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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Оптова торгівля в Україні представлена великою 

кількістю суб’єктів господарювання, куди залучено багато працездатного 

населення, забезпечуються високі обсяги товарообороту, відмічається суттєва 

ділова активність, що свідчить про наявність значного інноваційного 

потенціалу. Оптова торгівля є динамічною сферою з відносно коротшим 

строком окупності інвестицій, високою інвестиційною привабливістю, але й 

розвинутим конкурентним середовищем. 

Зміцнення конкурентних позицій підприємств оптової торгівлі потребує 

більш активного і системного впровадження інновацій. Але однією з 

найважливіших передумов інноваційної діяльності є її інвестиційне 

забезпечення. Таким чином, обґрунтування теоретико-методичного та 

прикладного базису інвестування в інноваційний розвиток підприємств оптової 

торгівлі набуває високої актуальності. 

Питанням інновацій та інноваційної діяльності присвячені роботи таких 

науковців, як Бажал Ю.М. [1], Височан О.С., Пікуш Ю.В. [5], Волобуєв Г.С. [6], 

Грицаєнко М.І. [17, 20-29], Дацій О.І. [32], Лапко O.A. [50], Омарбакиев Л.А. 

[58], Портер М. [65], Санто Б. [77], Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. [86], 

Шпикуляк О.Г. [39], Шумпетер Й. [91] та багатьох інших. Питання інвестицій 

та інвестиційної діяльності розглядалися багатьма науковцями, такими як Білик 

В.В. [3], Бланк І.О. [4], Волчанська Л.В. [7], Герасимчук З. [9], Гобрей М.В. 

[10], Грицаєнко Г.І. [12-15, 17-19], Кейнс Дж. [41], Макконел К., Брю С. [53], 

Мочерний С.В. [33], Перар Ж. [61], Титаренко Н.О. [80]. 

Проблеми оптової торгівлі в цілому, а також оптової торгівлі 

сільськогосподарською технікою та устаткуванням знаходяться у центрі уваги 

науковців всього світу. Так, серед іноземних дослідників оптової торгівлі 

можна виділити Мартина Б. і Вельдмана Дж. [100], Джокара А. та Хусейні С. 

[99], Девіса А.М. та Хіндмена К. [94], Чжана Й.Х. і Вана Й. [104], Андерсона 

Е.Й. і Філпотта А.Б. [92] та іншіх. Питання оптової торгівлі 

сільськогосподарською технікою та устаткуванням досліджують Ріхенген М. 

[102], Девіс Г.В., Балей Д. та Худоба Л.М. [95], Рейтер Г. [101], Стаус А. і Бекер 
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Т. [103], Бак А. і Хусті І. [93] та багато інших. Серед українських науковців, які 

досліджували оптову торгівлю, можна виділити таких, як О.П. Бегларашвілі і 

А.В. Кулік [2], І.С. Галик, Л.Г. Ніколайчук та Б.Д. Семак [8], Ю.А. 

Дайновський, Н.Р. Балук та Н.Ф. Басій [30], Х.П. Данилків, В.Я. Гавран, М.І. 

Гавран та Р. Грондскі [31], Н.Б. Ільченко [35-38], З.І. Кобеля, О.І. Мельник та 

О.П. Метліцька [42] та багато інших. 

Відзначаючи цінність результатів досліджень науковців, необхідно 

наголосити, що не всі теоретичні розробки знаходять застосування на практиці. 

Аналіз опублікованих праць і практика господарської діяльності вітчизняних 

підприємств свідчать про недостатню розробку принципово важливих питань 

щодо особливостей інвестицій в інноваційну діяльність підприємств оптової 

торгівлі. 

Мета і завдання дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є розробка 

теоретичних положень і науково-методичного та практичного інструментарію 

оцінки доцільності та ефективності інвестицій в інноваційну діяльність 

підприємств оптової торгівлі. 

