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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

Актуальність теми. Глибокі соціально-економічні перетворення в агро-

промисловому комплексі України, перехід до ринкових відносин об’єктивно 

вимагають застосування нових методів ведення господарської діяльності, вико-

ристання сучасних методів управління, в тому числі бізнес-планування. У су-

часних умовах бізнес-планування є надійним інструментом підвищення прибу-

тковості та рентабельності підприємства.  

Успішне ведення підприємницької діяльності базується на чіткому розра-

хунку. За використання сучасних методів оптимізації виробництва в аграрному 

секторі економіки України необхідне застосування економіко-математичних 

моделей. На сільськогосподарські підприємства впливає велика кількість чин-

ників зовнішнього середовища. Усе це зумовлює невизначеність умов, на базі 

яких приймаються рішення. Тому використання сучасних методів оптимізації 

діяльності підприємств у аграрному секторі економіки неможливе без розробки 

бізнес-плану із застосуванням економіко-математичних, аналітичних, імітацій-

них та інших моделей прийняття управлінських рішень. 

Сучасна економічна ситуація диктує підприємствам новий підхід до орга-

нізації внутрішнього планування. За залучення іноземних інвесторів усе часті-

ше необхідним є бізнес-план, який би відповідав міжнародним стандартам і був 

адаптованих до наших умов. Тому виникає потреба в покращанні механізму бі-

знес-планування із застосуванням при цьому сучасних технологій, а також ви-

користанням специфічних форм цього документа.  

Розробці й удосконаленню бізнес-планування в підприємствах приділяло 

увагу багато науковців, серед яких: З.С. Варналій, В.А. Висящев, В.П. Гетало, 

В.А. Горемикін, Р.Г. Дяків, В.Р. Кучеренко, В.В. Кудашев, А.В. Линенко, 

В.А. Лосєв, С.В. Мочерний, В.М. Попов, В.О. Сизоненко, Н.Н. Скворцов, 

О.С. Тєлєтов, Д.А. Шевчук, В.С. Щелков. Стосовно аграрних підприємств ці 

проблеми відображені у працях М.І. Андрушко, П.С. Березівського, Ю.Е. Гу-

бені, В.І. Дробота, Л.А. Євчук, М.М. Ільчука, С.Ф. Покропивного, О.Б. Шишо-

вої та інших авторів.  

Проте окремі аспекти бізнес-планування в аграрних підприємствах, особ-

ливо вдосконалення форм і методів його здійснення, вимагають подальшого 

опрацювання. Актуальність питань використання сучасних методів бізнес-

планування у підприємствах галузі обумовили вибір теми дисертаційного дос-

лідження, визначили її мету й завдання.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційне дослідження виконане відповідно до теми науково-дослідних робіт еко-

номічного факультету Львівського національного аграрного університету на 

2006-2010 рр. “Розробка організаційно-економічного механізму підвищення со-

ціально-економічної ефективності функціонування агропромислового комплек-

су Західного регіону України” (номер державної реєстрації 0106U002073). У 

рамках цієї теми автор запропонував способи вдосконалення механізму форму-

вання та подальшого розвитку бізнес-планування у сільськогосподарських під-
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приємствах, які спрямовані на покращання фінансового стану, залучення інвес-

тицій за допомогою розробленого бізнес-плану. 

Мета і завдання дослідження. Метою нашого дослідження є обґрунту-

вання теоретичних, методичних положень та шляхів підвищення якості бізнес-

планування у сільськогосподарських підприємствах. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

– узагальнити теоретичні положення бізнес-планування у сільськогоспо-

дарських підприємствах; 

– поглибити методологічні засади бізнес-планування у підприємствах га-

лузі; 

– провести діагностику бізнес-планування на окремих підприємствах; 

– визначити й удосконалити перспективні форми та методи бізнес-

планування для сільськогосподарських підприємств; 

– запропонувати шляхи поліпшення економічного стану сільськогоспо-

дарських підприємств за допомогою бізнес-планів; 

– підвищити ефективність бізнес-планування із застосуванням сучасних 

технологій і економіко-математичного моделювання. 

Об’єктом дослідження є процес бізнес-планування у сільськогосподар-

ських підприємствах. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і прик-

ладних аспектів бізнес-планування. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисерта-

ційного дослідження є базові положення економічної теорії, аграрної економі-

ки, наукових розробок провідних вітчизняних та зарубіжних учених з питань 

теорії планування. 

У процесі дослідження використано такі методи: метод наукової абстрак-

ції – для формування теоретичних узагальнень і висновків; метод дедукції та 

індукції – для розкриття змісту бізнес-планування у сільськогосподарських під-

приємствах; логічний метод – для дослідження еволюції змін у бізнес-планах 

аграрного сектору; статистико-економічний метод – для оцінки процесів бізнес-

планування сільськогосподарських підприємств; метод аналізу і синтезу – для 

встановлення тенденцій розвитку процесу бізнес-планування підприємств у 

сільськогосподарському виробництві; табличний і графічний методи – для ві-

дображення статистичної та аналітичної інформації; монографічний метод – 

для вивчення особливостей організації бізнес-планування на сільськогосподар-

ських підприємствах; метод стратегічного аналізу – для визначення шляхів під-

вищення результативності бізнес-планування в господарствах; економіко-

математичний метод – для визначення майбутнього доходу підприємств району 

за запланованих показників у розробленому бізнес-плані.  

