3 корів  української чорно - рябої породи. 

Продуктивність корів у 2017 році 4450 л / рік. Корови утримуються в пристосованому приміщенню, на 

дерев’яній підлозі. Система утримання – прив’язна.  Система годівлі – ручна з годівниць.  Водонапування з 

автонапувалок.  

• Аналіз Ринку: Основна мета ферми виробляти продукцію високої якості (молоко і м'ясо), які задовольняють 

потреби споживачів  і забезпечать  прибутковість   ферми. ФОП Никончук Н. підписала договір з ПСП Україна 

на купівлю молока протягом 4 р. Згідно угоди  молоко,  вироблене на фермі, буде продаватись на ПСП Україна  

по ціні +1 грн. до ціни ринку, при базових показниках жиру 3,4 та кислотності не вище 18. 

• Землекористування і Заготівля кормів на зимовий період: Станом на жовтень 2017 року, невелика 

приватна ферма сім'ї Никончуків має у розпорядженні 14 га сільськогосподарських земель. Сім'я  буде 

самостійно  виробляти  основні види зимових кормів.  

• Будівлі та  інші структури, їх опис: 

 

 

 

 

• Територія ферми: ______________________ 

 

№ 

з/п 
Назва будівлі Характеристика будівлі Оцінка стану 

1.   Приміщення для 

утримання корів  

Будівля блочна, пристосована для прив’язного  

утримання корів.  Розміри: довжина 10 м х ширина 

8 м. висота 3 м. 

Задовільний стан.  

 2. Кормовий склад  Будівля деревяна, накрита шифером.   Задовільний стан 



Виробничий план 

Цей розділ бізнес-плану містить опис 
всього виробничого процесу. 

 

В ньому міститься: 

план збільшення поголів’я 

виробництво молока та збільшення 
продутивності 

потреба в кормах на ферму. Раціон годівлі 

 



Приклад Виробничого плану для СМФ 
 Плани для збільшення поголів’я стада та виробництва  молока за період 2017-2021 

 

 

 

 Потреба в кормах на ферму «Відродження». 

 

 

 

 

 Система годівлі.  Раціон годівлі.  Корми для тварин будуть роздаватись на кормовий стіл вручну 

за допомогою тачок. Приготування корму буде здійснюватися у спеціально відведених місцях. Раціони 

для корів і телиць будуть розроблені спеціалістами по годівлі тварин з врахуванням фізіологічного 

стану корови та її продуктивності ПСП Україна. 

 

 

 

№ Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

1. Всього поголів’я (в умовних головах) 10 16 19 22 30 

2. Середньо річна кількість  корів, голів 3 10 10 10 15 

4. Надій на одну корову за рік, кг (прогноз) 4450 5500 6000 6500 7000 

5. Валовий надій молока за рік, кг  (прогноз) 13350 55000 60000 65000 105000 

  Од.вим. 2017 р 2018 р 2019 р 2020 р 2021 р 

Поголів’я в умовних головах ум.гол. 10 16 19 22 30 

Зелені корма- тон 60 96 114 132 180 

Соковиті корма (жом) тон 27 32 0 0 0 

Грубі корма  тон 20 32 38 44 60 

Концентровані  корма тон 15 16 19 22 24 

Вартість корму грн. 30000 32000 43700 55000 64800 

Загальна площа -всього га 13 20 20 22 24 



Технічна характеристика процесу 

виробництва 

Що саме потрібно для організації 
виробничого процесу: 

 

Побудова приміщення або його реконструкція 

 

Забезпечення комфорту тварин, що впливає на 
продуктивність та здоров’я тварин 

 

Обладнання: система освітлення, система 
вентиляції, система зберіганння молока, система 
видалення гною. 



Приклад Технічна характеристика для СМФ 
 План реконструкції  приміщення. Планується будувати приміщення з метою розміщення в 

ньому 15 корів. Будівництво буде проводиться шляхом створення 2-рядного корівника з будівництвом  

кормових столів, реконструкцією стійл, покриття їх гумовими матами, монтуванням освітлення та 

вентиляції, створення системи збирання та зберігання гною та сечі. Площа  ферми -149 м2.  

 Комфорт тварин. Влітку (вдень) корови будуть випасатись на пасовищі, а в нічний час розміщатись 

в приміщенні на прив’язі. Взимку корови  будуть утримуватись в приміщенні на прив’язі.  Для 

забезпечення комфорту відпочинку корів та мінімізацію травм при вставанні та ляганні  на бетонні 

поверхні боксів будуть  покриті спеціальними гумовими матами. 

 

 Видалення гною і управління. Щоб забезпечити  хороші  умови утримання тварин в приміщенні 

та  оптимізувати видалення гною планується побудувати подвійний гноєвий канал (35 см х 30 см) і 28 

м в довжину. 

 

 

 

 

 

 

 Система зберігання молока. Молоко буде зберігатися в 

холодильному танку, встановленому на фермі з об'ємом 

0,6 м3. Щоб максимізувати ціну продажу молока, його 

якість молока буде покращена, завдяки використання 

машинного доїння і поліпшення умов утримання корів 

 Система освітлення. Система вентиляції. В 

корівнику буде встановлена витяжна  вентиляція, шляхом 

розміщення в стіні  2 вентиляторів 

 



Фінансовий план 
У розділі "Фінансовий план" узагальнюються матеріали 
попередніх розділів, обгрунтовується сума коштів, необхідних 
для реалізації проекту та визначаються джерела отримання 
цих коштів. 
 
