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Проект - це комплекс процесів для отримання певного результату до певного 

терміну у рамках певного бюджету. Знання методології маркетингового 

управління проектами дозволяє реалізувати проект оптимальним чином, 

дозволяє тримати усі процеси під контролем, оперативно реагувати на проблеми, 

своєчасно коригувати плани і працювати без збоїв [4]. 

В Україні квітникарство як галузь має великий потенціал і перспективи. Під 

впливом багатьох негативних факторів вона прийшла в занепад, але згодом стала 

відроджуватися і трансформуватися. В основному її розвивають приватні 

підприємці та окремі компанії, які вирощують продукцію високої якості для 

вітчизняного ринку. Однак гострої конкуренції серед виробників квітів поки не 

спостерігається [1-3]. 

Троянди користуються в Україні в цілому і в нашому регіоні, зокрема, досить 

високим попитом і тому на бізнес-ідеї їх вирощування в теплиці можна 

побудувати успішний бізнес. Перевагами даного бізнесу є: 

відносно низький рівень початкових витрат; 

висока норма рентабельності (в середньому по галузі - 70%); 

окупність інвестицій протягом 7-9 місяців; 

низький поріг входу в галузь. 

Нами був вибраний наступний варіант проекту. Рекомендується . 

висаджувати троянди в опалюваних теплицях у грунт, збагачений гноєм, що 

перепрів, і мінеральними добривами. Число саджанців на одному квадратному 

метрі тепличного грунту від 10 до 30 штук і для зручності обробки їх 

пропонується розташовувати за схемою 30 на 30. Вологісний режим у теплиці на 

рівні не менш 70%, відповідне освітлення. Дотримання необхідних умов 

можливе в домашньому господарстві, тому авторами пропонується 

реалізувати даний проект на базі особистого господарства. 

Вирощування квітів троянди планується здійснювати в теплиці площею 

50м2. Є водопостачання, опалення, електропостачання, засоби поливу. 

Основною перевагою, що забезпечує конкурентоспроможність продукції, 

є можливість реалізовувати її за цілком адекватними (порівнюючи з 

конкурентами) цінами. На ринку переважають квіти, привезені в основному з 

Голландії, які безперечно набагато дорожче тих, що будуть вирощені не тільки на 

території України, а й в місті їх реалізації, що також сприяє зниженню їхньої 

повної собівартості. 

За нашими розрахунками при обсязі первинних інвестицій 8000 дол., в т. ч.  

на будівництво та оснащення теплиць 6240 дол. в трояндовий бізнес ми 

отримаємо наступні показники економічної ефективності проекту: 
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 Дисконтований термін окупності (DРР) – 9 міс.; 

 Чиста приведена вартість  (NPV) - 10367,9 дол.; 

 Внутрішня норма прибутковості (IRR) - 11,5%; 

 Індекс прибутковості (PI) - 1,3. 

Тобто ми можемо організувати цілком прибутковий бізнес на основі 

відносно низьких початкових витрат. При цьому, безумовно, ми повинні 

врахувати ризики. 

Можливі ризики проекту: 

 нестійкість попиту; 

 зниження ціни конкурентами; 

 псування квітів; 

 зміни в оподаткуванні; 

 втрата майна в результаті пожежі, крадіжки і т.д. 

Щоб знизити вплив негативних факторів, потрібно заздалегідь продумати 

план заходів: рекламні компанії, стратегії ціноутворення, страхування майна. 
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