Інформаційною основою дослідження є закони України, постанови Кабі-

нету Міністрів України, матеріали Міністерства аграрної політики та продово-

льства України, інші нормативно-законодавчі акти, матеріали Державної служ-

би статистики України і Головного управління статистики в Тернопільській об-

ласті, дані первинної звітності й бізнес-планів сільськогосподарських підпри-
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ємств Тернопільської області, наукові праці вчених, а також результати власних 

спостережень і досліджень автора. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в такому:  

вперше: 

– на основі теоретичних досліджень і практичної апробації доведено ви-

сокий рівень адаптованості програми Project Expert для формалізованого 

відображення й опису господарських процесів в аграрних підприємствах; 

удосконалено: 

– зміст і суть економічного поняття “бізнес-план сільськогосподарського 

підприємства”, в якому розширено перелік інформації про стан підприємства, 

що її необхідно враховувати у процесі бізнес-планування; 

– науково-методичні підходи до процесу розробки бізнес-плану підпри-

ємства, які дають змогу проаналізувати його діяльність відповідно до вимог пе-

вного виду плану; 

– методику оцінки доходу сільськогосподарських підприємств при за-

планованих показниках шляхом застосування в бізнес-плануванні методу нечі-

тких чисел; 

набули подальшого розвитку: 

– обґрунтування процесів бізнес-планування у сільському господарстві з 

позиції підвищення рівня економічного захисту сільськогосподарських вироб-

ників; 

– пропозиції зі застосування бізнес-тестів і бізнес-анкет за оцінки, плану-

вання діяльності й залучення інвестицій у підприємства, які здійснюють сільсь-

когосподарську діяльність. 

Практичне значення одержаних результатів. Науково-практичні роз-

робки автора можуть бути використані для вдосконалення процесу бізнес-

планування в аграрних підприємствах. Зокрема це стосується пропозицій щодо 

покращання фінансового стану сільськогосподарських підприємств і залучення 

інвестицій за допомогою розробленого бізнес-плану, використання форм біз-

нес-плану, популярних в інших країнах. Впровадження цих рекомендацій у 

практику дає змогу підвищити результативність процесу бізнес-планування та 

розвитку сільськогосподарського виробництва. 

Результати наукових досліджень схвалені та прийняті для практичного 

використання Головним управлінням агропромислового розвитку Тернопільсь-

кої облдержадміністрації (довідка № 05-1007/5.1 від 24.06.2011 р.), управлінням 

агропромислового розвитку Зборівської райдержадміністрації (довідка № 250 

від 25.06.2011 р.), управлінням агропромислового розвитку Козівської райдер-

жадміністрації (довідка № 183/03-19 від 29.08.2011 р.), приватним підприємст-

вом “Зборів Земледар” (довідка № 18/5 від 20.06.2011 р.), товариством з обме-

женою відповідальністю “Альтопорк” (довідка № 35-Д від 21.06.2011 р). Їм пе-

редані рекомендації та пропозиції щодо використання нових форм бізнес-плану 

при залученні іноземних інвесторів, з удосконалення механізму бізнес-

планування і методу оцінки доходу підприємств під час складання Зведеного 

плану розвитку агропромислового комплексу та сільських територій, покра-
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щення фінансового стану сільськогосподарських підприємств за допомогою ро-

зробленого бізнес-плану. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною на-

уковою роботою, результати якої отримані й висвітлені особисто автором. Із 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використано тільки 

ідеї та положення, які є результатом особистої праці дисертанта.  

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень доповіда-

лись на: Всеукраїнській науково-практичній конференції “Фінансова система 

України: становлення та розвиток” (м. Острог, 2008 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції “Економіка аграрних підприємств: проблеми теорії та 

практики” (м. Полтава, 2008 р.); ІІ Міжнародній конференції молодих вчених і 

студентів “Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвит-

ку: вітчизняний та зарубіжний досвід” (м. Тернопіль, 2009 р.); IV Міжнародно-

му форумі молодих вчених “Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, 

перспективи” (м. Харків, 2010 р.); VI Міжнародній науково-практичній конфе-

ренції “Наука: теорія і практика – 2010” (м. Перемишль, 2010 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції “Основні напрями інноваційного розвитку ви-

робництва та переробки продукції АПК” (м. Львів – м. Івано-Франківськ, 

2011 р.) VII Міжнародній науково-практичній конференції “Перспективи нау-

кових досліджень – 2011” (м. Софія, 2011 р.). 

Публікації. Основні результати досліджень відображені у 12 наукових 

працях, з яких 8 статей – у наукових фахових виданнях і 4 публікації – в “Мате-

ріалах наукових конференцій”. Загальний обсяг публікацій – 3,13 др. арк., з 

яких особисто автору належить 3,0 др. арк. 

Обсяг та структура роботи. Загальний обсяг дисертаційної роботи ста-

новить 199 сторінок комп’ютерного тексту, в тому числі 156 сторінок основно-

го тексту. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку вико-

ристаних літературних джерел із 148 найменувань. Вона вміщує 18 таблиць, 

34 рисунки та 9 додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено його мету й завдання, відображено наукову новизну, теоретичне і 

практичне значення отриманих результатів, їх апробацію та можливості прак-

тичного застосування. 

У першому розділі дисертаційної роботи – “Теоретичні і методичні за-

сади дослідження бізнес-планування у сільськогосподарських підприємст-

вах” – визначено потребу в бізнес-плануванні у сільськогосподарських підпри-

ємствах, розглянуто особливості застосування бізнес-плану в галузі, методичні 

основи бізнес-планування. 

Бізнес-планування у сільському господарстві забезпечує формування ці-

лей та засобів їх досягнення за певний період діяльності підприємства; об’єднує 

всі елементи виробництва в цілісну виробничо-господарську систему й забез-

печує її необхідний, передбачуваний розвиток, узгоджує потенційні можливості 
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підприємства з потребами товарного ринку. Основним його змістом є підви-

щення продуктивності й ефективності роботи підприємства.  

Узагальнивши літературні джерела щодо термінологічного поняття “біз-

нес-план сільськогосподарського підприємства”, сформульовано авторське ба-

чення, яке включає розширену інформації про стан підприємства. Бізнес-план 

сільськогосподарського підприємства – це документ, що передбачає систему 

доказів про вигідність проекту, а також уміщує визначений ступінь життєздат-

ності підприємства, передбачає ризики підприємницької діяльності й перспек-

тивний погляд на підприємство та його ринкове середовище.  

Бізнес-план є комплексним документом, який відображає всі основні ас-

пекти підприємницького проекту й є однією з функцій управління. Встановле-

но, що під час складання бізнес-плану необхідно враховувати особливості, які 

притаманні лише сільськогосподарському виробництву: сезонність, різну три-

валість робочого циклу, витрачання частини своєї продукції на поновлення 

процесу виробництва, неоднакову потребу в оборотних коштах протягом року, 

обмеження, які поширюються на підприємства галузі в системі земельних від-

носин. 

