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УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

 
Даний матеріал призначений для приватного використання. Бізнес-план 

подається на розгляд на конфіденційній основі виключно для прийняття рішення щодо 

фінансування проекту і не може бути використаний для копіювання або будь-яких інших 

цілей, а також передаватися третім особам. 

Цитування, копіювання, публікація, продаж, розсилка по електронній пошті, а 

також поширення іншими засобами всього або частини даного матеріалу заборонені. 

Дані обмеження поширюються також на демонстраційні та скорочені версії документів. 
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РЕЗЮМЕ 
 

КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ 

Даний Проект передбачає створення підприємства, основним напрямком 

діяльності якого буде вирощування сортового горіха, а також його реалізація в Україні 

та країнах Європи. З метою покриття витрат в перші сім років роботи передбачається 

вирощування (в міжрядді саду) та реалізація малини.  

Площа земельної ділянки, яка обрана під облаштування горіхового саду, складає 

10 га. Для мінімізації ризику втрати врожаю, планується висадка саджанців трьох сортів 

горіха. Горіховий сад буде розташовуватися на території Київської області.  

Таким чином, основними продуктами підприємства будуть: 

 Волоський горіх в шкарлупі, калібрований і упакований для реалізації; 

 Ягоди малини, фасовані для реалізації; 

Передбачувана географія збуту продукції – Україна, країни ЄС. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ 

Сприятливими передумовами відкриття бізнесу в даному напрямку є високі 

позиції України по виробництву волоських горіхів в світі. Країна має відмінні географічні 

та кліматичні умови (більш 80% територій придатні для успішного вирощування 

волоських горіхів), що відбивається на поступове підвищення валового збору і 

врожайності продукту.  

Високий попит і висока товарність горіхів обумовлені: 

 Винятковою їх цінністю як продуктів харчування; 

 Високою транспортабельністю горіхів, які можна зберігати і реалізовувати 

протягом року і більше; 

 Відносно невеликим ареалом площ на земній кулі придатних за екологічними 

умовами для культури волоського горіха. 

 

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

Горизонт планування – 20 років роботи. 
 
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ, ПОТРЕБА В ІНВЕСТИЦІЯХ 

Загальна сума, що необхідна для реалізації проекту складає 00000 USD. 

В початкові інвестиції включені витрати на огородження території, закупівлю 

посадкового матеріалу, підготовку грунту та висадку саду, зведення об’єктів 

інфраструктури, покриття витрат до виходу в точку беззбитковості. Розподіл інвестицій 

відображено в таблиці 1.  
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Таблиця 1. Використання інвестицій 

Прямі інвестиції Од. 
кількість 

од. 
вартість за од.  

USD 
Всього, 

USD 

Підготовка ґрунту - оранка і дискування га    

Підготовка ґрунту - культивація га    

Внесення органічних добрив т    

Розмітка і підготовка до висадки га    

Саджанець горіха (з доставкою) шт    

Саджанець малини шт    

Вартість висадки горіха шт    

Вартість висадки малини шт    

Встановлення огорожі по периметру м.п    

Споруда комплексу технічних приміщень + склад м.кв    

Садовий інвентар (тачки, лопати, короба, сходи і 
т.д.) ед    

Сверловина ед    

Всього прямих інвестицій      

Покриття витрат до виходу в точку беззбитковості      

Всього інвестицій      

 

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ 

Прогнозна сума інвестицій – 000 USD. 

Термін окупності становить 000 місяців. 

Дисконтований термін окупності становить 000 місяців.  

Чиста приведена вартість - NPV – 0000 USD. 

Проведений нижче фінансово-економічний аналіз проекту свідчить про його 

достатню ефективність, а також про наявність достатнього «запасу міцності». 

Таблиця 2. Показники ефективності проекту 

Показники ефективності 
Одиниця 
виміру 

Значення 
показника 

Період окупності (Discount payback period)-PP місяців  

Дисконтований період окупності(Discount payback period)-DPP місяців  

Проектний період (Project period) місяців  

Теперішня вартість грошових потоків (Present Value) - PV USD  

Чиста теперішня вартість (Net Present Value) - NPV USD  

Внутрішня ставка дохідності (Internal rate of return)- IRR %  

Середня норма рентабельності (Average rate of return)- АRR %  

Індекс дохідності вкладень (Profitability index)- PI од.  

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization) 

USD  

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) - Операційний 
прибуток 

USD  

 

ВИСНОВКИ НА ОСНОВІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ 

Проект генерує необхідний рівень доходів, має достатній запас міцності, 

вкладення в нього є обґрунтованими і економічно вигідними. Проект можна 

класифікувати як прибутковий і ефективний з невисоким рівнем ризиків, перспективний 

для розвитку.  
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Порада експертів 

Під час підготовки бізнес плану проводилися консультації з експертами ринку, 

ними виступили такі компанії та агрономи: 

1. Центр селекції та розвитку горіхів «Ковчег» (http://kovchegfarm.com.ua/) 

- Засновник - Бондаренко Дмитро Сергійович,  

dsb@kovchegfarm.com.ua, +38 (067) 565 96 46 

- головний агроном - Доля Андрій Миколайович, 

agro@kovchegfarm.com.ua, +38 (067) 611 84 11 

2. ПП "Проектно-консультаційний центр"Суцвіття" (www.sutsvittya.org) 

- Бурлака Анатолій Іванович 

тел.: (067) 759 74 69, факс: (032) 232 90 58, pkc.cwit@mail.ru 

3.  Технологічний центр горіхоплідних культур «Лінард» 

info@linard.com.ua, (0472) 66-17-89, (050) 441-91-61, Олександр 
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1. ОПИС ПРОЕКТУ 

1.1. Опис проекту та його актуальність 

Ідея проекту полягає в створенні горіхового саду площею 10 га. Схема висадки 

горіхів – 8х8 (з шаховим проріджуванням на 10-й рік). 

Для мінімізації ризику втрати врожаю, планується висадка саджанців трьох сортів 

горіха. Міжряддя саду, на протязі перших 7-ми років роботи буде засаджене малиною, 

плоди якої також планується реалізовувати. 

Вирощування і обробка горіхів є високорентабельною галуззю 

сільськогосподарського виробництва. 

Грецькі горіхи у світі цінуються за поживні і лікувальні властивості плодів та 

різнобічний характер їх застосування. Зокрема, вони  широко використовуються у 

кондитерській, оліє-жировій, борошномельній, фармацевтичній, хімічній, кормовій, 

лакофарбовій та інших галузях. Через що рослину часто називають “деревом-

комбінатом”. 

Ареал вирощування горіха грецького у світі надто звужений. Україна вирізняється 

значним поширенням цієї культури і посідає перше місце за обсягами виробництва 

плодів у Європі, а саме 21% валових зборів. Разом з тим, рівень внутрішньої пропозиції 

не задовольняє потреб країни – на одну особу в рік виробляється лише 0,4-0,9 кг 

горіхів, або 12-25% до стандартів харчування. Основною причиною такого стану є 

недостатній рівень розвитку промислової культури. Товарні насадження майже 

повністю зосереджені в дрібних господарствах населення. Це зумовлює стихійність 

пропозиції, низьку якість плодів, складність їх заготівлі, нерозвиненість оптової торгівлі 

та промислової переробки, звужує асортимент вітчизняної продукції і сповільнює 

розвиток експорту. 

Водночас, сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, позитивний досвід ряду країн у 

влаштуванні промислового виробництва горіхів, успіхи господарств населення, значна 

місткість внутрішнього ринку і динамізм попиту на зовнішньому, свідчать про 

актуальність та своєчасність висадження горіхового саду.  

1.2. Цілі й задачі проекту 

Цілями проекту є: 

 часткове задоволення попиту на грецький горіх на ринку України та Європи; 

 створення нових робочих місць під час реалізації проекту; 

 отримання прибутку від діяльності; 

 створення нових потоків надходжень до державного та місцевих бюджетів. 

 

Основними завданнями проекту є: 

1. Розробка та опис шляхів створення підприємства з організації горіхового саду 

та подальшого продажу врожаю у вигляді горіхів в шкарлупі; 



8 
 

2. Визначення передбачуваного місцеположення організації на ринку (ринкової 

ніші); 

3. Опис товару, який організація буде реалізовувати споживачам; 

4. Аналіз доцільності розширення підприємства з точки зору рентабельності і 

прибутковості; 

5. Проведення аналізу ризиків та можливих загроз, що стоять перед проектом, 

як в даний момент часу, так і в майбутньому. 

 

Метою проекту є: 

1. Висадка горіхового саду; 

2. Створення основи для можливого подальшого розширення бізнесу. 

1.3. Опис продукту 

Основний продукт – горіх волоський, в міжрядді планується висадити малину. 

Для зменшення ризиків втрати врожаю внаслідок несприятливих погодніх умов, 

доцільним є висадка 3 сортів горіху. Найбільш сприятливими для вирощування в 

північних та центральних регіонах України є: Буковинський-1, Франкет, Костюженський. 

Інформація про вибір сорту горіха 

Буковинський 1 

 

Сорт виведений на Придністровській дослідній станції садівництва, 

характеризується високою та стабільною врожайністю, відносно стійкий до марсонії. 

Дерево утворює помірної величини крону, з інтенсивною закладкою плодових бруньок. 

Плоди формуються не тільки на верхівках, але і на 2-3 бічних бруньках торішніх 

приростів. 

Дерево —  середньоросле з діаметром крони біля 10 м. 

Чутливість до хвороб — малочутливий. 

Цвітіння: проходить у кінці першої — початку другої декади травня. Тип цвітіння 

— протоандричний. 
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Плодоношення: характер плодоношення — латеральний. Утворення плодів 

починається на 2—3 рік після посадки. Середня врожайність з маточного дерева, у віці 

близько 65 років, складає 122 кг. 

Плоди середньої маси (10,1-14,1 г), округлі. Оболонка тонка, легко 

роздавлюється. Внутрішні перегородки тонкі, ядро від оболонки цілим відділяється 

вільно. Вихід ядра 52,4%. Ядро містить: жирів - 70,12-73,13%, білків - 14,04-15,93%, 

цукрів - 7,15-8,84%, органічних кислот - 0,38-0,51%, дубильних речовин - 0,27-1,33%, 

пектинів - 0,31-0,94%, вітаміну С - 2,8-4,4 мг на 100 г повітряно-сухої маси. 

Знімальна стиглість плодів настає в середині вересня. 

 

Франкет 

 

Франкет лежить в основі майже всіх садів, посаджених на протязі останніх 

двадцяти років в традиційних зонах Франції. Завдяки пізньому розпусканню бруньок і 

якості плоду, зокрема ядра, Франкет залишається хорошим сортом. Однак необхідно 

відзначити, що під час посухи розмір плода недостатньо великий. 

