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ВСТУП 

Актуальність теми випускної роботи 

Обрану тему для випускної роботи вважаю актуальною, так як на сьогоднішній 

день, сонцезахисні вироби користуються високим попитом на ринку. Ринок з кожним 

роком розширюється завдяки новим технічним можливостям і високоякісній 

сировині. Велика кількість людей віддає перевагу не шторам, а саме таким 

сонцезахисним системам. Вони вважають, що такі вироби зручні і прості в 

використанні, добре захищають від сонячних променів, відповідають новим 

тенденціям в області декору та інтер'єру, що важливо на сьогоднішній день і 

візуально збільшують простір. 

Попит стабільно високий, адже сонцезахисні вироби сьогодні знаходять 

застосування не тільки в домашніх або офісних приміщеннях, їх можна зустріти в 

самих несподіваних декоративних рішеннях: їх можна побачити на дверях або замість 

них, ними закривають будь-які конструкції і установки, їх використовують для декору 

стін і інших елементів інтер'єру. 

Виробництво рулонних штор не вимагає великих фінансових вкладень для 

своєї організації, а рентабельність по виробництву таких штор в середньому досягає 

30-50%. Таке виробництво не належить до категорії шкідливих, не підлягає 

обов'язковому ліцензуванню і не вимагає ніяких спеціальних дозволів. 

Метою випускної роботи є дослідження теоретичних, методичних та 

прикладних аспектів відкриття власного бізнесу з виробництва рулонних штор у 

сфері сонцезахисних систем. 

Основні завдання дипломної роботи: 

- обґрунтувати бізнес-ідею створення підприємства з виробництва рулонних 

штор у м. Одесі; 

- визначити умови організації, вибору організаційно-правової форми, системи 

оподаткування для створеного підприємства; 

- оцінити внутрішні конкурентні переваги підприємства з виробництва 

рулонних штор; 
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- сформувати стартові витрати на відкриття власного бізнесу у сфері 

виробництва рулонних штор та поточні витрати для його функціонування; 

- розробити прогноз прибутку від реалізації послуг з продажу рулонних штор; 

- здійснити розрахунок економічної ефективності проекту з відкриття 

виробництва рулонних штор ; 

-    проаналізувати можливі ризики та запропонувати заходи щодо їх мінімізації. 

Предмет дослідження – бізнес-проектування започаткування власної справи у 

сфері з виробництва рулонних штор на ринку сонцезахисних систем. 

Об’єкт дослідження – процес обґрунтування доцільності створення 

виробництва рулонних штор на ринку сонцезахисних систем у м. Одесі. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в випускній роботі 

використовувалися такі групи методів як: 

- загальнонаукові: аналогія, системний аналіз; 

- економіко-статистичного аналізу: табличний, графічний, угрупування, 

класифікації для виявлення ефективності створення виробництва рулонних 

штор у м. Одесі при існуючих умовах на ринку, прогнозування прибутку та 

побудови різних моделей розвитку підприємства; 

- експертної діагностики: порівняння, оцінювання для розробки SWOT-аналізу 

та шкали експертних оцінок, щоб досягнути поставленої мети з визначенням 

переваг та недоліків в порівняні з конкурентами, які діють на існуючому ринку 

сонцезахисних систем; 

- спостереження заради виявлення внутрішніх та зовнішніх переваг, 

побудування PEST-аналізу, виявлення можливих ризиків та пошук шляхів для 

ухилення від цих ризиків. 

Також, в процесі обробки інформації використовувалась комп’ютерна програма 

Microsoft Excel. 

Інформаційна база дослідження: нормативно-законодавчі акти України, звіти та 

аналітичні матеріали відповідних державних органів, наукова література, довідкова 

література, статті журналів, інтернет-ресурси, інформація конкурентів, щодо стану 

ринку сонцезахисних послуг. 
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ВИСНОВКИ 
 

Аналізуючи проведене дослідження з проекту створення виробництва 

рулонних штор, можна зробити наступні висновки: 

1. Вивчивши сучасний стан споживчого ринку сонцезахисних систем, можна 

зробити висновки, що виробництво не стоїть на місці, а цільова аудиторія 

розширюється. В даний час сонцезахисні вироби - це дуже практичне виріб, який 

рятує від попадання сонячних променів, візуально розширює простір приміщення і є 

хорошим елементом декору,  за допомогою якого можна перетворити будь-який 

інтер'єр. Поряд з цим, ці вироби не вимагають особливого догляду, вони переносять 

як суху чистку, так і вологу. Такі вироби можуть прослужити 5, 10 і навіть 15 років. 

2. Було вирішено створити виробництво рулонних штор, яке буде пропонувати 

продаж сонцезахисних рулонних штор у місті  Одесі. Для ведення бізнесу  буде 

орендуватися приміщення у м. Одесі загальною площею 85 м². По-перше, 

спеціалізація саме на цьому напрямку саме рулонних штор, до кожного замовника 

можна буде підібрати самий оптимальний підхід і підібрати максимально комфортні, 

зручні і підходячи для квартири, будинку або ж офісу штори. По-друге, це можливість 

вибрати не тільки з величезного переліку однотонних штор, штор з орнаментом, штор 

з малюнком, але і зробити індивідуальний фотодрук на них. 