Процес бізнес-планування від виникнення економічного задуму до одер-

жання й розподілу прибутку між його учасниками відтворено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

  

 

І стадія 

 

 

 

 

 

ІІ стадія 

 

 

 

 

 

 

 ІІІ стадія 

 

Рис. 1. Стадії процесу бізнес-планування. 

 

Процесу бізнес-планування передує виникнення задуму, ідеї, що, поряд із 

недостатньо ефективним використанням ресурсів підприємства, спричиняє ви-

Процес бізнес-планування 

Капітал інвестора 
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Загальний прибуток 
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Податок на 
прибуток 

Прибуток  
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Загальний капітал 
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никнення проблем у реалізації такої ідеї або задуму. Раціональне використання 

власного та залученого капіталу в процесі реалізації бізнес-планування дасть 

змогу підприємству отримати прибуток і покращити результати господарської 

діяльності. 

Успіх впровадження бізнес-ідеї залежить від того, наскільки правильно 

сплановано роботу з її реалізації. У дисертації визначено стадії та чинники до 

кожної з них, які впливають на процес розвитку бізнес-ідеї (рис. 2). 

 

               Стадія генерації                                             Стадія комерціалізації 

   

Рис. 2. Алгоритм формування бізнес-ідеї. 

 

Стадія генерації є основою для початку нового бізнесу й одночасно під-

готовкою для вкладення інвестицій та придбання ресурсів. Якщо цей етап ус-

пішно завершений, ідея переходить на стадію комерціалізації, яка є першою 

стадією життєвого циклу підприємства. 

Бізнес-планування як процес необхідно здійснювати на постійній основі. 

Він поєднує в собі елементи стратегічного й тактичного планування, тому цін-

ний для ефективної організації діяльності господарства. Одним із способів ви-

ходу на зовнішній ринок та рівноправної ефективної співпраці зі зарубіжними 

інвесторами є перехід до поширеної у світовій практиці методології розробки 

та оцінки інвестиційних проектів.  

 У науковій і навчально-методичній літературі подано великий перелік 

структур бізнес-планів. Пропонуємо орієнтовну структуру бізнес-плану, яка, на 

нашу думку, буде оптимальною для сільськогосподарських підприємств. Вона 

передбачає такі розділи: 

1. Резюме 

2. Загальна характеристика підприємства 

3. Історична довідка 

4. Характеристика продукції, ринків збуту, маркетинг 

5. План виробництва 

6. Організаційний план 

7. Фінансовий план та програма інвестицій 

8. Аналіз можливих ризиків та їх страхування 

9. Охорона навколишнього середовища 

    10. Завершальні положення.  

Нами розроблено буклет, який можна використовувати під час складання 

бізнес-плану. Він уміщує основні положення бізнес-планування, орієнтовну 

структуру бізнес-плану. У ньому зазначені технічні засоби, які пришвидшать 

розрахунок основних показників. 
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Важливим етапом у розвитку методики бізнес-планування є застосування 

математичного моделювання. Використання відповідних методів пов’язане з 

існуванням стійких економічних закономірностей та можливостей їх математи-

чного опису. Одним із найперспективніших напрямів прогнозування та плану-

вання в умовах невизначеності є нечітка логіка. За моделювання фінансової ді-

яльності й розробки бізнес-плану сільськогосподарського підприємства цей ме-

тод найоптимальніший, адже нечіткі числа ідеально підходять для відображен-

ня впливу чинників у часі, якщо їх майбутня оцінка ускладнена. 

Досліджено використання методів планування у сільськогосподарських 

підприємствах Зборівського району Тернопільської області. З’ясовано, що на 

підприємствах не використовують жодних методів планування діяльності. Ли-

ше в окремих передових підприємствах присутні його елементи. Встановлено, 

що підприємства не готові адекватно враховувати умов ринкової економіки, 

планувати розміри, результати своєї діяльності на короткостроковий або довго-

строковий термін. На противагу цього фермери в економічно розвинутих краї-

нах використовують широкий спектр методів бізнес-планування. 

У другому розділі – “Оцінка стану та тенденції розвитку бізнес-

планування в сільськогосподарських підприємствах” – проведено оцінку 

бізнес-планування в підприємствах району, апробовано специфічну форму біз-

нес-плану – бізнес-анкету, здійснено оцінку інвестиційних надходжень у сіль-

ське господарство, а також наявність у процесі інвестування бізнес-планів. 

Планування – складний методично-організаційний процес, який зумов-

лює наявність системи планів. Кожний вид плану – це складна модель діяльно-

сті підприємства або його структурних підрозділів, яка вміщує основні показ-

ники їх діяльності в майбутньому. Вважаємо, що основним завданням плану-

вання на перспективу є забезпечення виробництва максимальної кількості еко-

номічно найвигіднішої для підприємства продукції, виходячи з попиту на неї. У 

процесі дослідження діяльності сільськогосподарських підприємств Зборівсь-

кого району встановлено, що рентабельність деяких з них зростає, але негатив-

ним є те, що майже половина агропідприємств району призупинила свою дія-

льність. 

Проведено дослідження ведення планування на 57 зареєстрованих у ра-

йоні сільськогосподарських підприємствах. Встановлено відсутність у їхній ді-

яльності чіткої системи планування. З’ясовано, що підприємства, які є нерента-

бельними, системи планування як такої не здійснюють: вони складають повер-

ховий бізнес-план для отримання кредиту й не ставлять собі за мету його вико-

нання. Здебільшого цей документ обсягом 1,5 – 2 сторінки складається з незна-

чними затратами часу. Невеличкі господарства, де задіяні 1-3 працівники й ви-

рощуються 1-2 сільськогосподарські культури, обходяться й без нього. Нато-

мість великі виробники, створені за участю іноземних інвесторів, мають ґрун-

товні бізнес-плани та здійснюють регулярний контроль за їх виконанням. Роз-

поділ підприємств району відповідно до ведення бізнес-планування відображе-

но на рис. 3.  

Проведені дослідження показали, що сільськогосподарські підприємства, 

які не розробляють бізнес-плану, працюють менш ефективно. Встановлено, що 
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в динаміці показники рентабельності таких підприємств погіршуються, адже 

вони не готові передбачити ситуацій, які виникають у процесі їхньої діяльності. 