Форма плоду подовжена, краю стику шкаралупи виділені особливо на верхній 

половинці, підстава зазвичай округлене. Середній розмір горіха, найчастіше від 25 мм 

до 32 мм. Товщина і стик - середні і хороші, Ядро хорошої якості, зазвичай біле і добре 

заповнює шкаралупу. Ядро легко витягається, являє собою 40% - 44% від загальної 

ваги горіха. Смакове якість хороша і дуже гарне, ніжний, трохи солодкуватий смак. 

Обрізка гілок обирається залежно від потенціалу грунту і рівня інтенсифікації, 

вибраного виробником. Даний сорт традиційно формується у вигляді класичного кубка, 

але може бути також сформований по осі стовбура. Для формування у вигляді кубка 

необхідно обрізати пагін на висоті 1,80 м і вибрати 3 скелетні гілки на висоті. До 4 років 

обрізати 1/3 їх довжини з метою сприяння вегетативному розвитку цих скелетних гілок і 

дозволити появу необрізаних підскелетних гілок для успішного росту плодів. Що 

стосується формування по осі стовбура, то виконується обрізка пагону згідно його 

потенціалу. 

Збір врожаю є головним етапом для отримання якісної продукції. Горіхи повинні 

бути зібрані швидко, не слід залишати їх на землі більше 3 днів. Горіхи повинні бути 
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висушені відразу ж після збору в сушарках за допомогою теплого повітря для 

отримання 12% вмісту вологи горіхів. 

Після сушіння існує можливість зберегти якість на протязі року за умови 

зберігання горіхів в шкаралупі при температурі нижче 10 ° С і при гігрометри 70%. 

Зберігати очищені від шкаралупи горіхи у вигляді очищених ядер необхідно в темному 

місці, при температурі від 4 до 7 С і гігрометрії 70%. 

 

Костюжанський 

 

Дерево средньоросле з густою, плоскоокруглою кроною. 

Квітне рано, тип цвітіння протерандричний. Тичинкові квітки квітнуть на 10-12 днів 

раніше маточкових. Кращим обпилювачем є сорт Ськиноський. Плоди великі (14,5 гр.), 

майже округлої форми, одновимірні, слаборебристі. Вершина плоду майже округла, 

тьмяна, ясно-коричневого кольору, середньої щільності. Ядро відділяється цілком, має 

білий колір з жовтуватим відтінком, покрите тонкою солом'яно–жовтого кольору 

плівкою. Питома вага ядра від маси плоду – більше 50%, містить 70% жиру. 

Сорт відрізняється підвищеною стійкістю до морозів, трохи вражається 

бактеріозом, добре плодоносить. Горіхи високої товарної якості. 

 

В таблиці надана коротка узагальнена інформація про обрані сорти волоського 

(грецького) горіха. 

Таблиця 3. Сорти волоського горіха  
  

Характеристики Буковинський-1 Франкет Костюжанський 

Особливості 
Високою, 

стабільною 
врожайністю 

Високою,стабільною 
врожайністю 

Високою й стабільною 
врожайністю 

Дерево 
Дерево утворює 

помірної величини 
крону 

Дерево утворює 
помірної величини 

крону 

Дерево утворює 
середньої величини 

крону 
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Чутливість до 
хвороб 

Відносно стійкий Відносно стійкий Відносно стійкий 

Цвітіння Кінець травня Середина травня Початок травня 

Плодоносіння 
Середня врожайність 
з маточного дерева 

75 кг 

Середня врожайність з 
маткового дерева 70-

90 кг 

Середня урожайність із 
маткового дерева 70 кг 

Плоди 

Плоди середньої 
маси (10,1-14,1 г), 

округлі. Збір урожаю 
в середині вересня 

Видовженої форми, 
масою 11-13 г. Збір 
урожаю в середині 

вересня 

Плоди великі (14,5 г), 
округлі. Збір урожаю в 

середині вересня 

Шкарлупа 
Тонка, легко 

розколюється 

Середньої товщини, 
легко розколюється. 

Ядро легко 
відділяється від 

оболонки 

Тонка, легко 
розколюється 

Ядро 

52,4% від маси 
плода, світле, 
гарного смаку, 

виймається легко 
цілком 

47% від маси плода, 
світле, гарного смаку, 

виймається легко 
цілком 

Більше 50% від маси 
плода, світле, гарного 

смаку, виймається легко 
цілком 

 

В процесі вирощування підприємство буде орієнтується на високу якість 

продукції, а також її транспортабельність, оскільки від цих факторів залежить ціна та 

отриманий прибуток. 

 

Для засадження міжряддя була обрана малина, 3-х сортів: Полана, Зюгана, 

Геракл.  

Полана 

 

Малина Полана - ремонтантний сорт, відмінною рисою якого є забарвлення 

стебел - фіолетові з блакитним нальотом. Має високу здатність до пагоноутворення (50 

і більше пагонів на кущ), за рахунок чого забезпечується високий врожай. Пагони 
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потужні, висотою близько 160 см, прямостоячі. Незважаючи на велику кількість ягід, 

підв'язки не вимагає.  

Ягоди у Полани округло-конічні, темно-малинові, вагою 5-7 м. Кістянки дрібні, 

смак хороший, зберігається до морозів. 

Зюгана 

 

Малина Зюгана - це високоврожайний ремонтатний сорт, родом зі Швейцарії. 

Відрізняється високими - під 2 м - прямостоячими пагонами. Вони досить потужні, тому 

підв'язку в догляд за кущами цього не обов'язково вмикати. Незважаючи на це багато 

садівників все-таки використовують шпалеру, щоб посадка мала естетичний вигляд. 

 Малина Зюгана, має 7 балів з 10 по стійкості до хвороб. У діаметрі кущ малини 

Зюгана становить приблизно 70 см. Очевидний плюс сорту в тому, що на пагонах немає 

шипів. До того ж на них утворюється велика кількість плодоносних гілок. 

 Листя - великі, темні. Малина Зюгана - це ремонтатний сорт, тобто можна 

отримати два врожаї за сезон. Однак для цього слід дотримуватися деяких умов в 

догляді. Садівники відзначають, що малина Зюгана добре переносить перепади 

температур. Як вказує виробник в описі сорту, морозостійкість кущів малини становить 

9 балів з 10. Що стосується врожайності, то її опис завжди привертає як дрібних 

садівників, так і великих аграріїв. Помічено, що з одного куща можна мати до 9 кг ягід. 

Ягоди великі, - 12 г - мають конусну форму, витягнуті. 

Геракл 

Сорт малини Геракл має східноєвропейське походження. Відноситься до 

ремонтантних сортів малини, відрізняється високою врожайністю і великими 

плодамі.Куст досягає висоти від 1,5 до 2 метрів, не дуже розлогий. Відрізняється 

несильним паросткоутворенню. Середня кількість пагонів заміщення становить всього 

3-4 штуки, але цього достатньо для рясного врожаю. Гілки сильні, що не перегинаються 

під вагою ягід, тому не вимагають обов'язкової підв'язки до шпалери. 

Плоди малини насиченого рубінового кольору, мають форму конуса з незначним 

урізанням. Кістянки добре скріплені між собою, не розсипаються. Ягоди великі, із 

середньою вагою в 5-7 грам, проте нерідкі величезні екземпляри, що досягають 15 м 
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Смак приємний, кисло-солодкий. Запах характерний, малиновий, яскраво виражений. 

Плоди щільні, соковиті, добре переносять транспортування. 

 

З одного куща збирають від 2,5 до 3,5 кг малини, в залежності від величини куща 

і агротехнікі. Сорт стійкий до більшості грибкових захворювань, в тому числі до сірої 

гнилі. Слабо уражується малини кліщем. 

1.4. Місце розташування горіхового саду 

Оскільки дерево горіха погано переносить температуру нижче 20оС, оптимальним 

є його вирощування в лісостеповій зоні з помірним кліматом. Тому, для висадки 

горіхового саду, Київська область є одним з найбільш кліматично сприятливих регіонів 

України. 

 

Рис 1. Зони морозостійкості на території України 
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1.5. Ключові фактори успіху 

Ключові фактори успіху - це обмежена кількість областей діяльності, досягнення 

позитивних результатів в яких гарантує успіх в конкурентній боротьбі компанії чи 

підрозділу. Тобто це ті області, або фактори, на яких варто зосередити увагу, щоб 

домогтися успіху. 

Ключові фактори успіху даної бізнес-моделі наведені в таблиці 4: 

 

Таблиця 4. Ключові фактори успіху (КФУ)   

Оперативність роботи  

Якість товару  

Показовість високого рівня 

роботи компанії 

 

Таким чином, ключових факторів успіху не так вже й багато, а комплексна 

взаємодія цих факторів між собою забезпечує успіх підприємства в конкурентній 

боротьбі. 
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2. АНАЛІЗ РИНКУ 

2.1. Оцінка обсягів ринку  

Для ведення горіхівництва за ґрунтово-кліматичними умовами підходять лише 

7% земель у світі, в тому числі й землі України. На даний час в нашій країні є 424 тисячі 

гектарів землі, придатної для вирощування цієї культури. Попит на волоські горіхи 

постійно зростає, ринок збуту не обмежений географією та обсягами замовлень. 

Перевагою є тривалий термін зберігання продукту та прості умови упаковки і 

транспортування. 

Вирощування грецьких горіхів є глибоко традиційною справою українців. 

Сприятливі природні умови, простота догляду за деревами, харчова цінність плодів, 

жвавий попит на них, особливим чином сприяли поширенню культури спочатку в 

західних та південно-західних районах країни (ХІІ-ХІХ ст.), а пізніше в центральних та 

південно-східних (ХХ ст.). І нині Україна займає провідні позиції у світі у даній сфері.  

 

Виробництво 

В 2016/2017 рр  в Україні збільшилася площа плантацій волоських горіхів до 16,1 

тис. га. У 2016-2017 роках українські фермери зібрали 108 000 тонн волоських горіхів, 

опинившись на першому місці в Європі з експорту волоського горіху. За підсумками 

2016 року, Україна увійшла в топ-5 виробників цього продукту в світі. 

Сади волоського горіху розкидані по території України. У багатьох районах 

волоський горіх і фундук вирощують разом, так як кліматичні умови і грунт підходять 

для розведення обох дерев. 30 років тому в Україні не було приватних фермерських 

господарств, і волоські горіхи вирощувались в колгоспах. Деякі з цих садів, тепер 

викуплені та використовуються для промислового вирощування. Згідно з даними 

Статистичного управління Мінсільгоспу України, в 2015 році 85% врожаю волоських 

горіхів збиралося маленькими, приватними сімейними фермами на своїх земельних 

ділянках і в околицях. Вони мало дбали про культивування садів - ніяких мінеральних 

добрив або агрохімії не застосовувалося. Урожай збирався руками, лупилися горіхи 

вручну. Зібрані волоські горіхи продавалися посередникам для подальшого експорту. 