 Джерела фінансування СМФ у цій частині Ви повинні докладно 

обґрунтувати джерела фінансування Вашого проекту 
 

 Графік початкового етапу реалізації проекту узгодження термінів, 
розмірів фінансування та витрат на етапі створення бізнесу. 
 

 План очікуваних прибутків та збитків проекту. Цей документ повинен 
показати Ваші очікувані витрати та доходи за певний період часу, а 
також прибуток (чи збиток), які Ви плануєте отримати у відповідному 
періоді. 
 

 План руху грошових коштів. Метою його розробки є прогнозування 
надходжень і витрат  грошових коштів господарства для забезпечення 
платоспроможності протягом планового періоду. 



Що потрібно знати при фінансовому 

плануванні 

 Прибуток від реалізації товарів чи послуг є головним джерелом 
доходу та заздалегідь визначається прогнозом об’ємів продаж;  

 

 Чистий прибуток проекту демонструє, яка сума залишається 
безпосередньо на руках у власника бізнесу;  

 

 Постійні витрати – це витрати, що не змінюються в залежності від 
змін об’ємів виробництва. Стандартно до них відносять витрати на 
оплату праці адміністративного персоналу, вартість оренди, тощо. 

 

 Змінні витрати – це витрати, що змінюються прямо пропорційно 
зміні об’ємів виробництва. Зазвичай під ними розуміються витрати на 
сировину та оплату праці найманих працівників, корма  



Приклад Фінансовий розділ Бізнес Плану 
 Структура інвестицій в реконструкцію ферми Відродження 

 

 

 

 
 Надходження та видатки по фермі «Відродження» 

 

 

 

 

 

Загальна інвестиція 
Банк. 

кредит 
Фермер 

ПСП 

Україна 
Всього 

Будівництво   90 000   90 000 

Обладнання 40 000   40 000 80 000 

Кормовиробництво   50000   50 000 

Молочний танк (охолоджувач)     25000 25 000 

Тварини 126 000     126 000 

Загальна інвестиція (грн) 166 000 140 000 65 000 371000 

Дохід 
Од. 

 виміру 
2017 2018 2019 2020 2021 

разом за 

5 років 

К-ть молока до продажу кг 12 255 50 490 55 080 59 670 96 390 273 885 

Ціна грн/кг 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9   

Продаж  ВРХ грн. 0 0 6 750 6 750 6 750 20 250 

Всього Виручки   72 306 297 891 331 722 358 803 575 451 1 636 173 

Витрати               

Утримання будівель (поточні ремонти) грн. 200 1 200 7 200 8 400 9 600 26 600 

Паливо та мастило, електрика, вода грн.   18 000 36 000 36 000 36 000 126 000 

Обслуговування стада грн. 2 000 12 000 18 000 18 000 24 000 74 000 

Зелені корма (пасовище) грн. 2 970 5 280 6 840 8 580 12 600 36 270 

Концентровані корма і мінерали грн. 30 000 32 000 43 700 55 000 64 800 225 500 

Соковиті та грубі корма грн. 13 492 40 400 42 940 51 150 71 700 219 682 

Заробітна плата грн.   16 000 16 000 16 000 16 000 64 000 

Пенсійний податок грн. 0 3 520 3 520 3 520 3 520 14 080 

Прибутковий податок грн. 0 2 880 2 880 2 880 2 880 11 520 

Єдинний податок грн. 3 615 14 895 16 586 17 940 28 773 81 809 

Відсотки банку грн. 4 150 24 900 18 675 12 450 6 225 66 400 

Загалом витрат   56 427 171 075 212 341 229 920 276 098 945 860 

Фінансовий результат за рік   15 879 126 816 119 381 128 883 299 353 690 313 



Приклад Фінансовий розділ Бізнес Плану 
 Рух коштів та витрат по роках 

 
Рух грошових коштів по проекту 

Одини

ця 

вивіру 

2017 2018 2019 2020 2021 
разом за 5 

років 

Фінансовий результат грн. 15 879 126 816 119 381 128 883 299 353 690 313 

Інвестиційний грошовий потік грн. -166 000 0 0 0 0 -166 000 

Внесок сімЇ грн. 90 000         90 000 

Будівництво приміщення грн. -90000         -90 000 

Обладнання грн. -40000         -40 000 

Вартість ВРХ грн. -126000         -126 000 

Фінансовий грошовий потік грн. 166000 -41500 -41500 -41500 -41500 0 

Погашення кредиту на обладнання  грн.   -10000 -10000 -10000 -10000 -40 000 

Погашення кредиту на ВРХ грн.   -31500 -31500 -31500 -31500 -126 000 

Отримання кредиту грн. 166000         166 000 

Чистий грошовий потік грн. 15 879 85 316 77 881 87 383 257 853 524 313 



Плануйте, бо це економить гроші 

 «Час — це гроші». Планування — можливість їх не втратити.  
 

 Для старту власної справи вам потрібен бізнес-план. Він 
дозволить підрахувати, скільки коштів необхідно для запуску, 
оцінити ризики, показати потенційному інвестору 
привабливість бізнесу. 
 

 І зрозуміти — скільки і коли саме ви почнете заробляти. 
 
 
Бізнес не пробачає необдуманих рішень.  
Якщо у приватному житті ви можете піддатися імпульсу і 
потішити себе новим телефоном поза бюджетом, то у 
підприємництві це — нецільове використання коштів.  
Будь-яка ідея, що не вписується в головний план, скоріш за 
все, влетить вам у копієчку і не матиме успіху.  
Тож планування — шлях до результату. 