 

4%
26%

19%

51%

підприємства з належним бізнес-планом

підприємства з бізнес-планом для банківського кредиту

підприємства, які не проводять бізнес-планування

підприємства, які призупинили діяльність

 
Рис. 3. Розподіл сільськогосподарських підприємств Зборівського району 

за станом розробки ними бізнес планів. 

 

Проаналізовано особливості використання бізнес-планів сільськогоспо-

дарськими підприємствами Зборівського району. Вони, зокрема, розробляють і 

використовують бізнес-плани: фінансового оздоровлення (санації) підприємст-

ва, реорганізації підприємства, інноваційного проекту, диверсифікації діяльнос-

ті підприємства. Водночас з’ясувалося, що підприємства розробляють бізнес-

плани, не враховуючи специфіки кожного з цих видів. Ми внесли реко-мендації 

щодо розробки окремих розділів бізнес-плану, кращого висвітлення мети влас-

не документа. 

Запропоновано використовувати такі специфічні види підприємницького 

документа як бізнес-карту, бізнес-тест і бізнес-анкету. Бізнес-карту можна ви-

користовувати стосовно певного регіону. Вона є джерелом інформації про його 

економічний, виробничий та ринковий потенціал, забезпечення інфраструктур-

рою, вміщує прогноз його економічного становища та розвитку підприємницт-

ва.  

В умовах уніфікації виробництва і територіальної спеціалізації часто для 

отримання інвестицій немає потреби складати спеціальний бізнес-план, оскіль-

ки майно і земля забезпечують надійну заставу кредитам, а система організації 

виробництва і збуту продукції в багатьох сусідніх підприємствах є схожа. У та-

ких випадках використовують бізнес-тести – спеціальні таблиці, за допомогою 

яких економічні показники господарської діяльності порівнюють з аналогічни-

ми у галузі та доінвестиційним періодом.  

В окремих випадках під час складання інвестиційних бізнес-планів інвес-

тори та кредитори вимагають представлення спрощеного варіанта цього доку-
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мента у вигляді бізнес-анкети. На основі закордонних аналогів ми розробили 

бізнес-анкету, адаптовану до вітчизняних умов господарювання, апробувавши 

її в умовах Зборівського району. У результаті два підприємства отримали інвес-

тиції: ТзОВ “Альтопорк” на вирощування свиней, а приватне підприємство 

“Зборів Земледар” – на закупівлю нової техніки. Тому вважаємо, що застосу-

вання бізнес-анкет та інших спрощених форм бізнес-планування з метою відбо-

ру інвестиційних розробок є виправданим і ефективним. 

Бізнес-планування є органічною складовою залучення інвестицій у сіль-

ськогосподарське виробництво. Цей процес залежить від багатьох чинників, зо-

крема: фінансової стабілізації, гнучкості та стимулюючої спрямованості подат-

кової політики, завершеності реформування форм власності тощо. Сукупний 

вплив зазначених чинників формує інвестиційний клімат, від якого залежить 

динаміка обсягів інвестицій у галузь (табл. 1).  

Таблиця 1 

Динаміка інвестиційних надходжень у сільське господарство  

Зборівського району Тернопільської області 

Рік 

Обсяг інвестицій у галузь, тис. грн  
Частка обсягу  

інвестицій  

у районі до 

 області, % 
Тернопільської  

області 

Зборівського  

району 

2005 75700,0 1075,5 1,4 

2006 122800,0 1221,1 0,9 

2007 186200,0 1987,1 1,1 

2008 287700,0 3343,2 1,2 

2009 659900,0 15979,3 2,4 

2010 245900,0 18450,2 7,5 

  

Встановлено, що упродовж останніх років інвестиційні надходження у 

сільське господарство Тернопільської області й, зокрема, Зборівського району 

стрімко зростали. Водночас їх обсяг можна оцінити як очевидно недостатня. У 

Зборівському районі з 26 діючих підприємств лише два (створені за участю за-

рубіжних інвесторів Іноземне Підприємство “Драйфхолм Фармінг” і 

ТОВ “Грейн Ленд Україна”) отримували кошти, здатні забезпечити їх розвиток 

та ефективне функціонування. Ці підприємства вирощують зернові культури та 

ріпак. Вони мають ретельно підготовлені бізнес-плани, які відповідають міжна-

родним вимогам і професійно перекладені мовою партнера. 

Розвиток інвестиційного процесу у сфері сільського господарства 

гальмують певні негативні моменти. Зокрема, у правовій базі інвестиційної дія-

льності існують недоліки нормативно-методичного характеру щодо залучення й 

використання отриманих коштів. Не розроблено систему координування регіо-

нальної інвестиційної діяльності, підготовки й реалізації інвестиційних проек-

тів.  

У третьому розділі – “Шляхи вдосконалення та підвищення ефектив-

ності бізнес-планування в аграрних підприємствах” – досліджено вплив біз-
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нес-планування на економічний стан та фінансову стійкість підприємств, пока-

зано можливість використання вітчизняного та зарубіжного досвіду сільського-

сподарських підприємств з бізнес-планування, запропоновано використання у 

процесі бізнес-планування методу нечітких чисел. 

Нині здійснення підприємницької діяльності відбувається у доволі склад-

них економічних умовах. Тому дуже важлива комплексна оцінка фінансового 

стану підприємств з метою виявлення резервів збільшення обсягів залучення 

фінансових ресурсів. Фінансове планування, яке є складовою бізнес-

планування, полягає у визначенні сукупної потреби підприємства в такій кіль-

кості фінансових ресурсів, щоб забезпечувалося фінансування розширення ви-

робництва, виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом, банками та ін-

шими кредиторами. Крім того, фінансове планування сприяє запобіганню по-

наднормативних і понадпланових витрат товарно-матеріальних цінностей і фі-

нансових ресурсів як за окремими видами заходів, так і за підприємством зага-

лом. 

