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Дипломная работа 60 с., 26 рис., 10 табл., 42 источника, 21 прил. 

АВТОМОЕЧНЫЙ РЫНОК БИЗНЕС-ПЛАН, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ЗАТРАТЫ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ, СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Цель исследования: разработка стратегии развития и бизнес-плана 

открытия автомойки «Ласточка» в городе Сморгони. 

Объект исследования: предприятие по оказанию услуг мойки 

автомобилей.  

Методы исследования: общие и специальные методы научного познания, 

анализ, синтез, обобщение, сравнение, моделирование финансово-

хозяйственной деятельности по инвестиционному проекту. 

Исследования и разработки: рассмотрены теоретические аспекты 

разработки стратегии развития и бизнес-плана открытия автомойки 

самообслуживания; выработана стратегия развития автомойки «Ласточка»; 

разработан бизнес-план открытия автомойки самообслуживания.  

Элементы научной новизны: проведено исследование рассматриваемого 

сегмента рынка моек автомобилей, разработана стратегия и бизнес-план 

открытия мойки автомобилей. 

Область возможного применения: организация оказания услуг мойки 

автомобилей.  

Технико-экономическая, социальная значимость: применение результатов 

исследования на практике позволит создать высокоэффективный бизнес по 

оказанию услуг мойки автомобилей, организовать без привлечения бюджетных 

средств создание в регионе рабочих мест, осуществлять дополнительные 

отчисления в республиканский и местный бюджеты налогов, сборов и 

платежей. 

Автор работы подтверждает, что приведенные в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а заимствованные из литературных источников 

теоретические, методологические и методические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 

  



Дыпломная праца 60 с., 26 мал., 10 табл., 42 крыніцы, 21 прым. 

СТРАТЭГІЯ, СТРАТЭГІЯ РАЗВІЦЦЯ ПРАДПРЫЕМСТВА, БІЗНЕС-

ПЛАН, ІНВЕСТЫЦЫЙНЫ ПРАЕКТ, ІНВЕСТЫЦЫЙНЫЯ ВЫДАТКІ, 

АЎТАМЫЙНЫ РЫНАК. 

Мэта дыпломнай працы: распрацоўка стратэгіі развіцця і бізнес-плана 

адкрыцця сеткі аўтамыек самаабслугоўвання (на прыкладзе аўтамыйкі 

«Ластаўка»). 

Аб'ект даследавання: прадпрыемства па аказанні паслуг мыйкі 

аўтамабіляў. 

Прадмет даследавання: з'яўляецца стратэгія развіцця і бізнес-план як 

эфектыўныя інструменты адкрыцця і арганізацыі дзейнасці прадпрыемства па 

аказанні паслуг у сферы мыйкі аўтамабіляў. 

Метады даследавання: агульныя і спецыяльныя метады навуковага 

пазнання, аналіз, сінтэз, абагульненне, параўнанне, мадэляванне фінансава-

гаспадарчай дзейнасці па інвестыцыйнаму праекту. 

Даследаванні і распрацоўкі: разгледжаны тэарэтычныя аспекты 

распрацоўкі стратэгіі развіцця і бізнес-плана адкрыцця сеткі аўтамыек 

самаабслугоўвання; распрацавана стратэгія развіцця сеткі аўтамыек «Ластаўка»; 

распрацаваны бізнес-план адкрыцця сеткі аўтамыек самаабслугоўвання. 

Элементы навуковай навізны: праведзена даследаванне разгляданага 

сегмента рынку мыек аўтамабіляў, распрацавана стратэгія і бізнес-план 

адкрыцця мыйкі аўтамабіляў. 

Вобласць магчымага прымянення: арганізацыя аказання паслуг мыйкі 

аўтамабіляў.  

Тэхніка-эканамічная, сацыяльная значнасць: праведзенага даследавання 

заключаецца у тым, што прымяненне вынікаў даследавання на практыцы 

дазволіць стварыць высокаэфектыўны бізнэс па аказанні паслуг мыйкі 

аўтамабіляў, арганізаваць без прыцягнення бюджэтных сродкаў стварэнне ў 

рэгіѐне працоўных месцаў, ажыццяўляць дадатковыя адлічэнні ў рэспубліканскі 

і мясцовы бюджэты падаткаў, збораў і плацяжоў. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзеныя ў ей разлікова-аналітычны 

матэрыял слушна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 

запазычаныя з літаратурных крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 

становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

  



Thesis 60 p., 26 Fig., 10 tab., 42 source 21 ADJ. 

STRATEGY, ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY, BUSINESS 

PLAN, INVESTMENT PROJECT, INVESTMENT COSTS, CAR WASH. 

The aim of the thesis is development strategy and business plan as effective 

tools for opening and organizing the activities of an enterprise for the provision of 

services in the field of car washing. 

The object of this study is a сar wash service company. 

Subject of research: business plan of opening a chain of self-service car washes 

(on the example of car wash " Swallow "). 

Methods of research: general and special methods of scientific knowledge, 

analysis, synthesis, generalization, comparison, modeling of financial and economic 

activities on the investment project. 

Research and development: the application of the research results in practice 

will create a highly efficient business for the provision of car wash services, organize 

the creation of jobs in the region without attracting budget funds, and make additional 

contributions to the republican and local budgets of taxes, fees and payments. 

Elements of scientific novelty: made a research of the considered segment of 

the car wash market, developed a strategy and a business plan for opening a car wash 

company. 

Scope of application: organization of the provision of car wash services.  

Technical and economic, social significance: the application of the research 

results in practice will create a highly efficient business for the provision of car wash 

services, organize the creation of jobs in the region without attracting budget funds, 

and make additional contributions to the republican and local budgets of taxes, fees 

and payments. 

The author confirms that the material correctly and objectively reflects a 

condition of researched process, and all borrowings are accompanied by references to 

their authors. 

 