Для досягнення поставленої мети у дослідженні вирішено такі науково-

практичні завдання: 

- опрацьовано теорію інвестицій, уточнено сутність понять «інвестиція», 

«інновація»; 

- обґрунтовано методичний підхід до аналізу доцільності та ефективності 

інвестицій в інноваційну діяльність підприємств оптової торгівлі; 

- проаналізовано сучасний стан оптової торгівлі в Україні, ринку 

сільськогосподарської техніки, стан фінансово-господарської та інвестиційно-

інноваційної діяльності ТОВ «Агро-Сервіс» м. Мелітополь Запорізької області; 

- розроблено пропозиції з підвищення ефективності інвестицій в 

інноваційну діяльність підприємств оптової торгівлі на основі реінжинірингу 

бізнес-процесів, впровадження аутсорсингу, пошуку шляхів покращення 

фінансових результатів підприємства за допомогою факторного аналізу, 

інвестицій в інноваційний проект додаткового обладнання складського 

господарства, а також інновації для покращення транспортного забезпечення 
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оптового торгового підприємства. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці 

теоретичних і практичних засад інвестицій в інноваційну діяльність 

підприємства оптової торгівлі сільськогосподарськими машинами та 

устаткуванням.  

Об’єктом дослідження є процес інвестицій в інноваційну діяльність в 

ТОВ «Агро-Сервіс» м. Мелітополь Запорізької області. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних і 

практичних засад інвестицій в інноваційну діяльність. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною базою 

дослідження є діалектичний метод пізнання, основні положення економічної 

теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань інвестицій в 

інноваційну діяльність підприємства оптової торгівлі, нормативно-правові акти 

з питань розвитку оптової торгівлі. Для досягнення поставлених завдань у 

роботі використано наступні методи досліджень: абстрактно-логічний – для 

узагальнення теоретико-методологічних досліджень з проблеми уточнення 

сутності та розвитку інвестицій в інноваційну діяльність підприємства; 

монографічний – для аналізу нормативно-правових актів, регіональних 

особливостей формування та досвіду підприємств оптової торгівлі; системно-

функціональний, логічного узагальнення – в процесі обґрунтування 

пріоритетних напрямів інвестицій в інноваційну діяльність підприємства 

оптової торгівлі сільськогосподарськими машинами та устаткуванням. 

Інформаційною основою дослідження є нормативно-правова база з 

досліджуваної проблеми, дані Державної служби статистики України, 

статистичні та фінансові звіти ТОВ «Агро-Сервіс» м. Мелітополь Запорізької 

області, праці зарубіжних і вітчизняних вчених, ресурси мережі Інтернет. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

виявлені в кваліфікаційної роботі теоретико-концептуальні підходи та 

практичні пропозиції щодо інвестицій в інноваційний розвиток підприємства 

оптової торгівлі сільськогосподарськими машинами та устаткуванням можуть 

бути використані в інших підприємствах регіону.  

Особистий внесок здобувача ступеня вищої освіти «Магістр». 
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Теоретичні положення і практичні рекомендації щодо інвестицій в 

інноваційний розвиток підприємства оптової торгівлі сільськогосподарськими 

машинами та устаткуванням є результатом власних досліджень, проведених 

автором. 

Апробація результатів кваліфікаційної роботи. Основні положення 

дипломної роботи доповідались на щорічних студентських науково-практичних 

конференціях студентів і магістрантів ТДАТУ (м. Мелітополь, 2017-2019 рр.), 

V Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції ЛНАУ (м. 

Львів, 2019 р.), ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів 

КНТЕУ (м. Київ, 2019 р.). 

Публікації. За результатами проведеного дослідження автором 

опубліковано статті: 

1. Ткачук В.В. Інвестиції в криптовалюту / Ткачук В.В., Грицаєнко М.І. // 

Збірник наукових праць студентів та магістрів Таврійського державного 

агротехнологічного університету, присвячений Дню студента. Випуск 3. - 

м. Мелітополь, ТДАТУ, 2017. – С. 65-67; 

2. Ткачук В.В. Криптовалюта як інструмент інвестицій / Ткачук В.В., 

Грицаєнко М.І. // Матеріали наукової конференції студентів та 

магістрантів / За ред. Т.І. Яворської. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Т.1. – 

С. 72-74 

3. Ткачук В.В. Тенденції формування дивідендної політики підприємства / 

В.В. Ткачук, Г.І. Грицаєнко // Матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (м. Мелітополь, 17 

листопада 2018 р.). – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 103-105; 

4. Ткачук В.В. Роль аналізу в системі економічного управління 

підприємством / В.В. Ткачук, Г.І. Грицаєнко //Сучасний менеджмент: 

витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доп. V Всеукр. студент. 