До важливих економічних проблем належить забезпечення оптимальної 

фінансової стійкості підприємства. Недостатня фінансова стійкість, як і надли-

шкова, негативно впливає на діяльність підприємства. Встановлено, що у Збо-

рівському районі з 26 діючих сільськогосподарських підприємств лише 3 мають 

оптимальну фінансову стійкість, 5 підприємств – надлишкову, решта 18 – недо-

статню. Результати дослідження показали, що підприємства району, які функ-

ціонують без кваліфіковано розробленого бізнес-плану, мають гірші показники 

фінансової стійкості, тобто неспроможні працювати прибутково. 

Проаналізовано інформацію щодо бюджетного дотування діяльності аг-

рарних підприємств Зборівського району. Встановлено, що за зменшення обся-

гів бюджетної підтримки фінансова стійкість сільськогосподарських підпри-

ємств спадає. Отже, підприємства галузі не готові залишитися без зовнішньої 

допомоги. 

Важливим завданням фінансового планування є складання плану грошо-

вих потоків (Cash-flows), яке дає змогу перевірити синхронність надходжень і 

витрат грошових коштів, тобто можна перевірити майбутню ліквідність підпри-

ємства. Це основний документ, в якому визначаються потреба в коштах, страте-

гія фінансування підприємства. У разі розробки бізнес-плану прогноз надхо-

дження та витрачання грошових коштів складають за кожним видом діяльності 

(операційною, інвестиційною та фінансовою) і загалом за підприємством. Ос-

новною метою планування руху грошових коштів є максимізація чистого руху 

грошових коштів від усіх видів діяльності, забезпечення стійкої платоспромож-

ності та високої привабливості підприємства для інвесторів у плановому періо-

ді. 

У плані руху коштів має бути інформація про їх призначення, зорієнтова-

на на виконання запланованого обсягу фінансово-господарських операцій. Цим 

визначається необхідність бодай мінімальної систематизації підходів до про-

гнозування грошових потоків, яка є невід’ємним атрибутом бізнес-планування. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що найкраще відобража-

ти рух грошових коштів графічним методом, використовуючи який, за допомо-
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гою визначеного інтеграла ми розрахували розмір річного прибутку від опера-

ційної діяльності досліджуваного підприємства. Найкращими для прогнозу 

цього фінансового параметра виявилися характеристики моделі, побудованої на 

основі полінома шостого степеня (рис. 4), адже в нашому випадку коефіцієнти 

детермінації наближаються до 1, тобто в моделі враховано більше 90 % реаль-

них значень залежних змінних. За проведення розрахунків отримано прогнозо-

ваний прибуток від діяльності досліджуваного підприємства на 2012 рік, який 

становить 1438207 грн. 

y = 0,036x6 - 1,385x5 + 19,89x4 - 136,9x3 + 469,3x2 - 728,1x + 380,8
R² = 0,975

y = -0,009x6 + 0,459x5 - 9,144x4 + 89,05x3 - 437,4x2 + 980,9x - 618,1
R² = 0,865
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Рис. 4. Прогноз обсягів доходів та витрат досліджуваного підприємства  

на 2012 р. 

 

На основі опрацювання зарубіжних аналогів запропоновано адаптовану 

до вітчизняних умов методику розробки бізнес-плану, яка апробована на дослі-

джуваному сільськогосподарському підприємстві. У запропонованому варіанті 

цей документ ґрунтується на фінансовому плані. На першій сторінці подано ін-

формацію про господарство (вид діяльності, адреса), кількість зайнятих праців-

ників, площу сільськогосподарських угідь, відповідність продукції встановле-

ним нормам. У разі їх відсутності вказано дати для впровадження. У багатога-

лузевому господарстві окрему програму розроблено на кожну галузь. У бізнес-

плані відображено заплановані на наступний рік посівні площі сільськогоспо-

дарських культур, витрати на їх вирощування; складено таблиці з переліком ви-

трат для кожного етапу робіт: обробітку, збирання, зберігання продукції тощо. 

На основі цих запланованих показників розробляють фінансовий план, який пе-

редбачає: витрати, прибуток і грошовий потік. 

Вважаємо, що використання зарубіжного досвіду допоможе керівникам 

скласти фінансовий план, який відповідатиме міжнародним стандартам. Дослі-

джено, що спрощена методика краще відображає економічні показники, які ха-

рактеризують ефективність діяльності підприємства й заощаджує час під час 

розробки бізнес-плану. Варто зазначити, що це вагомий крок у розвитку вітчиз-

няного бізнес-планування, системі залучення іноземних інвесторів. Останнім 
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легше сприймати документ, розроблений з урахуванням окремих положень за-

рубіжного досвіду. 

Врахувавши зарубіжний досвід складання бізнес-планів у різних сферах 

діяльності, ми з використанням програми Project Expert розробили інвестицій-

ний проект для одного з аграрних підприємств Тернопільської області. Проект 

передбачає вирощування ріпаку й переробку його в біопаливо. Проведені роз-

рахунки та їх апробація в досліджуваному підприємстві дозволяють зробити 

висновок, що програма Project Expert є високоадаптованою для здійснення 

бізнес-планування у сільськогосподарських підприємствах та інших структурах 

АПК. Вона легко сприймає технологічні, технічні й екологічні особливості 

аграрного виробництва та дозволяє їх формалізоване відтворення. Швидкість і 

зручність розрахунків, простий інтер-фейс та якісне відображенння результатів 

дозволяють зробити припущеня про можливість наближення до режиму on-line. 

Однією зі складових планово-прогнозованої діяльності підприємств є ви-

користання математичних методів і моделей, які активно застосовують у зби-

ранні та обробці інформації. Без них важко вирішувати завдання комплексного 

планування, аналізу та прогнозування діяльності підприємства. Використання 

“традиційних” чітких числових значень для опису таких показників робить роз-

рахунки і висновки “сухими”, позбавляє результати гнучкості. Моделюючи фі-

нансову діяльність в умовах вагомої невизначеності, пропонуємо застосовувати 

у фінансовому аналізі під час складання бізнес-плану сільськогосподарського 

підприємства формалізми теорії нечітких множин. 

Невизначеність, наявна у завданнях управління діяльністю будь-якого пі-

дприємства, характеризується розмитістю використовуваних думок і оцінок ек-

спертів, неповнотою й нечіткістю інформації про основні параметри та умови 

аналізованого завдання. Її спричиняють чимало чинників, що впливають на 

процес функціонування підприємства. 