З 2009 року українські фермери вирощують волоські горіхи в промислових 

масштабах. Середній розмір плантацій коливається від 20 до 50 га. Центральні та 

південні райони України вимагають штучного зрошення для гарантованого високого 

врожаю волоських горіхів.  

Нині під основними гopixoплiдними насадженнями (волоський гopix, мигдаль, 

фундук, фісташка та інші) усіма категоріями господарств зайнято 16,4 тис. га, в тому 

числі у плодоносному віці — 13,3 тис. га, з яких більша частина належить волоському 

горіху — 16,1 тис. га, або 98,2%. За останні роки площа усіх насаджень горіхоплідних 

культур у плодоносному віці суттєво не змінювалася. Найбільша їх площа знаходиться 

у Чернівецькій (11,3% до усієї площі в країні), Вінницькій (7,8%), Закарпатській (7,5%, і 
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Львівській (7,5%) областях. Також значна частка площ під цією культурою розміщена в 

Дніпропетровській (6,8%), Хмельницькій (6,8%), Донецькій (5,3%), Одеській (5,3%), 

Київській (4,5%), Кіровоградській (4,5%), Миколаївській (4,5%) і Черкаській (4,5%) 

областях. 

 

Рис 2. Географічна структура площі горіхоплідних насаджень, % 

Майже 93,2% усіх насаджень горіхоплідних культур у плодоносному віці 

зосереджено в господарствах населення. При цьому їх частка суттєво коливається у 

різних регіонах країни. Зокрема, на Миколаївщині питома вага господарств населення у 

площі вище зазначених насаджень найменша — 50%, тоді як в Одеській — 71,4%, 

Кіровоградській і Черкаській — по 83,3%, Хмельницькій — 88,9%, Вінницькій областях 

— 90%. У решті регіонів цим напрямом займаються майже 100% особистих селянських 

господарств. 

Таким чином, на території Київської області в 2016/2017 роках було вирощено 

4860 тонн волоського горіху (108 000 тонн х 4,5% (частка Київської області в загальній 

структурі горіхоплідних насаджень)). 

Галузеві звіти говорять про те, що нова плеяда виробників волоських горіхів 

інвестує в високопродуктивні виробничі агропромислові комплекси, підбирає різні сорти 

волоських горіхів з високим виходом, будує іригаційні споруди, застосовує добрива та 

впроваджує сучасні технології виробництва. У деяких виробників сучасні плантації 

волоських горіхів досягають 500-600 га. Початкові інвестиції, які потрібні для організації 

промислового виробництва, лежать в межах 5000-8000 дол. США / га. 

Українські виробники переважно вирощують волоські горіхи місцевих сортів. Однак 

рівень врожайності цих сортів не відповідає рівню зростання попиту на волоські горіхи, і 

виробники імпортують продуктивніші сорти - з Молдови, Франції та Білорусі. Сьогодні 

список доступних сортів волоських горіхів перевищує 30 позицій, і українські виробники 

вибирають сорти, які підходять для кліматичних і агрономічних умов даного району. 
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Сучасні бізнесмени, які освоюють промислове виробництво волоських горіхів, 

приділяють більше уваги новим агротехнічним технологій з метою підвищення 

врожайності горіхових дерев. Вони досліджують хімічний склад грунту, вибирають 

найбільш підходящі ділянки при закладці садів, інвестують гроші в селекцію сортів 

волоських горіхів, підгодовують дерева сучасними мінеральними добривами і борються 

зі шкідниками. 

Нові горіхові дерева плодоносять через 5-7 років після посадки. Урожайність у 

молодих дерев низька, збільшується щороку і досягає максимуму через 20-30 років. 

Середній вихід волоських горіхів на нових плантаціях вище, ніж у старих садів. Якість 

продукції, що відвантажується зросла. «Просунуті» виробники закупили обладнання 

для механічного лущення і упаковки горіхів. Однак збір врожаю і сортування за 

категоріями і калібрами виконується вручну. 

Пропозиція і попит 

Основу надходження пропозиції горіхів на внутрішньому ринку формує 

продукція власного виробництва від населення, 80–82% якої становить волоський горіх. 

Другим за обсягами є арахіс, що здебільшого імпортується. У таблиці 5 наведено 

розрахунковий баланс горіхів в Україні, що базується на експертному аналізі даних 

Державної служби статистики і USDA. 

Таблиця 5. Розрахунковий баланс горіхів в Україні (тис. т) 

Показник 2016 р. 2017 р. 

Надходження 

Запаси на початок року 29,8 54,8 

Вироблено 108,0 113,0 

Придбано та інші надходження (в т.ч. імпорт) 24,7 25,0 

Використання 

Експорт 56,1 75,0 

Внутрішнє споживання (населення, харчова 

промисловість) 
51,6 38,1 

Запаси на кінець року 54,8 79,7 

Джерело: розраховано за даними Держслужби статистики України, USDA 

 

Цього року прогнози щодо врожаїв горіхів суттєво різняться. За прогнозами 

аналітиків USDA, виробництво горіхів може становити близько 113 тис.т, що на 4,6% 

більше проти минулого року. Це дозволить збільшити їх експорт до 75 тис. т. При цьому 

очікуване внутрішнє їх споживання сягатиме 38,1 тис. т. Останнім часом внутрішнє 

споживання є доволі низьким внаслідок дії об’єктивних факторів зменшення купівельної 

спроможності населення. 

Експорт та імпорт горіхів 

За останні роки експорт горіхів з України перевищував їх імпорт як в кількісному 

вимірі, так і вартісному. Основну і найбільшу його частку становлять волоські (грецькі) 
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горіхи, які здебільшого надходять у шкаралупі згідно з УКТ ЗЕД «802000000 Інші горіхи, 

свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки».  

Так, впродовж 2014–2016 рр. увесь експорт волоських горіхів в шкарлупі зріс із 31 

до 40 тис.тон на рік, або в 1,3 рази, тоді як внаслідок зниження середньозваженої ціни 1 

кг, відповідно, із 2,80 дол. США до 1,98 дол. валютні надходження зменшилися на 8,8% 

(табл. 6). 

Аналіз даних митної статистики за січень-серпень 2017 р. показує, що за цей 

період експорт волоських горіхів становить майже 12,6 тис. т за середньозваженою 

ціною 1 кг 3,04 дол. на суму 38,2 млн дол. 
Таблиця 6. Аналіз митної статистики експорту-імпорту горіхів в Україні 

Код і назва товарної 

позиції за УКТЗЕД 

Один. 

виміру 

Експорт Імпорт 

Кількість Ціна 1 кг, 

дол.США 

Вартість, 

тис дол. 

США 

Кількість Ціна 1 кг, 

дол.США 

Вартість, 

тис.дол. 

США 

2014 р. 

802000000. Інші 

горіхи, свіжі або 

сушені, очищені від 

шкарлупи або 

неочищені, з шкіркою 

або без шкірки 

кг 31034656,5 2,80 86919,5 3399166,1 7,08 24061,8 

2015 р. 

802000000. Інші 

горіхи, свіжі або 

сушені, очищені від 

шкарлупи або 

неочищені, з шкіркою 

або без шкірки 

кг 28694852,1 3,58 102586,2 1439378,0 9,80 14107,6 

2016 р. 

802000000. Інші 

горіхи, свіжі або 

сушені, очищені від 

шкарлупи або 

неочищені, з шкіркою 

або без шкірки 

кг 40020506,6 1,98 79284,0 1921226,1 7,06 13563,9 

січень-серпень 2017 

802000000 Інші 

горіхи, свіжі або 

сушені, очищені від 

шкарлупи або 

неочищені, з шкіркою 

або без шкірки 

кг 12593131,5 3,04 38221,4 1265988,0 5,74 7261,3 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України 
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Цього року найбільший обсяг експорту волоського горіху здійснюється в напрямку 

європейського і азійського ринків, а також до країн СНД. При цьому середньозважена 

ціна 1 кг горіхів на європейському напрямку становить 4,9 дол. за 1 кг, або на 61,1% 

вище за всіма експортними поставками. Основним імпортерами вітчизняного 

волоського горіху в Європі є Франція (1523,5 т), Греція (539,2 т), Угорщина (461 т), 

Австрія (320,3 т). 

Другим за обсягами є ринок країн Азії, де найбільші потоки експорту горіхів 

спрямовані до Іраку (1981,3 т), Туреччина (793,1 т), Ірану (540,6 т) і Грузії (452 т). 

Середньозважена експортна ціна 1 кг горіхів на цьому напрямку сягає 2,1 дол. 

Серед країн СНД найбільший обсяг вітчизняних волоських горіхів купувала 

Білорусь (1535,3 т) та Азербайджан (1407,8 т). 

Окремо необхідно зазначити, що горіхи на світовому ринку користуються 

стабільним попитом, і їх ціна менш залежна від його кон’юнктури, що робить цей 

напрямок експорту особливо привабливим для вітчизняного агробізнесу. 

 

Україна на світовому ринку горіхів 

Останні роки Україна займає провідні позиції як у виробництві, так і експорті 

горіхів, де основний обсяг припадає саме на волоський (грецький) його вид, який має 

англомовну назву Walnut. Тому певний інтерес представляє аналіз його позицій на 

світовому ринку (табл. 7). 

Таблиця 7. Виробництво-споживання волоських горіхів у світі, тис. т 

Країни 
Маркетинговий період 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017* 2017/2018* 

Виробництво 

Китай 720,000 780,000 900,000 1000,000 1060,000 1000,000 

США 450,871 446,335 518,003 549,754 622,329 589,670 

Чилі 53,000 60,000 81,634 80,000 117,000 120,000 

ЄС 110,000 110,000 107,900 117,928 116,670 115,000 

Україна 96,940 115,790 102,740 115,080 108,000 113,000 

Туреччина 85,000 75,000 40,000 60,000 63,000 58,000 

Індія 36,000 43,000 35,000 33,000 32,000 35,000 

Інші країни 31,000 30,800 40,500 37,500 39,500 39,000 

Разом 1582,811 1660,925 1825,777 1993,265 2158,499 2069,670 

Внутрішнє споживання 

Китай 812,200 854,300 956,400 1075,200 1089,600 1050,000 

ЄС 230,200 262,100 278,500 310,228 355,670 360,000 

Туреччина 117,500 115,100 101,100 142,500 159,200 163,000 

США 154,266 154,922 140,532 134,543 190,778 150,451 
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Індія 24,900 26,400 32,700 43,400 46,200 54,000 

Японія 27,700 29,000 38,000 40,400 46,000 50,000 

Україна 38,940 40,590 43,140 39,380 51,600 38,100 

Південна 

Корея 

28,200 29,100 33,900 30,500 32,100 35,000 

ОАЕ 8,100 17,100 14,300 15,100 32,600 30,000 

Канада 20,700 22,200 17,900 24,000 25,300 26,500 

Інші країни 106,700 107,800 102,941 116,050 100,068 108,050 

Разом 1569,406 1658,612 1759,413 1971,301 2129,116 2065,101 

Джерело. Підготовлено за матеріалами USDA;*прогноз станом на жовтень 2017 р. 