3. Виробництво рулонних штор не належить до категорії шкідливих, не підлягає 

обов'язковому ліцензуванню і не вимагає ніяких спеціальних дозволів. Підприємство 

із виробництва та продажу рулонних штор  буде зареєстроване як Товариство  з 

Обмеженою Відповідальністю, і сплачуватиме податки згідно до третьої групи 

спрощеної системи оподаткування. Згідно КВЕД-2010, обраний вид коду для 

виготовлення і продажу рулонних штор відповідає кодам: 13.92.15 - Фіранки, гардини 

(зокрема драпіровка) і світлонепроникні штори; завіси чи запони до ліжок, 

трикотажні, з тканих та нетканих матеріалів; 47.00.52 - Роздрібна торгівля шторами 

та тюлевими фіранками; 43.32.10 - Роботи монтажні столярні. 

4. Проаналізовано ринок сонцезахисних систем у місті Одесі. До основних 

вагомих конкурентів можна зарахувати такі компанії-виробники:   ТОВ «Хітсан», 
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ТОВ «Радуга-N», ТОВ фірма «Венеція», Компанія «ELPOL»,ТОВ МП «Інтер’єр 

плюс», Компанія «DECOSTYLE». Решта фірм міста є продавцями жалюзі, не маючи 

власного виробництва, що збільшує  їх собівартість і терміни виготовлення. 

Новостворене підприємство з виробництва та продажу рулонних штор 

розташовується за адресою: м.Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд.89, Київського 

району, так як це досить новий район, який має перспективи на збільшення новобудів 

і таким чином кількості людей, які там проживають. Також тим, що поруч немає 

прямих конкурентів. Через розташування біля магазинів з меблями, буде хороша 

прохідність, через що буде збільшуватися пізнаваність і рости продаж. 

Найближчі 5-7 років буде збільшений попит на облаштування житла, за цей час 

можна запустити широку маркетингову компанію і зробити собі імідж як виробник 

рулонних штор, з перспективою відкрити саме торгові точки, у вигляді офісів, і в 

інших районах. 

Було проаналізовано SWOT-аналізи конкурентів, виділено переваги та слабкі сторони 

та зроблено висновок, в чому новостворене підприємство буде відрізнятися від інших 

продавців сонцезахисних систем. До важливих моментів належать: висока якість 

обслуговування, вигідна ціна, сприятливі умови, широкий асортимент, новинки, 

фотодрук на шторах . Сильна реклама буде запорукою успіху новоствореного 

підприємства. 

5. Сформовано стартові затрати, на які припадає 485000,00 грн, більшу 

частину яких 389375,00грн. займають витрати на придбання належного обладнання 

та закупівлі тканини та комплектуючих. Приміщення вирішено було взяти в аренду. 

На другому місті по величині затрат знаходяться саме витрати з аренди, а також 

витрати на рекламу . 

6. Стартовий капітал для відкриття підприємства з виробництва рулонних штор 

складається с власних та запозичених коштів. Було прийнято рішення взяти позику в 

комерційному банку Райфайзен Банк Аваль на суму 300000 грн. під 24% річних на 

12 місяців з відстрочкою першого платежу. 

7. За перший рік підприємство планує реалізувати сонцезахисні системи на 

суму 4286700 грн. та отримати   дохід у розмірі 3429360 грн, з яких отримується 
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1139204,20 грн. чистого прибутку, що каже про ефективність проекту. З такими 

даними було вирахувано, що термін окупності проекту складає 0,8 роки, що менше 

граничного строку виплати кредитних коштів, а точка беззбитковості складає 

1594937 грн, саме на таку суму повинно підприємство продати товарів для того, щоб 

покрити витрати. Рентабельність продажів сонцезахисних виробів становить 26,58 %, 

що є для початку непоганим показником. 

Також було оцінено економічну ефективність проекту, і, згідно до 

результатів: NPV проекту створення підприємства складає 6942395,381 грн, що 

відповідає умові NPV > 0; індекс прибутковості склав 1,33, що відповідає умові PI> 

1; внутрішня норма прибутковості фірми склала 0,37 %, що відповідає умові IRR > 

СВК. Отже, при виконанні всіх трьох умов ефективності інвестиційного проекту 

випливає, що проект є прийнятним до виконання. 

8. Була надана характеристика ризиків та виявлено, для підприємства з 

виробництва та продажу рулонних штор найбільш відчутними буде техніко- 

технологічні ризик, так як можливість продажу залежить від виробництва, а 

виробництво – це технологічний процес. Найнебезпечнішим для стану підприємства 

є зовнішні фактори, адже це може статися настільки не очікувано, що підприємство, 

навіть при прогнозуванні можливих зовнішніх ризиків, не буде до цього готове. 

Ризики, які підприємство може контролювати повністю – це саме внутрішні, адже ці 

ризики виникають саме через перебої в управлінні підприємством. 

Зі всіх можливих шляхів мінімізації витрат, прийнято рішення обрати 

«резервування засобів на покриття непередбачених витрат», так як це 

найраціональніший метод, який може застосовуватися у даній сфері, та він є 

найефективнішим, бо з резерву можна своєчасно брати гроші, щоб покривати 

непередбачувані витрати та мінімізувати можливий ризик, не треба багато грошей 

витрачати на страхування, хеджування, так як ризики заздалегідь мінімізовані і не 

потребують завеликих витрат. 

В результаті обґрунтування проекту створення виробництва та продажу 

рулонних штор визначено, що проект є ефективний і рекомендований до реалізації. 
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