На прикладі сільськогосподарських підприємств Зборівського району ро-

зроблено метод оцінки доходу за допомогою методу нечітких чисел, який може 

мати практичне застосування в умовах вагомої інформаційної невизначеності. 

Метою розробки є оцінки чистого доходу (виручки від реалізації продукції) 

сільськогосподарських підприємств району з використанням теорії нечітких 

множин.  

Застосування методу передбачає, що нам відомі заплановані обсяги реалі-

зації кожного виду продукції. Параметри цін реалізації окремих видів продукції 

невідомі на момент проведення оцінки, вони характеризуються “розмитістю”, 

“нечіткістю”, їх точне заплановане значення невідоме. Тому доцільно як вихід-

ні дані для моделі використати трикутні нечіткі числа з функцією приналежно-

сті вигляду. Ці числа моделюють таке висловлювання: “параметр А приблизно 

дорівнює a  і однозначно знаходиться в діапазоні: А  [amin, amax]”. 

Проаналізувавши ситуацію на ринку, фінансовий аналітик або особа, яка 

приймає рішення, доходить висновку щодо мінімальної ціни реалізації і-го про-

дукту наступного року (pi min), максимальної ціни (pi max) та середньо-очікуваної 

ціни ( ip ). Це дозволяє розглядати майбутню ціну реалізації і-го виду продукції 



13 

 

як трикутне число вигляду 
min max( , , )i i i ip p p p . У такому разі можемо зобрази-

ти цю ціну нечітким трикутним числом. Надалі називатимемо параметри 

min max( , , )i i ip p p
 
значущими точками. 

Арифметичні дії над трикутними числами здійснюють за допомогою ви-

конання відповідних дій з їхніми значущими точками. Як відомо, добуток три-

кутного числа на звичайне “чітке” число є трикутним, і сума трикутних чисел 

також є трикутним числом. Отже, оцінка виручки від реалізації продукції, яка 

визначається як добуток обсягу її реалізації на ціну, буде трикутним числом. 

Позначимо його так:  min max, ,P P P P . Взявши до уваги зроблені зауваження, 

отримуємо: 

 

min min

1

1

max max

1

.
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i i

i
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i i

i
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i i

i

P x p

P x p

P x p



















 (1) 

Тобто 

 min max

1 1 1

, , .
N N N

i i i i i i

i i i

P x p x p x p
  

 
  
 
    (2) 

Побудована модель використана для оцінки виручки від продажу сільсь-

когосподарської продукції підприємствами Зборівського району. Заплановані 

обсяги реалізації кожного виду продукції у 2011 році (згідно з розроблю-ним 

Зведеним планом розвитку агропромислового комплексу), а також прогнозова-

не нами значення максимальної, мінімальної та середньоочікуваної ціни її про-

дажу подано в табл. 2. 

Таблиця 2  

Заплановані обсяги та очікувані ціни реалізації сільськогосподарської 

продукції підприємствами Зборівського району, 2011 р. 

Вид продукції 
Обсяг  

реалізації, т 

Ціна за 1 т, грн 

мінімальна 
середньо-

очікувана 
максимальна 

Зерно 41661 1249 1409 1581 

Соя 296 317 358 401 

Насіння ріпаку озимого 12187 2636 2975 3336 

Насіння ріпаку ярого 2967 501 566 635 

Цукрові буряки 44400 470 530 595 

Худоба і птиця в живій 

масі 
1200 9506 10729 12031 

Мед 0,5 14780 16681 18706 

Молоко незбиране 835 2706 3054 3424 
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Здійснюючи прогнозування цін на продукцію, використали дані про ціни 

реалізації кожного її виду в 2010 році та індекси інфляції за 10 попередніх ро-

ків. На основі мінімального, максимального і середнього за цей період значень 

річних індексів інфляції здійснено прогноз мінімальної, максимальної та серед-

ньоочікуваної ціни окремих видів продукції на наступний рік. Зауважимо, що 

фінансовий аналітик для прогнозування цін реалізації продукції наступного ро-

ку може використовувати різні статистичні, економетричні методи й підходи 

або методи математичного моделювання та прогнозування. У результаті отри-

маємо набори трійок значень очікуваних цін. 

Отже, наша модель дає оцінку доходу у вигляді нечіткого числа. Згідно з 

розробленим проектом у Зведеному плані розвитку агропромислового комплек-

су очікуваний дохід від реалізації продукції приблизно дорівнює 136 млн грн і 

знаходиться в діапазоні [120; 152]. Встановлено, що цей метод дозволяє спрог-

нозувати майбутній дохід за запланованих показників. 

Аналогічно метод нечітких множин можна застосувати для оцінки інших 

величин за бізнес-планування у сільськогосподарських підприємствах. Напри-

клад, за його допомогою можна оцінити витрати підприємства. Під час скла-

дання бізнес-плану це дає нам змогу розрахувати прибуток від запланованої ді-

яльності й оцінити ефективність проекту. 

Вважаємо, що нечіткі множини – зручніший інструмент для моделювання 

поведінки фінансових систем в умовах невизначеності, ніж традиційні ймовір-

ності. Суб’єктивні ймовірності використовують у менеджменті швидше за іне-

рцією, вони дедалі частіше демонструють свою обмеженість, недостатність і 

недостовірність в інформаційному аспекті.  

 

ВИСНОВКИ 

 У дисертаційній роботі здійснено теоретичні узагальнення й обґрунтова-

но теоретико-методологічні та практичні підходи до вдосконалення шляхів 

ефективності бізнес-планування у сільськогосподарських підприємствах. Про-

ведені дослідження дали змогу дійти таких висновків: 

1. Теоретичні аспекти бізнес-планування за переходу національної еко-

номіки на ринкові умови господарювання обумовлюють необхідність радика-

льних змін у системі управління й планування подальшої діяльності підприємс-

тва. У сучасних умовах під час планування перевагу надають короткотермі-

новим завданням. Навички управлінців у цій галузі – досить слабкі. Результати 

дисертаційного дослідження показують, що поєднання елементів стратегічного 

й тактичного планування формують бізнес-планування, тому є цінним для ефе-

ктивної організації діяльності підприємства.  