 

За даними аналізу інформації оглядового видання USDA Tree Nuts: World Markets 

and Trade світове виробництво волоського горіха у 2017–2018 маркетинговому періоді 

знизиться і прогнозується на рівні 2,07 млн т у шкаралупі. Основними і найбільшими 

виробниками залишаються Китай та США, частка яких у світовому виробництві цього 

горіху становить 76,8%. 

Згідно з означеним звітом USDA Україна займає 5 місце серед світових 

виробників волоських горіхів. За прогнозом у 2017–2018 маркетинговому періоді його 

виробництво сягатиме 113 тис. т, що становить 5,5% світового показника. За останні 

п’ять років виробництво волоського горіху коливалося від максимального показника 

115,8 тис. т у 2013–2014 і 115,1 тис. т у 2015–2016 до 96,9 тис. т у 2012–2013 

маркетинговому періоді. Внутрішнє споживання волоського горіху в Україні останніми 

роками становить близько 35% від його виробництва, тоді як решта спрямовується на 

експорт. 

Світовий експорт горіхів волоських, як очікується, зросте на 5,6% до 754,5 тис. т 

(табл 8). 

Таблиця 8. Експорт-імпорт волоських горіхів у світі, тис. т 

Країни 
Маркетинговий період 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017* 2017/2018* 

Експорт 

США 310,329 313,471 364,101 445,781 460,101 475,000 

Чилі 50,500 57,400 76,800 78,500 115,000 118,000 

Україна 58,000 75,200 59,600 75,800 56,100 75,000 

Молдова 25,100 27,100 36,800 34,100 34,100 34,000 

Китай 16,100 16,700 14,500 8,300 19,00 20,000 

ЄС 15,000 24,700 16,500 18,300 13,500 15,000 

Туреччина 9,600 12,000 8,000 6,500 7,600 8,000 

Інші країни 18,700 19,200 13,600 11,300 9,000 9,500 

Разом 503,329 545,771 589,901 678,581 714,301 754,500 

Імпорт 
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ЄС 140,200 171,800 187,100 215,600 252,500 260,000 

Туреччина 42,100 52,100 68,100 90,500 105,100 110,000 

Китай 108,300 91,000 70,900 83,500 48,600 70,000 

Японія 27,700 29,000 38,000 40,400 46,000 50,000 

Південна 

Корея 

28,200 29,100 33,900 30,500 32,100 35,000 

Індія 200,000 600,000 10,400 14,300 23,200 30,000 

ОАЕ 8,100 17,100 14,300 15,100 32,600 30,000 

Канада 20,800 22,600 22,600 24,500 25,800 27,000 

Ірак 11,200 13,700 11,900 19,500 19,100 20,000 

США 10,885 15,417 27,402 13,931 20,210 20,000 

Ізраїль 9,600 9,600 10,700 13,000 13,400 14,000 

Австралія 10,600 12,200 12,400 11,200 11,600 13,000 

Мексика 7,400 6,300 9,600 13,800 9,200 10,000 

Бразилія 8,000 8,300 7,100 8,200 9,000 9,500 

Інші країни 58,300 55,500 46,800 48,700 33,925 38,550 

Разом 491,585 534,317 571,202 642,731 682,335 737,050 

Джерело. Підготовлено за матеріалами USDA; *прогноз станом на жовтень 2017 р 

 

Варто окремо відзначити, що на частку США припадає майже 63% від 

загальносвітового експорту волоських горіхів, або 475 тис. тонн. Другим найбільшим за 

обсягами експортером волоських горіхів є Чилі з часткою на ринку, відповідно, 15,6% і 

118 тис. тонн, а третю позицію займає Україна — 9,9% та 75 тис. тонн. 

Найбільшим імпортером волоських горіхів в світі є країни ЄС, які купують його на 

зовнішньому ринку в обсязі 260 тис. тонн, або 35,3%. Крім ЄС, у світі ще 70 тис. тонн 

імпортує Китай, 95 тис. тонн припадає на Туреччину, 50 тис. тонн на Японію і 35 тис. 

тонн на Південну Корею. Разом із країнами ЄС вони імпортують майже 71% усього 

світового обсягу волоських горіхів. Особливо важливим ринком збуту вітчизняних 

горіхів є Туреччина, яка географічно досить близько від нас розташована. А це, своєю 

чергою, підвищує конкурентні переваги вітчизняних виробників за рахунок економії на 

логістиці продукції до кінцевого її споживача. 
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3. МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН 

3.1. Визначення цільової аудиторії 

Цільовою аудиторією проекту є українські та європейські підприємства 

кондитерського, консервного, плодово-овочевого та олійного виробництва, легкої, 

парфумерної, хімічної та фармацевтичної промисловості, роздрібної торгівлі.  

Приміром, особливо високі смакові властивості має горіхова олія, яку 

використовують у харчовій промисловості: з неї видобувають високо цінні ароматичні 

сполуки — трояндову, фіалкову, цитринову ефірні олії. Продукти переробки горіхової 

олії застосовують у парфумерній промисловості, а саму олію – для виробництва 

високоякісних художніх фарб, а також у поліграфічній промисловості. З недостиглих 

плодів варять варення. 

Тверді оболонки плодів горіха містять значну кількість дубильних речовин (16-21 

%) і використовуються для дублення шкур. Зелені оболонки плодів використовують для 

фарбування тканин у різні відтінки коричневого кольору. 

Таким чином, горіхи використовуються в різних галузях промисловості, а ринок 

збуту не обмежений географією та обсягами замовлень. В ролі покупців, здебільшого, 

виступають підприємства, що займаються подальшою переробкою горіхів з метою 

реалізації продукції кінцевому споживачу. 

3.2. Визначення каналів продажу. Маркетингова стратегія 

Основним каналом продажів для підприємства є оптовий збут продукції. 

Потенційні покупці - підприємства харчової та переробної, легкої, парфумерної та 

фармацевтичної промисловості, мережі роздрібної торгівлі. 

Для залучення додаткових клієнтів, а також для збільшення обсягів торгівлі 

необхідно розробити і застосувати заходи по ефективному просуванню товарів на 

ринки Європи. 

З метою збільшення обсягів продажів необхідно розробити для керівників цих 

підприємств привабливі комерційні пропозиції,а після укладення договору забезпечити 

своєчасну доставку продукції високої якості. 

Просування товару (волоського горіху) на ринок не вимагає реклами для 

завоювання покупців,адже високий попит на продукцію призводить до зацікавленості у 

пошуку постачальника з боку клієнтів. 

3.3. Географія продажу 

Найбільшими країнами-імпортерами волоського горіху в світі є Європейські 

країни ( передусім, Швеція та Німеччина) та Туреччина. Розглянемо особливості 

торгівлі з даними країнами. 
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ШВЕЦІЯ 

 

Ринок Швеції характеризується наявністю значного попиту на волоський горіх.  

За результатами 2015 року Швеція займає 20-е місце або 1,1% від загального 

обсягу двосторонньої торгівлі товарами між Україною та країнами ЄС. Станом за перші 

9 місяців 2016 року товарообіг між Швецією і Україною зріс на 58% і зараз дорівнює $ 

470,3 млн. Це дуже скромна цифра, тим більше, що обсяги експорту складають трохи 

більше третини цієї суми. 

Можливі канали проникнення українських продуктів на ринок Швеції 

1) Найбільш очевидний і все ще ефективний варіант - участь у міжнародних 

тематичних виставках – в Швеції вони проводятся регулярно. Незважаючи на те, що 

світ все глибше поглинає у цифрових технологіях, особистий контакт все ще 

залишається найкращим способом зав'язати партнерські відносини. 

2) Окрім міжнародних виставок існують і спеціалізовані. Наприклад, посольство 

України в Швеції регулярно проводить виставку-ярмарку українських товарів. В 

пріоритеті просування продуктів харчування та товарів легкої промисловості, проте 

представники інших галузей також запрошуються. Участь у виставці безкоштовна, крім 

безпосередніх витрат на поїздку - оплату авіаквитків, харчування та проживання. 

Бажаючі взяти участь у виставці можуть зв'язатися з першим секретарем економічного 

відділу Посольства України в Швеції Лілією Григорович по електронній пошті: 

lilia.honcharevych@mfa.gov.ua 

3) Запит в Open Trade Gate Швеція. Це державна програма, призначена 

допомогти іноземним виробникам з виходом на ринок як Швеції, так й інших країн ЄС. 

Шведські спеціалісти готують розгорнутий відповідь за кожним запитом: оформлюють 

вимоги до продукції, можуть допомогти з пошуком бізнес-партнерів. Так само в рамках 

цієї програми проводяться семінари по експорту. В Україні подібний захід відбувається 

щовересня, за підтримки Ради експортерів та інвесторів при МЗС України. 

4) Активна участь у тендерах на державні закупівлі в інших країнах (GPA). З 

травня 2016 року Україна приєдналася до Угоди Світової організації торгівлі з 

державних закупівель (Договір про Державні закупівлі, ГПД). Тепер українські компанії 
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можуть брати участь в державних закупівлях 45 країн-учасників угод, серед яких країни 

ЄС, Японія, США, Корея, Тайвань, Сінгапур, Гонконг и Канада. Це один з найпростіших 

способів виходу з товаром на експорт. Перевага в тому, що цей спосіб не вимагає 

витрат коштів на просування товару, на подорожі та пощук партнерів, на відкриття 

закордонний представництв. Досить найти відповідний тендер и правильно оформити 

заявку на сайті. 

5) Вихід на прямі контакти з шведськими компаніями на їх сайтах. 90% населення 

Швеції є користувачами інтернету. А це означає, що навіть у невеликій компанії, 

швидше за все, є свій сайт. Якщо вислати бізнес-пропозицію за вказаними контактами, 

можна розраховувати на те, що її, як мінімум, розглянуть.  

 

НІМЕЧЧИНА 

 

Імпорт волоського горіха в Німеччину постійно зростає, споживачі цінують безліч 

корисних властивостей цього продукту. Німеччина має власне виробництво волоського 

горіха, але більше половини ринку поставляється за рахунок імпорту, і країна фактично 

є провідним світовим покупцем.  

Важливість якості продукції, в поєднанні з традиційним характером торгівлі, де 

покупці часто неохоче змінюють постачальників, означає, що нові країни-постачальники 

стикаються з проблемою при виході на німецький ринок. 

При просуванні товару в Німеччині звернути увагу на наступні канали: 

1. Деякі німецькі підприємства-виробники експортують свою продукцію в інші 

країни ЄС, і з метою збільшення обсягів продажу, нерідко самі шукають постачальників, 

виступаючи в ролі посередників. Тому, партнерство з німецькими виробниками горіхів 

може бути вигідним. 