наук.-практ. конф., присвяч. 68-й річниці від дня народження д.е.н., 

професора Петра Степановича Березівського (м. Львів, 4 березня 2019 р.). 

– Львів: ЛНАУ, 2019. – С. 171-173; 
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5. Ткачук В.В. Соціальні інвестиції в об’єднаних територіальних громадах / 

В.В. Ткачук, Г.І. Грицаєнко // Геоекономічні та політико-правові виклики 

структурній перебудові міжнародних зв’язків України [Електронне 

видання]: тези доповідей ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. (Київ, 6 – 7 

березня 2019 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 

у-т, 2019. – С. 321-324; 

Обсяг та структура кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота 

складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку 

використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи налічує 108 сторінок 

комп’ютерного тексту. Кваліфікаційна робота містить 39 таблиць, 24 рисунка, 4 

додатка. Список використаних джерел налічує 104 найменування на 13 

сторінках, в тому числі 13 англомовних публікацій.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дипломної роботи, мета і 

завдання дослідження, методи дослідження, практичне значення одержаних 

результатів, особистий внесок студента, апробація результатів дипломної роботи, 

публікації, структура та обсяг дипломної роботи. 

У першому розділі – «Теоретичні засади інвестицій та інноваційної 

діяльності підприємства» опрацьовано теорію інвестицій, уточнено сутність 

понять «інвестиція», «інновація»; обґрунтовано методичний підхід до аналізу 

доцільності та ефективності інвестицій в інноваційну діяльність підприємств 

оптової торгівлі. 

У другому розділі – «Стан інвестиційно-інноваційної діяльності ТОВ 

«Агро-Сервіс» м. Мелітополь Запорізької області» проаналізовано сучасний 

стан оптової торгівлі в Україні, ринку сільськогосподарської техніки, стан 

фінансово-господарської та інвестиційно-інноваційної діяльності ТОВ «Агро-

Сервіс» м. Мелітополь Запорізької області. 

У третьому розділі – «Обґрунтування доцільності та економічної 

ефективності інвестицій в інноваційний розвиток підприємства» 

розроблено пропозиції з підвищення ефективності інвестицій в інноваційну 

діяльність підприємств оптової торгівлі на основі реінжинірингу бізнес-
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процесів, впровадження аутсорсингу, пошуку шляхів покращення фінансових 

результатів підприємства за допомогою факторного аналізу, інвестицій в 

інноваційний проект додаткового обладнання складського господарства, а 

також інновації для покращення транспортного забезпечення оптового 

торгового підприємства. 

 

ВИСНОВКИ 

На основі вивчення проблем інвестування інноваційного розвитку ТОВ 

«Агро-Сервіс», яке займається оптовою торгівлею сільськогосподарськими 

машинами та устаткуванням, були зроблені наступні висновки та пропозиції. 

1. Інновації дозволяють оптимізувати витрати, збільшити 

конкурентоспроможність організації, забезпечити споживача максимально 

можливим обсягом інформації про товари і послуги, підвищити продуктивність 

роботи працівників; поліпшити показники фінансово-економічної діяльності та 

збільшити прибуток підприємства. 

2. Об’єктом дослідження дипломної роботи обрано підприємство оптової 

торгівлі сільськогосподарськими машинами та устаткуванням, тому був 

проведений аналіз ринку відповідної продукції. 

Кількість купівель нових тракторів всіх видів за 2016-2018 рр. 