2. Проведений теоретико-методологічний аналіз бізнес-планування пока-

зав необхідність удосконалення поняття “бізнес-план сільськогосподарського 

підприємства”. Запропоновано визначення, в якому враховано конкретні скла-

дові – підприємницький ризик і розширену інформацію про стан підприємства. 

Також запропоновано структуру бізнес-плану для сільськогосподарського підп-

риємства, яка враховує особливості аграрного виробництва. 
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3. Удосконалено науково-методичні підходи до процесу розробки бізнес-

плану підприємства, які дають змогу проаналізувати його діяльність відповідно 

до вимог певного виду плану. Дослідження використання методів планування у 

сільськогосподарських підприємствах Зборівського району Тернопільської об-

ласті показало, що ті системно не використовують жодних із них, хоча в окре-

мих передових підприємствах наявні його елементи. Із 57 зареєстрованих у ра-

йоні підприємств лише 4% розробляють належний бізнес-план, 26% – склада-

ють досить примітивний бізнес-план для отримання кредиту, 19% – взагалі не 

проводять бізнес-планування, 51% підприємств призупинили свою діяльність. 

Встановлено, що за відсутності належного бізнес-планування спадає 

рентабельність сільськогосподарських підприємств.  

4. Проаналізовано форми бізнес-планування, які розробляли у сільського-

сподарських підприємствах району й запропоновано рекомендації з їх удоско-

налення. На основі врахування зарубіжного досвіду ми розробили й апробували 

специфічну форму бізнес-плану – бізнес-анкету. Відповіді керівника на запи-

тання такої анкети дають змогу інвестору отримати загальну інформацію про 

підприємство, його економічний стан, потребу в коштах і окупність інвестицій. 

Це дає змогу оцінити діяльність підприємства за незначних затрат часу. Засто-

сування простіших форм бізнес-планування розширює можливості отримання 

інвестицій сільськогосподарськими підприємствами, насамперед невеликими. 

5. Встановлено, що часто іноземні інвестори не орієнтуються в економіч-

ній і, тим більше, податковій ситуації в Україні. Тому за розробки комплексно-

го бізнес-плану для підприємства, що фінансується такими інвесторами, пропо-

нуємо внести додаток під назвою “Оподаткування, інвестиції і фінансові опера-

ції в Україні”. У ньому необхідно описати систему оподаткування в сільському 

господарстві, особливості іноземного інвестування в Україні й у регіоні, а та-

кож ключові аспекти, які впливають на валютні операції.  

6. Під час розробки фінансового плану, який є складовою бізнес-плану, 

необхідно приділити увагу фінансовій стійкості, адже цей показник характери-

зує спроможність підприємства ефективно функціонувати на середньовіддале-

ну перспективу. За проведення дослідження встановлено, що на рівень фінан-

сової стійкості сільськогосподарських підприємств помітно впливає обсяг 

отримуваних ними дотацій, що засвідчує недостатню їх готовність до ринкових 

умов господарювання. Підприємствам з незадовільними показниками фінансо-

вої стійкості важче розраховувати на залучення коштів із зовнішніх джерел. 

7. Для підвищення ефективності бізнес-планування в аграрних підприєм-

ствах ми запропоновували й апробували використання програми Project Expert. 

Система дає змогу вирішувати завдання проектування розвитку підприємства, 

здійснювати всебічний аналіз різних управлінських рішень, аналізувати ризики 

та ефективність інвестиційного проекту на основі побудови фінансової моделі. 

Встановлено високу адаптованість програми для проведення бізнес-планування 

в сільськогосподарських підприємствах та інших структурах АПК. Її 

використання дає змогу розробляти бізнес-план за міжнародними стандартами, 

значно заощаджує кошти і час на його складання, полегшує його сприйняття. 
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8. Пропонуємо застосовувати математичне моделювання з використанням 

методу нечітких чисел для оцінки майбутнього доходу за запланованих (у роз-

робленому фінансовому розділі бізнес-плану) обсягів виробництва. Цей метод 

дає змогу визначити мінімальне, середнє і максимальне значення доходу за ро-

зробленого бізнес-плану. Здійснювати оцінку може як управління агропромис-

лового розвитку за складання Зведеного плану розвитку агропромислового 

комплексу, так і окреме підприємство за розробки бізнес-плану. Вважаємо, що 

нечіткі множини є оптимальним інструментом для моделювання поведінки фі-

нансових систем в умовах невизначеності. 

9. Обґрунтовано вдосконалення механізму формування та подальшого ро-

звитку бізнес-планування сільськогосподарських підприємств, застосування 

якого спрямоване на покращання їх фінансового стану, залучення інвестицій за 

допомогою правильно розробленого бізнес-плану. Запропоновано використан-

ня нових форм бізнес-плану, які популярні у країнах із розвинутою ринковою 

економікою. Впровадження цих рекомендацій у практику дасть змогу підвищи-

ти результативність процесу бізнес-планування та розвитку сільськогосподар-

ського виробництва.  
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АНОТАЦІЯ 

Костецька І. І. Розвиток форм і методів бізнес-планування в аграрних 

підприємствах. – На правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Львівський національний аграрний університет Міні-

стерства аграрної політики та продовольства України, Львів, 2011. 

 У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні й методичні положення 

та розроблено практичні рекомендації щодо шляхів підвищення якості бізнес-

планування у сільськогосподарських підприємствах. 

Проведено діагностику бізнес-планування на підприємствах району, ви-

значено і вдосконалено перспективні форми та методи бізнес-планування для 

сільськогосподарських підприємств. 

Удосконалено науково-методичні підходи до процесу розробки бізнес-

плану підприємства, які дають змогу проаналізувати його діяльність відповідно 

до вимог певного виду плану. Обґрунтовано можливість застосування у бізнес-

плануванні сільськогосподарських підприємств методу нечітких чисел для оці-

нки доходу за запланованих показників та здійснено апробацію результатів. 