2. Корисним є веб-сайт Міжнародної Ради з горіхів і сухофруктів. У Німеччині 

цікаву інформацію можна знайти на веб-сайті Waren-Verein, який представляє інтереси 
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горіхових оптовиків. На ньому можна ознайомитися з інформацією про партнера, 

перевірити на надійність, переглянути відгуки. 

3. Світове споживання зростає більшими темпами, ніж споживання в Німеччині. В 

цьому випадку, надмірний попит може бути проблемою, ведучи до підвищення ціни, що 

буде відлякувати потенційних німецьких клієнтів, які зазвичай дуже зважено ставляться 

до покупок . Тому для німецьких споживачів слід передбачити фіксовану ціну на протязі 

дії всього контракту. 

 

ТУРЕЧИННА 

 

У Туреччині волоські горіхи дуже популярні в якості інгредієнта для десертів- 

турецький варіант чурчхели (pestil and köme), зробленої з волоських горіхів, шовковиці і 

винограду. Волоські горіхи також використовуються при виробництві баклави, 

морозива, халви, печива, тістечок, хлібобулочних виробів та ін. Тому, всі підприємства 

харчової промисловості Туреччини потребують якісного волоського горіху. 

Обсяги споживання волоського горіху в Туреччині в останні роки зросли в зв'язку 

поширенням тренду здорового харчування серед середнього класу. Споживання 

волоських горіхів на душу населення наблизилося до 3 кг. / рік. 

Туреччина чистий імпортер волоських горіхів. Імпорт зріс на 17% через 

недостатність місцевого виробництва і зростання рівня споживання. Основні 

постачальники волоських горіхів: США, Чилі, Узбекистан, Іран, Молдова, Україна, 

Китай, Болгарія і Румунія. Туреччина відчуває сильну потребу в волоських горіхах 

високої якості. Так, згідно інформації турецьких статистичних служб, обсяг імпорту в 

2017/18 р складе 96 тис.т. 

До основних легальних каналів просування продукції горіхівництва до Туреччини 

слід віднести співпрацю з турецькими компаніями – експортерами, а також 

підприємствами переробної та харчової промисловості. 
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3.4. Прогнозний план продажу по проекту 

Проектом передбачено реалізацію двох видів продукції: 

 Горіх волоський нелущений (в шкарлупі) – 000 USD/тонна; 

 Малина сортована та фасована (в перші 7 років після закладки саду) – 000 

USD/тонна. 

Бізнес-моделю передбачена реалізація 95% зібраних горіхів, технологічні втрати 

будуть становити близько 5% урожаю. Через 10 років, після висадки саду, планується 

прорідження дерев, тому в 11 році спостерігаємо спад обсягів збору врожаю.   

План збору та реалізації відображений в таблиці 9.  
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Таблиця 9. Прогнозний план збору і реалізації урожаю саду 

Показник 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

Урожайність горіха з га, 
тонн                      

Зібрано тонн горіхів                      

Продано в шкаралупі                      

Урожайність малини з га 
(міжряддя), тонн                      

Зібрано тон малини                      
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3.5. SWOT – анализ 

Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища (SWOT-аналіз) 

SWOT-аналіз: 

 S - strength - сила, 

 W - weakness - слабкість, 

 - opportunity - можливість, 

 T - threat - загроза. 

Застосовуваний для аналізу метод SWOT є досить широко визнаним підходом, 

що дозволяє провести спільне вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Застосовуючи метод SWOT, вдається встановити лінії зв'язку між силою і слабкістю, які 

притаманні організації і зовнішніми погрозами і можливостями. 

Сила компанії - це те, в чому підприємство досягло успіхів або якась 

особливість, що надає їй додаткові можливості. Сила може полягати в навичках, 

значному досвіді, організаційних ресурсах чи конкурентних можливостях, досягненнях, 

які дають підприємству переваги на ринку (наприклад, кращий товар, досконала 

технологія, краще обслуговування клієнтів, велика впізнаваність товарної марки). Сила 

може також бути результатом створення альянсу або об'єднання з партнером, що має 

досвід або потенційні можливості для посилення конкурентоспроможності 

підприємства. 

Слабкість - це відсутність чогось важливого для функціонування підприємства 

або те, що їй не вдається (в порівнянні з іншими), або щось, що ставить її в 

несприятливі умови. Слабка сторона, в залежності від того, наскільки вона важлива в 

конкурентній боротьбі, може зробити підприємство вразливим, а може і не зробити. 

Можливості - це ті події або фактори зовнішнього середовища, існування яких 

дуже позитивно позначилося на стані підприємства, його фінансового та конкурентному 

становищі. Настання цих подій необхідно всіляко сприяти. 

Загрози - це ті події або фактори зовнішнього середовища, настання яких було б 

небажано для підприємства. Ці події самим негативним чином можуть вплинути на стан 

підприємства, тому необхідно вжити всіх можливих заходів для запобігання цих подій 

або, принаймні, пом'якшити результат їх настання  
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Внутрішні фактори 

 

 
 

П
о
зи

ти
в
н
і 

S - сила W - слабкість 
 
 

Н
е

га
ти

в
н
і 

S1. Розташування земельної ділянки в 

сприятливих для вирощення саду природніх 
умовах  

W1. Перший урожай саду органічного 

горіха очікується тільки на 5-й рік роботи 
підприємства 

S2. Широкий ринок збуту продукції 

(внутрішній та зовнішній ринки збуту,  
харчова промисловість, кондитерські цехи, 
кафе, ресторани та інші пункти громадського 
харчування) 

W2 Висока залежність бізнесу від 
погодних та кліматичних умов 

S3. Тривалий термін зберігання основного 

продукту, відсутність особливих умов 
зберігання і прості умови транспортування 

 

S4. Безвідходне виробництво бізнесу 

(деревина, листя, гілки, корені є сировиною 
для легкої, харчової, хімічної і 
фармацевтичної промисловості) 

 

O - можливості T - загрози 

O1. Робота на внутрішній ринок, в якості 
додаткового каналу збуту продукції 

T1. Війна цін з вже існуючими гравцями 

ринку 

O2. Вирощування інших культур в міжрядді 
саду 

Т2. Захворювання (бактеріоз, бура 
плямистість, фітофтороз) та шкідники, 
що вражають горіх (горіхова міль, 
попелиці, кліщ, горіхова плодожерка) та 
сильні морози 

О3. Розширення території саду Т3. Людський фактор (вандалізм) 

Зовнішні фактори 
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4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН  

4.1. Ключові параметри виробництва 

Кращими строками закладки саду є жовтень – листопад і ранньовесняний період. 

У місцевості з суворими зимами, які є характерними для Північної України, краще 

висаджувати саджанці рано навесні. Слід надавати перевагу весняному висаджуванню, 

оскільки деревце, ослаблене пересадкою, менше піддається впливу холодних зимових 

вітрів. 

На території саду необхідно облаштувати складське та виробниче приміщення, 

де буде відбуватися зберігання, сортування та пакування продукції.  

Також слід подбати про кімнату персоналу, що буде доглядати за садом та 

охоронців. 

Підготовка ділянки 

Після вибору та підготовки ділянки, на якій будуть висаджені саджанці горіха, 

потрібно провести цикл робіт для забезпечення оптимальних умов росту майбутнього 

саду. Виорати, прокультивувати, внести добрива. 

Висаджування саджанців волоських горіхів 

Саджанці висаджуватимуть на відстані 8 х 8 м. Молоді горіхові деревця будуть 

висаджуватися дворічними саджанцями без розвинутої крони. 

Ямки для саджанців роблять у день висадки для максимального збереження 

вологи. Розміри ямок мають бути діаметром не менше 80 х 80 см. Перед садінням 

пошкоджені корінці обережно обрізають. Потрібно розмістити їх горизонтально на тому 

рівні, на якому вони будуть закопані, і розрівняти навколо саджанця у формі зірки. 

Необхідно, щоб після висадки місце прищеплення перебувало на 3-5 см понад 

рівнем ґрунту. До висаджування в ямку не можна лити воду. Після висадки землю 

злегка утрамбовують, а навколо стовбура роблять лунку. Потім кожне висаджене 

деревце поливають: 15-20 л води на саджанець. 

Підживлення 

Насамкінець висадки кожне деревце поверхнево підживлюють: 500 г азоту, 

фосфору, калію, в радіусі одного метра навколо стовбура.  

Додаткові культури 

В даному горіховому саду міжряддя буде використане для посадки малини. 

Саджання малини слід завершити до початку морозів, а краще за місяць. Цього часу 

достатньо, щоб пагони встигли добре вкоренитися. 

Найкращий час для посадки це середина вересня початок жовтня. Молоді 

саджанці встигають вкоренитися до заморозків, добре перезимують і навесні почнуть 

активно розвиватися. 

Догляд за деревами 

Рекомендовано регулярні зволоження ґрунту, але не можна допускати застою 

вологи.  
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Формування крони дерева волоського горіха 

Крону волоського горіха формують за поліпшеною ярусною і змінно-лідерною 

системами. Підрізати гілки горіха починають із другого року його життя, залишаючи 

штамб на висоті 0,9-1,1 м. Першого року висадки - в кінці серпня для того, щоб 

захистити саджанець від осінніх заморозків, прагнуть призупинити їхній ріст. Для цього 

обривають верхні бруньки на верхівці дерева. 

Наступні три-чотири роки, залежно від потенціалу ґрунту та сортових 

особливостей горіха, формують крону у вигляді осі або традиційно кубоподібну.  

Агротехнічні заходи 

Практикою встановлено: щорічно високі врожаї горіхів, як, втім, й інших плодових 

культур, можна отримувати лише у разі, якщо в насадженнях виконують повний 

комплекс агрозаходів, що забезпечують усебічне підвищення або підтримання на 

високому рівні родючості ґрунту. В умовах недостатнього волого забезпечення цей 

комплекс має також передбачати якнайповніше поглинання ґрунтом вологи і її 

раціональне використання деревами.  

Внесення добрив 

За даними зарубіжних джерел, установлено, що за врожаю 4000 кг горіхів з 

одного гектара насаджень волоського горіха дерева щорічно виносять з ґрунту 100 кг N, 

16 кг - Р2О2, 21 кг - К2О і 31 кг Са. Оскільки волоський горіх виносить із ґрунту велику 

кількість елементів мінерального живлення, нестачу його слід поповнювати щорічно. 

Азот є елементом, що сприяє інтенсивній вегетації. Проте внесення в горіховому саду 

азотних добрив потрібно проводити обережно, оскільки вони сприяють розвиткові 

бактеріозу. Тому під час внесення цих добрив фітосанітарну боротьбу слід проводити 

своєчасно. Не варто вносити азотні добрива протягом двох-трьох років у період початку 

плодоношення дерев. Фосфорно-калійні добрива сприяють плодоношенню дерева, тож 

вносити їх потрібно на рівні коріння. Для кращої засвоюваності добрив важливе 

значення має розпушування глибоких шарів ґрунту з метою полегшеного проникнення 

коренів у ґрунт. 