скоротилася на 17,8%, плугів – на 8,2%, культиваторів – на 13,9%, сівалок – на 

22,4%, комбайнів зернових – на 36,1%, автомобілів вантажних – на 10,6%. Це 

супроводжувалось значним збільшенням цін на техніку. Так, найвищий ріст цін 

за 2016-2018 рр. спостерігався у плугів (150,9%) і сівалок (156,6%), найнижчий 

– у двигунів до тракторів (109,4%), комбайнів (102,2%). Ціни на комбайни 

зросли на 27,7%, трактори – на 34,1%, автомобілі вантажні – на 35,3%. 

Кількість купівель нових тракторів всіх видів сільськогосподарськими 

підприємствами Запорізької області за 2016-2018 рр. зменшилась на 47,6%, 

плугів – на 40,7%, культиваторів – на 34,3%, борін – на 35,6%, сівалок – на 

44,5%, комбайнів зернових – на 43,6%, автомобілів вантажних – відповідно на 

65,2% (майже на дві третини). Вважаємо, що оптова торгівля 
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сільськогосподарськими машинами та устаткуванням в Україні має значний 

невикористаний потенціал. 

3. В ТОВ «Агро-Сервіс» за 2014-2018 рр. чистий доход від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 78,2 млн. грн., або майже 

втричі. Вартість основних засобів та капітальних інвестицій збільшилась майже 

вдвічі – на 4,5 млн. грн. та 0,4 млн. грн. відповідно. Облікова кількість штатних 

працівників збільшилась на 16 осіб, або на 15,2%, і становила в 2018 р. 121 

особу. 

4. Підприємство в цілому прибуткове, має рентабельну діяльність. Так, 

чистий прибуток за 2014-2018 рр. збільшився на 11,7 млн. грн., або в 10,1 рази, і 

становив в 2018 р. 12,8 млн. грн. Рівень рентабельності операційної діяльності з 

3,6% у 2014 р. збільшився на 11,6 в.п. і становив в 2018 р. 15,2%. 

Запас фінансової стійкості з 82,5 млн. грн. в 2014 р. збільшився на 68,3 

млн. грн. і становив в 2018 р. 76,5 млн. грн. Найвищої величини цей показник 

досягав у 2017 р. – 91,7 млн. грн. Поріг рентабельності з 20,5% у 2014 р. 

збільшився до 64,6% у 2018 р., або на 44,1 в.п. Найвищим поріг рентабельності 

був у 2016 р. – 74,4 %. 

5. ТОВ «Агро-Сервіс» щорічно здійснювало капітальні інвестиції, 

частина яких була направлені на нові придбання та створення нових активів – 

тобто, на інновації. За період 2014-2018 рр. капітальні інвестиції в інновації 

підприємства збільшились в цілому в 2,8 рази, до 790 тис. грн. в 2018 р. 

Всі капітальні інвестиції були спрямовані на матеріальні активи. За п’ять 

років капітальні інвестиції на нові машини, обладнання та інвентар 

збільшились в 2,2 рази – до 378 тис. грн. в 2018 р. Капітальні інвестиції на 

електричне та електронне устаткування збільшилися в 15,5 рази, до 201 тис. 

грн. в 2018 р. 

6. Пропонуємо підприємству послідовно здійснювати сукупність 

організаційно-економічних заходів, які дозволять забезпечити дієвість та 

ефективність впровадження реінжинірингу бізнес-процесів: розробку системи 

контролінгу, покращення роботи логістичного відділу, модернізацію 

транспортного та складського господарства, стимулювання оптового продажу. 
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Це сприятиме оптимізації закупівельної діяльності, скороченню обсягу 

вантажно-розвантажувальних операцій та пов’язаних з ними витрат, 

прискоренню руху товарних потоків, зменшенню величини оборотних активів, 

інвестованих у товарні запаси, скороченню поточних витрат, удосконаленню 

сервісної логістики тощо. 

Для реінжинірингу бізнес-процесів пропонуємо використовувати 

аутсорсинг в наступних сферах: ІТ, бухгалтерський облік, управління 

персоналом, процес продажу, збутові комунікації, правове та сервісне 

забезпечення. 