Представлені в дисертаційній роботі наукові та практичні результати 

спрямовані на вдосконалення механізму формування та подальшого розвитку 

бізнес-планування аграрних підприємств. Зокрема це стосується пропозицій 
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щодо покращання фінансового стану сільськогосподарських підприємств і за-

лучення інвестицій за допомогою правильно розробленого бізнес-плану, а та-

кож використання нових форм бізнес-плану, які популярні в країнах із розвину-

тою ринковою економікою. 

Ключові слова: бізнес-планування, сільськогосподарські підприємства, 

ефективність, управління, форми планування, методи планування. 

 

АННОТАЦИЯ 

Костецкая И. И. Развитие форм и методов бизнес-планирования в аг-

рарных предприятиях. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Львовский национальный аграрный универси-

тет Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Львов, 2011. 

В диссертационной работе обоснованы теоретические и методические 

положения и разработаны практические рекомендации по повышению качества 

бизнес-планирования в сельскохозяйственных предприятиях.  

Сформулировано авторское видение терминологического понятия “биз-

нес-план сельскохозяйственного предприятия”, в котором учтены конкретные 

составляющие – предпринимательский риск и расширенная информация о со-

стоянии предприятия. При составлении этого документа необходимо учитывать 

присущие сельскохозяйственному производству особенности: сезонность, раз-

ную длительность рабочего цикла, расходование части своей продукции на воз-

обновление процесса производства, неодинаковую потребность в оборотных 

средствах на протяжении года, ограничения, которые распространяются на 

предприятия отрасли в системе земельных отношений. 

Проведена диагностика бизнес-планирования на предприятиях, определе-

ны и усовершенствованы перспективные формы и методы бизнес-

планирования для сельскохозяйственных предприятий. 

 При проведении исследования обнаружено, что низкорентабельные сель-

скохозяйственные предприятия системы планирования как таковой не ведут, 

они составляют поверхностный бизнес-план для получения кредита и не ставят 

перед собой цель его выполнения. В процессе оценки состояния планирования 

на сельскохозяйственных предприятиях Зборовского района установлено, что 

при отсутствии надлежащего бизнес-планирования рентабельность предприя-

тий снижается. 

Предложено использовать такие специфические виды предприниматель-

ского документа, как бизнес-карта, бизнес-тест и бизнес-анкета. С использова-

нием зарубежного опыта предложена бизнес-анкета, разработанная в соответ-

ствии с отечественными условиями ведения хозяйства. Апробация бизнес-

анкеты позволила двум сельскохозяйственным предприятиям Зборовского рай-

она получить инвестиции.  

Элементы методики разработки бизнес-планов в иностранных сельскохо-

зяйственных предприятиях и апробированы в отечественных сельскохозяй-
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ственных предприятиях. Показано, что упрощенная методика лучше отобража-

ет экономические показатели, характеризующие эффективность деятельности 

предприятия, экономит время при разработке бизнес-плана. Считаем, что ис-

пользование зарубежного опыта поможет руководителям составлять финансо-

вый план, отвечающий международным стандартам.  

Разработан инвестиционный проект для аграрного предприятия в про-

грамме Project Expert. Проведенные расчеты и их апробация позволяют сделать 

вывод, что эта программа является высокоадаптированной для осуществления 

бизнес-планирования в сельскохозяйственных предприятиях и других структу-

рах АПК. Она легко воспринимает технологические, технические и экологи-

ческие особенности аграрного производства и обеспечивает их формализиро-

ванное воспроизведение.  

Усовершенствованы научно-методические подходы к процессу разработ-

ки бизнес-плана предприятия, которые дают возможность проанализировать 

его деятельность в соответствии с требованиями определенного вида плана. 

Обоснована возможность применения в бизнес-планировании сельскохозяй-

ственных предприятий метода нечетких чисел для оценки дохода при заплани-

рованных показателях, проведена апробация результатов. Использование мето-

да дает возможность заранее рассчитать прибыль от запланированной деятель-

ности и оценить эффективность инвестиционного проекта. 

Представленные в диссертационной работе научные и практические ре-

зультаты направлены на совершенствование механизма формирования и после-

дующего развития бизнес-планирования аграрных предприятий района. В част-

ности, это касается предложений по улучшению финансового состояния сель-

скохозяйственных предприятий и привлечению инвестиций с помощью пра-

вильно разработанного бизнес-плана, а также использования новых форм биз-

нес-плана, популярных в странах с развитой рыночной экономикой. Внедрение 

этих рекомендаций в практику дает возможность повысить результативность 

процесса бизнес-планирования и развития сельскохозяйственного производ-

ства. 

Ключевые слова: бизнес-планирование, сельскохозяйственные предпри-

ятия, эффективность, управление, формы планирования, методы планирования. 

 

ANNOTATION 

Kostetska I. I. The development of forms and methods of business-

planning in agrarian enterprises. – On the rights of manuscript. 

Thesis for obtaining scientific degree of Candidate of Economic Sciences in 

the specialty 08.00.04 – Economics and management of enterprises (according to the 

types of economical activity). – Lviv National Agrarian University of Ministry of 

Agrarian Policy and Food of Ukraine, Lviv, 2011. 

In the thesis the theoretical and methodological approaches are researched and 

grounded and the practical recommendations as to the ways of the increasing of busi-

ness-planning quality in agricultural enterprises are developed. 
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A diagnosis of business planning of enterprises of the district is made; ad-

vanced forms and methods of business planning for agricultural enterprises are de-

fined and improved.  

Scientific and methodological approaches to the process of drafting of a busi-

ness plan of enterprise that enable to analyze its activities as to the requirements of a 

particular type of plan are improved. Opportunity of application of method of fuzzy 

numbers in business-planning of agricultural enterprises is grounded. It is done in or-

der to evaluate income in terms of planned indexes and approbation of results is con-

ducted. 

Scientific and practical results aimed at improving of the mechanism of the 

formation and further development of business planning for agricultural enterprises 

are represented in the thesis. In particular, it concerns the suggestion as to the im-

provement of the financial situation of agricultural enterprises and attracting of in-

vestments with the help of properly developed business plan and also the use of new 

forms of business plan that are popular in countries with developed market econo-

mies. 

Keywords: business planning, agricultural enterprises, efficiency, manage-

ment, forms of planning, methods of planning. 
 

 
 