Боротьба з хворобами і шкідниками 

Найшкідливішими захворюваннями волоського горіха є бактеріоз, бура 

плямистість, фітофтороз. 

Бактеріоз (Xanthоmonаs cаmpestris px juglandis) - найпоширеніше захворювання 

волоського горіха, і в світовій практиці практично немає сортів, досить стійких до нього. 

Хвороба уражує всі надземні органи дерева волоського горіха: бруньки, листя та їхні 

живці, чоловічі та жіночі квітки, одно- і дворічні гілки, точки росту пагонів, плоди на 

різних стадіях їхнього розвитку. На листках з'являються великі чорні плями, які 

поширюються вздовж жилок. Листочки деформуються, чорніють у результаті злиття 

плям і опадають. На нездерев'янілих пагонах, як і на листі, хвороба проявляється у 

вигляді видовжених коричневих плям. У дощову погоду пагони висихають і 
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викривляються. Уражені сережки з тичинковими квітками слугують джерелом 

поширення хвороби. Особливо небезпечні пошкодження маточкових квіток. 

У роки зі сприятливими умовами для розвитку хвороби (дощова погода) 

знищується до 90% маточкових квіток, і дерева практично залишаються без урожаю. 

Уражені молоді плоди, як правило, опадають. Пізніше ураження може призвести до 

погіршення якості горіхів. Перезимовують патогени хвороби на корі хворих гілок. 

Навесні інфекція проникає в листя через продихи, а в інші органи дерева - через 

механічні ушкодження. 

 

Надмірно великі дози азотних добрив у горіхових насадженнях підсилюють 

розвиток хвороби. Сорти тонкокорих горіхів уразливіші до хвороби порівняно з 

товстокорими. 

 Заходи боротьби. Для боротьби з бактеріозом велике значення мають 

агротехнічні заходи, спрямовані на збирання і спалювання листя, пошкодених гілок 

тощо. 

З хімічних засобів захисту найефективніші такі мідьвмісні препарати, як мідний 

купорос, окис міді та ін. Слід пам'ятати, що обробку розчинами цих препаратів 

(найчастіше 1%-ним розчином бордоської рідини) потрібно проводити до початку 

зараження бактерією маточкових і тичинкових квіток, а також у період молодої зав'язі. 

Терміни обприскування залежать від особливостей вегетації. За даними французьких 

дослідників E. Germain, I.-P. Prunet, A. Garcin, потрібно проводити три обробки. За 

потреби протягом вегетації проводять ще одне-два обприскування. Як правило, 
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обприскування 1%-ним розчином мідьвмісних препаратів справляє ефективну дію і 

проти іншої небезпечної хвороби - бурої плямистості. 

Основні шкідники волоського горіха. Найбільші пошкодження плодоносним 

насадженням волоського горіха завдають шкідники листя: горіхова міль, попелиці, кліщ, 

- а з шкідників плодів - горіхова плодожерка. 

Горіхова міль (Gracillaria rosciopenella). Основну шкоду міль завдає в розпліднику, 

але ушкоджує також листя і в саду. Молоді гусениці мінують листя, вигризаючи їхню 

м'якоть і залишаючи незайманою поверхню. Із заходів боротьби застосовують 

обприскування рослин розчинами системних отрут, рекомендованих для інших 

плодових культур. Найчастіше використовують Децис, 2,5% к.е., Карате, 2,5% 

концентрат емульсії. 

Попелиці (Callipterus). Попелиці також пошкоджують листя саджанців у 

розпліднику та дерев у саду. Вони живляться соком листя і бруньок, тим самим 

послаблюючи рослини. За масового розмноження попелиць листя скручується, 

зменшується його асиміляційна поверхня. Горіх ушкоджують кілька видів попелиць. Як 

заходи боротьби застосовують розчини препаратів, рекомендованих проти молей, в 

поданих вище концентраціях. 

Плодожерка (Сydia pomonella) - один із найнебезпечніших шкідників волоського 

горіха. Пошкоджені плодожеркою молоді плоди опадають. У пізніший період розвитку 

гусениці другого покоління проникають усередину горіхів через їхню основу. Як 

правило, горіхи не опадають, але стають нетоварними. 

Заходи боротьби. Встановлення ловильних кілець, збір і знищення опалих горіхів, 

пошкоджених плодожеркою, до виходу гусениць, обприскування розчином одного з 

названих вище препаратів. 

Основні дії по догляду за садом 

Догляд за деревами потребує часу, певної кваліфікації та знань.  

Таблиця 10. Основні дії по догляду за садом 

Підготовка до заморозків  

Регулярна профілактика 

проти бактеріозу 

 

Формування крони  

 

Водозабезпечення і зрошування 

Волоський горіх є мезофітом, тобто рослиною, яка добре росте в умовах більш-

менш достатнього, але не надмірного зволоження. Він в змозі обходитися мінімальною 

кількістю вологи протягом коротких періодів часу. Потужна коренева система, що 

розвивається з перших років життя редукція листя, зменшення листових пластинок або 

кількості листочків, а також часткове їх опадання скорочує загальні витрати води на 

транспірацію.  
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Але здатність вижити в посуху - це одне, а можливість сформувати в таких 

умовах урожай - зовсім інше. Тому для промислової культури горіха волоського краще 

вибирати зони з достатнім зволоженням, де річна сума опадів знаходиться в межах 

600-700 мм. Ґрунтові води - одне з джерел «водопостачання» рослин. При цьому 

території з високим рівнем застійних ґрунтових вод небезпечні для горіхоплідних. На 

них рослини ростуть повільно і слабо розвиваються, і досить часто гинуть. Для 

отримання максимальних врожаїв необхідно, щоб ґрунтові води знаходилися на глибині 

2,2-3,0 м від поверхні ґрунту.  

Максимальна потреба в воді виникає у весняно-літній період (травень-серпень), в 

період активного росту і розвитку дерева і плодів. Кількість атмосферних опадів в цей 

час, особливо на Півдні України, як правило, недостатньо. Проблему можна вирішити 

двома способами: або зберегти в ґрунті вологу раніше опадів, або проводити 

зрошування. Другий спосіб більш раціональний, оскільки дозволяє гарантовано 

створити оптимальні умови забезпечення рослин водою і  елементами мінерального 

живлення.  

Тому, при закладці інтенсивного горіхового саду, необхідно враховувати, що без 

зрошення не обійтися. Осінню обробку ґрунту необхідно проводити на таку глибину, 

щоб не пошкодити коріння і накопичити якомога більшу кількість води від атмосферних 

опадів. У деяких умовах в другій половині літа можна висіяти сидерати і зорати їх 

восени. Протягом літа руйнування капілярів слід проводити поступово і на глибину не 

більше 10 см. Бічні корені волоського горіха розташовані близько до поверхні ґрунту, 

тому більш глибока обробка може їх травмувати. До того ж, в посушливі періоди глибокі 

і часті розпушування ґрунту призводять до висушування ґрунту. Тому використання 

гербіцидів і мульчі мають перевагу перед систематичної механічною обробкою ґрунту. 

4.2.Державна підтримка горіхового бізнесу в Україні 

Державна підтримка розвитку виноградарства і садівництва до 2013 року 

здійснювалася відповідно до Закону України “Про збір на розвиток виноградарства, 

садівництва і хмелярства” та Порядку справляння збору та використання коштів на 

розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 15.07.05 № 587. З 2013 по 2017 роки підтримка не 

надавалася. На початку 2017 року фінансування програми було відновлено. 

Згідно п.4 Постанови, підтримка надається суб”єктам господарювання, 

незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які займаються 

виноградарством та садівництвом, для компенсації їх витрат на проектні роботи, 

підготовку ґрунту та посадку, догляд за багаторічними насадженнями, спорудження 

шпалери та краплинного зрошення відповідно до нормативних витрат на 1 гектар. 

В першу чергу, ініціатор висадки саду (власник земельної ділянки, або суб’єкт 

господарювання, що її орендує) має звернутися до однієї з компаній, що мають ліцензію 
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на право виготовлення проектно-кошторисної документації і укласти з нею договір на 

виготовлення проекту. 

Ця організація, після виготовлення проекту забовязана здати проектно-

кошторисну документацію на експертизу в Українську державну помологічно-

ампелографічну інспекцію (м.Київ вул..Ямська 32), та затвердити її в Мінагрополітики. У 

подальшому господарству необхідно придбати саджанці і розпочати посадку згідно 

проектно-кошторисної документації. 

Відшкодування витрат на закупівлю посадкового матеріалу можливе за умови, 

що саджанці будуть придбані у розсадниках, занесених до Державного реєстру 

виробників посадкового матеріалу України. 

Необхідно також відзначити, що незалежно від сум, витрачених господарством 

на саджанці і придбані матеріали, відшкодовуються суми не більше за нормативні, 

визначені Мінагрополітики 

Не відшкодовуються витрати на закладання багаторічних насаджень, якщо вони 

посаджені не районованими сортами. Згідно Положення, не відшкодовуються витрати 

минулих років. Не передбачене також і авансування робіт. 

Далі суб”єкт господарювання надає заяву, акт про фактично виконаний обсяг 

робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості про витрати на виконання робіт, 

кошториси, технологічні карти для виконання робіт у виноградарстві та садівництві, 

регіональній комісії Головного управління агропромислового розвитку держадміністрації 

тієї місцевості, де зареєстроване його підприємство. Регіональна комісія визначає 

попередній обсяг фінансової підтримки суб”єктів господарювання, і подає документи до 

Мінагрополітики щомісяця до 15 числа. Комісія Мінагрополітики визначає остаточні 

обсяги фінансової підтримки у розрізі кожного одержувача, та надає Державному 

казначейству розподіл коштів відповідно до Порядку обслуговування державного 

бюджету за видатками. 

 

 

 

 

 

Таблиця 11. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат по закладенню 

плодових насаджень та догляду за ними до вступу у плодоношення без врахування 

проектних робіт та краплинного зрошення (горіхоплідні культури) 

Культура 
Схема посадки 

та вид 
саджанцю 

Витрати на 1 га, тис грн 

Тривалість 
створення, 
років Всього 

Підготовка 
грунту та 
посадка 

в т.ч. 
вартість 
саджанців 

Догляд за 
насадженнями 
(з розрахунку 
на рік) 

в т.ч. 
засоби 
хімічного 
захисту 

Горіх 
волоський 10х8 

сіянець       

щеплений       
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Варто зазначити, що механізм компенсування, на якому було побудовано 

систему державної підтримки виноградарства, садівництва і хмелярства, під час 

тривалого функціонування продемонстрував свої позитивні та негативні риси.  