7. Для визначення шляхів покращення фінансових результатів діяльності 

підприємства проведений факторний аналіз чистого прибутку. За 2014-2018 рр. 

чистий прибуток збільшився на 11670 тис. грн., в тому числі за рахунок 

збільшення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – на 

78218 тис. грн. За рахунок інших факторів чистий прибуток зменшувався. Так, 

за рахунок собівартості реалізованої продукції – на 60524 тис. грн., 

адміністративних витрат – на 2809 тис. грн., витрат на збут – на 644 тис. грн., 

інших операційних витрат – на 9 тис. грн., витрат з податку на прибуток – на 

2562 тис. грн. 

Був проведений факторний аналіз операційних витрат для подальшого 

пошуку господарських резервів їхнього скорочення. За 2014-2018 рр. 

операційні витрати підприємства збільшились на 6505 тис. грн. Найбільш 

суттєво цьому посприяли витрати на оплату праці – їхнє збільшення сприяло 

зростанню операційних витрат на 3488 тис. грн. Разом з ними пропорційно 

зростали відрахування на соціальні заходи, що відобразилося на збільшенні 

операційних витрат на 1011 тис. грн. В той же час збільшення матеріальних 

затрат спричинило ріст операційних витрат на 245 тис. грн., амортизації – 

відповідно на 893 тис. грн., інших операційних витрат – відповідно на 868 тис. 

грн. 

8. З метою вдосконалення складської діяльності та механізації вантажно-

розвантажувальних робіт в якості інноваційного рішення пропонуємо 

підприємству придбати додаткове обладнання: стіл підйомний гідравлічний, 



11 

штабелер ручний гідравлічний, штабелер ручний з електропідйомом. 

Використання цього обладнання дозволить підприємству вивільнити 7 

працівників, що в розрахунках будемо використовувати як економію.  

Для купівлі пропонується залучити кредитні ресурси на суму вартості 

обладнання в Приватбанку. Умови надання кредиту: процентна ставка 21%, 

термін надання кредиту – один рік. Були розраховані графіки погашення 

кредиту за стандартною та ануїтетною схемами нарахування відсотків. 

На основі прогнозу грошових потоків від покупки обладнання була 

визначена доцільність та економічна ефективність реалізації даного 

інноваційного проекту за показниками чистої теперішньої вартості та 

дисконтованого періоду окупності. Показник чистої теперішньої вартості 

проекту більше нуля (179,6 тис. грн.), дисконтований період окупності 

інноваційного проекту становить 4 місяці 17 днів, отже інвестиційний проект є 

доцільним та економічно ефективним.  

9. Для покращення технічного забезпечення складського господарства 

ТОВ «Агро-Сервіс» пропонуємо придбати у компанії «Богдан-Авто Холдинг» 

легкий комерційний вантажний автомобіль для міських вантажоперевезень 

Hyundai HD35L з вантажопідйомністю до 1,5 т.  

Для обґрунтування найбільш раціонального способу фінансування 

придбання автомобіля розглянуто три варіанта: придбання в лізинг у компанії 

«Богдан-Лізинг»; придбання в лізинг у компанії «Ексимлізинг»; придбання в 

кредит в Приватбанку.  

Найменший розмір переплати – це покупка вантажного автомобіля в 

лізинг в «Богдан-Лізинг» (12,3% від вартості покупки), найбільший – лізинг в 

«Ексимлізинг» (25,2% від вартості покупки). Але загальний висновок про 

доцільність конкретної форми фінансування робити передчасно – всі види 

запозичень, що розглядаються, мають авансовий платіж, розмір якого має 

найвище значення в «Богдан-Лізинг» (31%, або 212970 грн.), найменше в 

«Ексимлізинг» (15%, або 103050 грн.). Тобто остаточне рішення має бути 

прийняте з урахуванням не тільки розміру переплати, але й наявності 

тимчасово вільних грошових коштів на здійснення авансового платіжу. 
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АНОТАЦІЯ 

Ткачук В.В. Обґрунтування доцільності інвестицій в інноваційний 

розвиток ТОВ «Агро-Сервіс» м. Мелітополь Запорізької області – Рукопис. 