До негативних аспектів дослідники зараховують такі:  

а) заохочення споживацьких настроїв виробників, їх незацікавленості в 

забезпеченні виробництва якісної продукції та її реалізації споживачам  

б) відсторонення від державної підтримки дрібних суб’єктів унаслідок відсутності 

в них коштів на великі капіталовкладення;  

в) стимулювання збільшення кількості, а не якості насаджень.  

Однак, незважаючи на вказані недоліки, цей механізм державної підтримки 

продемонстрував реальні результати. Так, протягом 2000–2012 років суб’єктами 

господарювання за державної підтримки було закладено 45,5 тис. га виноградників і 

48,9 тис. га плодово-ягідних та горіхових насаджень. 
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5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН 

5.1. Організаційна структура господарства 

Організація діяльності даного підприємства побудована на лінійній організаційній 

структурі, в якій основну діяльність по організації роботи підприємства виконує 

директор. 

Лінійна організаційна структура - проста ієрархічна структура управління, 

складається з керівника підприємства і декількох підлеглих працівників. Лінійна 

структура особливо ефективна на невеликих підприємствах з одним або декількома 

видами діяльності. 

Організаційна структура підприємства наведена на рис 3. 

 

Рис 3. Організаційна структура підприємства 

5.2. Потреба в трудових ресурсах, їх вартість 

Для функціонування підприємства необхідно найняти директора і працівників 

саду (охоронців). 

Директор підприємства буде здійснювати керівництво персоналом, контролювати 

їх роботу, налагоджувати шляхи реалізації товару, працювати з партнерами, визначати 

способи та методи просування. Працівники саду, що найматимуться директором на 

літній сезон, виконувати різну агротехнічну роботу. 

Фонд заробітної плати компанії представлений в таблиці 12.  

Директор

Охоронники
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Таблиця 12. Фонд заробітної плати підприємства на місяць 

Працівник 
саду 

Людей в 
зміні 

Змін 
Всього 

працівників 
ЗП на 1 

працівника 
загальна 

ЗП 
ПДФО 

Військовий 
збір 

Нараховано 
ЗП 

ЄСВ 
Фонд 

ЗП 

Директор           

Охороник           

Всего, USD           
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6. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ  

6.1. Структура інвестиційних витрат 

Проект передбачається реалізувати за рахунок коштів інвестора та ініціатора. 

Розподіл інвестицій представлено в таблиці 13. 

 

Таблиця 13. Використання інвестицій 

Інвестиції Од. 
кількість 

од. 

вартість 
за од.  
USD 

Всього, 
USD 

Підготовка ґрунту - оранка і дискування га    

Підготовка ґрунту - культивація га    

Внесення органічних добрив т    

Розмітка і підготовка до висадки га    

Саджанець горіха (з доставкою) шт    

Саджанець малини шт    

Вартість висадки горіха шт    

Вартість висадки малини шт    

Встановлення огорожі по периметру м.п    

Споруда комплексу технічних приміщень + склад м.кв    

Садовий інвентар (тачки, лопати, короба, сходи і 
т.д.) ед    

Сверловина ед    

Всього прямих інвестицій      

Покриття витрат до виходу в точку беззбитковості      

Всього інвестицій      

 

6.2. Графік фінансування проекту 

Реалізація проекту буде здійснюватися в 7 етапів: 

1. Пошук відповідної ділянки та огородження території; 

2. Реєстрація підприємства; 

3. Найм працівників саду; 

4. Зведення об’єктів інфраструктури; 

5. Підготовка землі; 

6. Закупівля висадкового матеріалу, добрив та інвентарю.  

7. Висадка саду 

 

Вартість етапів реалізації проекту представлена в таблиці 14. 
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Таблиця 14. Графік фінансування і реалізації проекту 

№ Етап 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 

1 
Пошук відповідної ділянки, огородження 
території       

2 Реєстрація підприємства       

3 Найм працівників саду       

4 Зведення об'єктів інфраструктури       

5 Підготовка землі       

6 
Закупівля висадкового матеріалу, добрив 
та інвентарю       

7 Висадка саду       
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7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 

7.1. Прогноз постійних витрат 

У даній бізнес - моделі передбачені наступні щомісячні постійні витрати: 

1. Фонд заробітної плати – 000 USD; 

- в т.ч. сплата ЄСВ – 000 USD ; 

2. Агрономічні заходи по догляду за садом – 000 USD ; 

7.2. Прогноз змінних витрат 

Прогнозовані щомісячні змінні витрати розраховані виходячи з: 

1. Витрат на збір горіха – 00 USD/тонна; 

2. Витрати на збір малини – 00 USD/тонна; 

3. Закупівля тари для горіху – 00 USD/тонна; 

4. Закупівля тари для малини – 00 USD/тонна; 

5. Дозакупка саджанців на заміну – 0% від вартості першої закупівлі (000 USD) в 

перші 2 роки проекту. 

7.3. Амортизація 

Основні засоби, що використовуються під час операційної діяльності 

підприємства втрачають свою вартість через фізичний знос і моральне старіння. 

Знос (або амортизація) є однією зі складових собівартості товарів, але не є 

причиною відтоку реальних грошей. Найбільшого поширення набув механізм лінійної 

амортизації, коли річна норма амортизації встановлюється виходячи з терміну служби 

обладнання. 

Первісна вартість основних засобів - це вартість, за якою засіб було придбано чи 

оприбутковано на баланс підприємства. Балансова вартість або залишкова вартість = 

Первісна вартість - нарахований знос. 

Амортизаційні відрахування в розрахунках прийняті відповідно нормативним 

значенням. В основу розрахунку покладена вартість комплексу технічних приміщень та 

огорожі. 

В якості базового методу розрахунку амортизації було обрано лінійний метод. 

При розрахунку амортизації були використані положення Податкового кодексу України.  
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Таблиця 15. Розрахунок амортизації 

Вихідні дані   

Вартість основних засобів,USD  

Період амортизації, років  

Сума амортизації за рік, USD  

 

Рік Первісна вартість Знос Залишкова вартість 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    



7.4. Податки 

Організаційно - правовою формою власності підприємства буде приватне 

підприємство (ПП), на загальній системі оподаткування. 

При загальній системі податком обкладається прибуток господарства (доходи за 

вирахуванням витрат). У 2017 році ставка податку на прибуток становить 18%. 

ТОВ, як роботодавець, зобов'язується сплачувати Єдиний соціальний внесок на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за співробітників. Ставка 

ЄСВ у 2017 році становить 22% від заробітної плати. 

7.5. Прогноз прибутків і збитків  

Прибуток в даній бізнес - моделі планується отримувати починаючи з 2 - го року 

роботи саду. 

 

Рис 4. Формування прибутку по проекту 

 



7.6. Прогноз руху грошових коштів 

Таблиця 16. Рух грошових коштів в перші 10 років роботи саду 

Категорія 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Постійні витрати                       

Фонд заработної плати            

Агрономічні заходи (догляд за садом)            

Всього постійних затрат, USD            

Зміні витрати            

Витрати на збір горіха            

Витрати на збір малини            

Купівля тари для горіха            

Купівля тари для малини            

Купівля посадкового матеріалу (дозакупки саджанців на заміну)            

Всього змінних витрат, USD            

Всього затрат, USD            

Дохід            

Дохід від продажу горіха            

Дохід від продажу малини            

Всього Дохід, USD            

             

Прибуток            

Амортизація            

Прибуток до оподаткування, USD            

Податок 18%            

Прибуток після оподаткування            

 
           

Чистий грошовий потік            

             

EBITDA            

             

EBIT            

             

Нерозподілений прибуток, USD            

Консолідована сума, USD            
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Таблиця 17. Рух грошових коштів в 10-20 роки роботи саду 

Категорія 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Всего, USD 

Постійні витрати                     

Фонд заработної плати           

Агрономічні заходи (догляд за садом)           

Всього постійних затрат, USD           

Зміні витрати           

Витрати на збір горіха           

Витрати на збір малини           

Купівля тари для горіха           

Купівля тари для малини           

Купівля посадкового матеріалу (дозакупки саджанців на заміну)           

Всього змінних витрат, USD           

Всього затрат, USD           

Дохід           

Дохід від продажу горіха           

Дохід від продажу малини           

Всього Дохід, USD           

            

Прибуток           

Амортизація           

Прибуток до оподаткування, USD           

Податок 18%           

Прибуток після оподаткування           

 
          

Чистий грошовий потік           

            

EBITDA           

            

EBIT           

            

Нерозподілений прибуток, USD           

 
          

Консолідована сума, USD           

 



7.7. Прогнозний баланс підприємства 

Баланс - це документ, який відображає активи і пасиви, сформовані на 

підприємстві. Баланс - це один з індикаторів ефективності ведення бізнесу та розвитку 

господарської діяльності на підприємстві.  

Прогнозний баланс складено на 20 років роботи. 

 



Таблиця 18. Прогнозний баланс на перші 10 років роботи саду 

№ рядка Надходження та витрати 
Рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Залишок коштів на початок місяця           

2 Надходження:           

2.1 Залучені інвестиції           

2.2, Дохід від продажу горіха           

2.3, Дохід від продажу малини           

3 Всього надходжень           

4 Витрати           

4.1, Інвестиції           

4.2, Фонд заработної плати           

4.3, Агрономічні заходи (догляд за садом)           

4.4, Витрати на збір горіха           

4.5, Витрати на збір малини           

4.6, Купівля тари для горіха           

4.7, Купівля тари для малини           

4.8, Купівля посадкового матеріалу (дозакупки саджанців на заміну)           

4.9, Амортизація           

4.10 Податок на прибуток (18%)           

5 Всього витрат           

6 БАЛАНС (рядок 1 + рядок 3) – рядок 5)           
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Таблиця 19. Прогнозний баланс на 10-20 роки роботи саду 

№ рядка Надходження та витрати 
                    

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Залишок коштів на початок місяця           

2 Поступления:           

2.1 Залучені інвестиції           

2.2, Дохід від продажу горіха           

2.3, Дохід від продажу малини           

3 Всього надходжень           

4 Затраты           

4.1, Інвестиції           

4.2, Фонд заработної плати           

4.3, Агрономічні заходи (догляд за садом)           

4.4, Витрати на збір горіха           

4.5, Витрати на збір малини           

4.6, Купівля тари для горіха           

4.7, Купівля тари для малини           

4.8, Купівля посадкового матеріалу (дозакупки саджанців на заміну)           

4.16, Амортизація           

4.17, Податок на прибуток (18%)           

5 Всього витрат           

6 БАЛАНС (рядок 1 + рядок 3) – рядок 5)           

 

 



8. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ 

8.1. Оцінка проекту, його ефективність і спрямованість 

Оцінка ефективності створення горіхового саду, що є предметом цього бізнес-

плану, а також здатності бізнесу генерувати прибуток оцінена відповідно до 

міжнародної практики по групі показників, серед яких основними є наступні - чиста 

поточна вартість проекту (NPV), внутрішня норма прибутковості (рентабельності) 

проекту (IRR) і дисконтований період окупності проекту (DPР). За даними показниками 

можна зробити висновок про ефективність проекту. 

В даному бізнес-плані оцінюється загальна ефективність інвестування в проект 

(комерційна ефективність) з урахуванням, що джерело фінансування – власні чи 

залучені кошти. Облік фактора часу проводиться за допомогою дисконтування 

підсумкових грошових потоків за ставкою дисконту 10,44%. 

Виконаний розрахунок фінансового плану показує, що при своєчасному 

отриманні необхідних засобів і організації робіт за проектом відповідно до 

розрахункових термінів, капіталовкладення окупляться протягом терміну проекту. 

Запропонований проект забезпечує досягнення високих економічних показників 

діяльності. Реалізація цього проекту дозволить ефективно розвинути діючий бізнес. 

 

Таблиця 20. Основні показники проекту 

  ставка дисконту 10,44%   

Період Грошовий потік Коефіцієнт дисконтування PV 

Початкові інвестиції    

1 рік    

2 рік    

3 рік    

4 рік    

5 рік    

6 рік    

7 рік    

8 рік    

9 рік    

10 рік    

11 рік    

12 рік    

13 рік    

14 рік    

15 рік    

16 рік    

17 рік    

18 рік    

19 рік    

20 рік    

NPV    
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Показники ефективності 
Одиниця 
виміру 

Значення 
показника 

Період окупності (Discount payback period)-PP   

Дисконтований період окупності(Discount payback 
period)-DPP 

  

Проектний період (Project period)   

Теперішня вартість грошових потоків (Present 
Value) - PV 

  

Чиста теперішня вартість (Net Present Value) - NPV   

Внутрішня ставка дохідності (Internal rate of return)- 
IRR 

  

Середня норма рентабельності (Average rate of 
return)- АRR 

  

Індекс дохідності вкладень (Profitability index)- PI   

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization) 

  

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) - 
Операційний прибуток 

  

 

Період розрахунку інтегральних показників - 240 місяців (20 років). 

 

Ставка дисконтування  

Визначення ставки дисконтування здійснювалося з урахуванням наступних 

факторів: 

По долару США = безризикова ставка або ставка короткострокового депонування 

в доларах США (річних) (≈2,54%) + інші ризики. 

Таблиця 21. Розрахунок безризикової ставки 

Період % 

лютий  2017 5,50 

березень 2017 2,00 

квітень 2017 4,50 

травень 2017 2,00 

червень 2017 5,00 

липень 2017 5,00 

серпень 2017 2,00 

вересень 2017 0,50 

жовтень 2017 0,50 

листопад 2017 0,50 

грудень 2017 2,50 

січень 2018 0,50 

Середнє значення 2,54 
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Таблиця 22. Розрахунок інших ризиків 

Вид ризику 
Рівень ризику Визначення максимального ризику 

(рівень ризику 5) 1 2 3 4 5 

Ризик інвестування 

Державна гарантія повернення 
інвестицій 

  1,00       Державні гарантії повернення коштів 

Обсяги інвестицій   1,00       Вагомі фінансові вкладення 

Темпи інфляції   1,00       Незначні темпи інфляції 

Кредитна політика банків 
1,00         

Підприємство не залежить від 
кредитних коштів 

Кількість спостережень 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00   

Зважена сума 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00   

Сума зважених 7,00           

Кількість чинників 4,00           

Середньозважена величина 1,75           

Розмір компанії 

Монополії   1,00       Конкуренція незначна 

Частка ринку   1,00       Невелика частка ринку 

Кількість спостережень 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00   

Зважена сума 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00   

Сума зважених 4,00           

Кількість чинників 2,00           

Середньозважена величина 2,00           

Територіальна і виробнича диверсифікація 

Філії, представництва   1,00       Відсутні 

Гнучкі технологічні лінії     1,00     Проект не є гнучким 

Робота на різних сегментах 
ринку 

1,00         
Єдиний сегмент 

Асортимент товарів 1,00           

Кількість спостережень 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00   

Зважена сума 2,00 2,00 3,00 0,00 0,00   

Сума зважених 7,00           

Кількість чинників 4,00           

Середньозважена величина 1,75           

Диверсифікація клієнтури 

Число споживачів продукції 1,00         Широке коло споживачів 

Питома вага продажу різним 
споживачам 

1,00         Без різниці 

Кількість спостережень 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Зважена сума 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Сума зважених 2,00           

Кількість чинників 2,00           

Середньозважена величина 1,00           

Якість управління 

Ключова фігура   1,00       Приватний підприємець 

Стратегія маркетингу   1,00         

Фінансова структура 1,00         Задовільна 

Ретроспективна 
прогнозованість 

1,00         
  

Мотивація 1,00         Висока 

Кількість спостережень 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00   

Зважена сума 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00   

Сума зважених 7,00           

Кількість чинників 5,00           

Середньозважена величина 1,40           

Разом ризик 7,90           

Ставка дисконту складає 7,90 + 2,54 = 10,44 
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8.2. Період окупності проекту (PBP) 

PBP - термін (період) окупності. PBP показує, через який термін повністю 

повернуться (окупляться) грошові кошти, за рахунок яких фінансується проект. Дохід від 

використання коштів у проекті може бути отриманий тільки після завершення періоду 

окупності. Номінальний період окупності говорить підприємству про те, що повністю 

розрахуватися за залученими коштами раніше, ніж через PBP, не вдасться. 

Значення PBP за проектом - 000 місяців. 

 
Рис 5. Графік окупності проекту 

8.3. Чиста теперішня вартість (NPV) 

Показник чистого приведеного доходу (NPV) являє абсолютну величину доходу 

від реалізації проекту з урахуванням очікуваної зміни вартості грошей. Обов'язковою 

умовою реалізації проекту є невід'ємне значення NPV. 

Розрахунок показника: 

где Investments – початкові інвестиції; 

CFt – чистий грошовий потік місяця t; 

r – місячна ставка дисконтування; при річній ставці -  10,44%. 

NPV – чиста теперішня вартість. 

У розрахованому проекті чиста теперішня вартість (NPV) по основній валюті 

(USD) становить 000. Показник є додатнім, чим підтверджує ефективність 

інвестиційного проекту. 

8.4. Дисконтований період окупності (DPB) 

DРВ - термін окупності з урахуванням дисконтування. Він показує, який час буде 

потрібно для того, щоб прибутковість від використання грошових коштів в проекті 

виявилася рівної прибутковості при альтернативному вкладенні коштів. 

Дисконтований період окупності проекту становить 58 місяців. 

 

Рис 6. Графік дискованої вартості проекту 

8.5. Внутрішня норма рентабельності (IRR) 

 Проект вважається прийнятним, якщо розраховане значення IRR не нижче 

необхідної норми рентабельності, яка визначається інвестиційною політикою компанії. 

Розрахунок показника: 

де Investments - початкові інвестицій; 
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CFt - чистий грошовий потік місяця t; 

IRR - внутрішня норма рентабельності. 

У розробленому проекті розраховане значення IRR по основній валюті (USD) 

становить 000%. Показник засвідчує необхідну норму рентабельності, яка визначається 

інвестиційною політикою компанії і підтверджує ефективність інвестиційного проекту.  

8.6. Середня норма рентабельності (АRR) 

Середня норма рентабельності (ARR - Average rate of return) представляє 

прибутковість проекту як відношення між середньорічними надходженнями від його 

реалізації і величиною початкових інвестицій. 

Розрахунок показника: 

 

де Investments - початкові інвестиції;  

ПДП t - чистий грошовий потік періоду, 

t; - тривалість проекту,  

ІВ - використані інвестиції. 

Показник ARR інтерпретується як середній річний дохід, який можна отримати від 

реалізації проекту. 

У розрахованому проект середня норма рентабельності (ARR) по основній валюті 

(USD) становить 11,82%. 

8.7 Індекс дохідності (PI) 

Показник індексу прибутковості (PI) демонструє відносну величину прибутковості 

проекту. Він визначає суму прибутку на одиницю інвестиційних коштів. Обов'язкові 

умови реалізації проекту - індекс прибутковості повинен бути більше 1. 

Розрахунок показника 

де Investments - початкові інвестицій; 

CFt - чистий грошовий потік місяця t; 

r - місячна ставка дисконтування; 

PI - індекс прибутковості. 

У розрахованому проект індекс прибутковості (PI) по основній валюті (USD) 

становить 000. Показник більше 1, чим підтверджує ефективність інвестиційного 

проекту. Інтерпретувати показник можна наступним чином: одна інвестована грошова 

одиниця приносить додатковий дохід, покриваючи при цьому інвестовану грошову 

одиницю. 
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8.8. Точка беззбитковості 

Аналіз беззбитковості підприємства зводиться до визначення мінімального 

обсягу реалізації товару (при стабільних постійних витратах), при якому господарство 

може, з одного боку, забезпечити беззбиткову операційну діяльність у плановому 

періоді, з іншого - створити умови для самофінансування. 

Точка беззбитковості характеризує обсяг продажу товару, при якому прибуток 

підприємства дорівнює нулю, тобто виручка від продажу товарів відповідає витратам на 

їх виготовлення. Точку беззбитковості називають також точкою «порогового» прибутку 

або точкою рівноваги. 

Складовим елементом аналізу точки беззбитковості є розрахунок суми покриття 

(маржинального прибутку). Точка беззбитковості досягається в другий рік роботи, і 

складає 26 269 USD. 

 

Рис 7. Розрахунок точки беззбитковості 
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9. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ 
9.1. Аналіз можливостей мінімізації ризиків 

Розглянемо основні причини, які можуть вплинути на ступінь ризику данного 

бізнесу. Всі ризики умовно можна поділити на 2 групи:: 

Таблиця 23. Технологічні ризики: 

№ Ризик 
Оцінка 

ймовірності 

Дії для мінімізації 

ризику 

Механізм 

страхування 

1 
Форс – мажорні 

обставини 
низька 

Постійний догляд за 

садом, профілактичні 

заходи 

Страхування 

насаджень 
2 

Захворювання 

(бактеріоз, бура 

плямистість, фітофтороз) 

та шкідники, що 

вражають горіх (горіхова 

міль, попелиці, кліщ, 

горіхова плодожерка) та 

сильні морози 

середня 

3 
Людський фактор 

(вандалізм) 
низька Цілодобова охорона об’єкту 

Таблиця 24. Економічні ризики: 

№ Ризик 
Оцінка 

ймовірності 

Дії для 

мінімізації 

ризику 

Механізм 

страхування 

1 
Довгий вихід на розрахункові 

обсяги через низький попит 
низька 

Пошук нових 

каналів збуту 

продукції 

Впровадження 

нових способів 

реклами 

2 Посилення конкуренції низька 
Постійний 

моніторинг ринку 

Зміна цінової та 

маркетингової 

політики 

 

 