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 
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Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного, м. Мелітополь, 2020 р. 

В кваліфікаційної роботі обґрунтовано методичний підхід до аналізу 

доцільності та ефективності інвестицій в інноваційну діяльність підприємств 

оптової торгівлі; проаналізовано сучасний стан оптової торгівлі в Україні, 

ринку сільськогосподарської техніки, стан фінансово-господарської та 

інвестиційно-інноваційної діяльності ТОВ «Агро-Сервіс» м. Мелітополь 

Запорізької області; розроблено пропозиції з підвищення ефективності 

інвестицій в інноваційну діяльність підприємств оптової торгівлі на основі 

реінжинірингу бізнес-процесів, впровадження аутсорсингу, пошуку шляхів 

покращення фінансових результатів підприємства за допомогою факторного 

аналізу, інвестицій в інноваційний проект додаткового обладнання складського 

господарства, а також інновації для покращення транспортного забезпечення 

оптового торгового підприємства. 

Ключові слова: оптова торгівля, ринок, інвестиція, інновація, економічна 

ефективність, прибуток, реінжиніринг, аутсорсинг 

 

АННОТАЦИЯ 

Ткачук В.В. Обоснование целесообразности инвестиций в 

инновационное развитие ООО «Агро-Сервис» г. Мелитополь Запорожской 

области - Рукопись. 

Квалификационная работа на соискание степени высшего образования 

«Магистр» по специальности 076 - предпринимательство, торговля и биржевая 

деятельность - Таврический государственный агротехнологический 

университет имени Дмитрия Моторного, г. Мелитополь, 2020 г. 

В квалификационной работе обоснован методический подход к анализу 

целесообразности и эффективности инвестиций в инновационную деятельность 

предприятий оптовой торговли; проанализировано современное состояние 

оптовой торговли в Украине, рынка сельскохозяйственной техники, состояние 

финансово-хозяйственной и инвестиционно-инновационной деятельности ООО 

«Агро-Сервис» г. Мелитополь Запорожской области; разработаны предложения 

по повышению эффективности инвестиций в инновационную деятельность 

предприятий оптовой торговли на основе реинжиниринга бизнес-процессов, 

внедрения аутсорсинга, поиска путей улучшения финансовых результатов 

предприятия с помощью факторного анализа, инвестиций в инновационный 
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проект дополнительного оборудования складского хозяйства, а также 

инноваций для улучшения транспортного обеспечения оптового торгового 

предприятия. 

Ключевые слова: оптовая торговля, рынок, инвестиции, инновации, 

экономическая эффективность, прибыль, реинжиниринг, аутсорсинг 

 

SUMMARY 

Tkachuk VV Substantiation of feasibility of investments in innovative 

development of Agro-Service LLC, Melitopol, Zaporizhzhya region - 

Manuscript. 

Master's Degree in Higher Education Master's Degree in Specialty 076 - 

Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange - Dmitry Motornyi Tauride State 

Agrotechnological University, Melitopol, 2020. 

The qualitative work substantiates the methodical approach to the analysis of 

the feasibility and effectiveness of investments in the innovation activity of wholesale 

trade enterprises; the current state of wholesale trade in Ukraine, the market of 

agricultural machinery, the state of financial-economic and investment-innovative 

activity of LLC "Agro-Service" in Melitopol of Zaporizhzhia region are analyzed; 

proposals for improving the efficiency of investments in the innovation activity of 

wholesale trade enterprises on the basis of business process reengineering, 

implementation of outsourcing, finding ways to improve the financial results of the 

enterprise by means of factor analysis, investments in the innovative project of 

additional equipment of the warehouse economy, as well as innovations for 

improving transportation support of wholesale trading enterprise. 

Key words: wholesale, market, investment, innovation, economic efficiency, 

profit, reengineering, outsourcing 

 

 

 

 

 

 


