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РОЛЬ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТЕХНІЧНОГО 

СЕРВІСУ В СИСТЕМІ ЙОГО УПРАВЛІННЯ 

 

ГРИЦАЄНКО Г. І., канд. екон. наук, доц. 

ГРИЦАЄНКО І. М., доц. 

Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного 

 

Стан розвитку економіки країни та розв‘язання складних соціально-економічних задач 

напряму залежать від її інвестиційної привабливості, іміджу на світовій арені, позиції в 

міжнародних рейтингах сприятливості інвестиційної діяльності [6]. В рейтингу інвестиційної 

привабливості країни, який визначається за індексом BDO з врахуванням економічних, 

політико-правових, а також соціокультурних чинників, Україна в 2012 р. посідала 115 позицію 

серед 174 країн світу, в 2018 р. – лише 131 [1], що свідчить про актуальність пошуку механізмів 

управління інвестиційним розвитком. 

Однією з провідних галузей національної економіки є сільське господарство, подолання 

кризових явищ у якому, розвиток ринкових відносин, забезпечення продовольчої безпеки 

країни неможливі без відповідного розвитку матеріально-технічної бази та ефективних 

інвестицій у технічне оснащення аграрного виробництва [4, 5, с. 193]. Технічний потенціал 

АПК, від стану якого напряму залежать успіхі аграрного виробництва, потребує відповідного 

розвитку ринку сільськогосподарської техніки [2]. Вважаємо, що центральне місце серед його 

складових належить технічному сервісу [3], однією з головних функцій якого є забезпечення 

споживачів техніки (аграріїв) технічними засобами (рис. 1) [7]. 

 

 
 

Рис. 1. Складові ринку сільськогосподарської техніки 
Джерело: складено з використанням [7] 

 

За 2012-2018 рр. обсяг оптової торгівлі сільськогосподарськими машинами та устаткуванням 

в Україні збільшився в 4 рази (або на 35,9 млрд. грн.) і становив 44,8 млрд. грн. (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Динаміка оптової торгівлі сільськогосподарськими машинами та устаткуванням 

Роки млн. грн. % до загального обсягу 

2012 8923,3 0,8 

2013 11605,3 1,1 

2014 14977,2 1,5 

2015 20875,9 1,7 

2016 38334,7 2,5 

2017 48292,0 2,5 

2018 44824,9 2,0 

Відхилення  

2018 від 2012, (+, -) 
35901,6 1,2 

Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби України 

 

За 2012-2018 рр. обсяг оптової торгівлі сільськогосподарськими машинами та устаткуванням 

в Україні збільшився в 4 рази (або на 35,9 млрд. грн.) і становив 44,8 млрд. грн. Його найвища 

питома вага в загальноукраїнському обсязі оптової торгівлі коливалась від найнижчої величини 

0,8% у 2012 р. до найвищої величини у 2,5% в 2016 та 2017 рр. В 2018 р. цей показник становив 

2,0%. За 2012-2018 рр. розмір оптової торгівлі сільськогосподарськими машинами та 

устаткуванням щорічно збільшувався в середньому на 7301,3 млн. грн. з майже 

функціональною залежністю (коефіцієнт кореляції 0,9525). 

Незважаючи на зростання загальних обсягів оптового товарообігу сільськогосподарськими 

машинами та устаткуванням, купівля аграрними підприємствами нової техніки, запчастин, а 

також вантажних автомобілів має тенденцію до зниження. Так, 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%. 

Зниження кількості купівель нової техніки супроводжувалось значним збільшенням цін на неї. 

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%), вантажних автомобілів 

(87,6%). Ціни на комбайни зросли на 27,7%, трактори – на 34,1%, автомобілі вантажні – на 

35,3%. Вважаємо, що різновекторні тенденції зміни обсягів оптової торгівлі 

сільськогосподарськими машинами та устаткуванням, а також купівлі аграрними 

підприємствами нової техніки та запчастин, автомобілів вантажних зумовлені тим, що низька 

платоспроможність сільгоспвиробників заставляє їх шукати техніку на вторинному ринку.  

Для ефективного управління інвестиційним розвитком підприємств технічного сервісу 

необхідно його головні функції пов‘язувати з основними видами аналізу (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Зв'язок головних функцій управління з основними видами аналізу 
Джерело: складено авторами 
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Нами проаналізовані дані щодо капітальних інвестицій за видами економічної діяльності. 

Так, у 2017 р. на долю оптової та роздрібної торгівлі приходилось 7,5% капітальних інвестицій 

України. В абсолютному значенні їхній розмір складав 19,5 млрд. грн., що на 53,6% перевищує 

значення аналогічного попереднього періоду. Фінансування інвестиційної діяльності 

підприємств торгівлі здійснювалось переважно за рахунок власних коштів – за кошти 

державного бюджету у 2018 р. було профінансовано лише 0,7% капітальних інвестицій. 

За найменшою часткою торгівельних підприємств в капітальних інвестиціях регіону в 2017 

р. можна виділити Донецьку (1,7%), Запорізьку (1,6%) та Луганську (1,2%) області, з 

найбільшою часткою – відповідно м. Київ (10,3%), Київську (13,7%) та Миколаївську (28,9%) 

області. За абсолютними розмірами капітальних інвестицій в торгівлю в 2017 р. лідирувало м. 

Київ – 7,9 млрд. грн. (40,4% від загального обсягу капітальних інвестицій у торгівлю), Київська 

(2,9 млрд. грн., або 14,6%), Миколаївська (2,1 млрд. грн., або 10,9%) та Дніпропетровська (1,5 

млрд. грн., або 7,7%) області. Аутсайдерами були Закарпатська (99,1 млн. грн, або 0,5%), 

Чернігівська (94,4 млн. грн., або 0,5%), Чернівецька (76,5 млн. грн., або 0,4%) та Луганська 

(21,8 млн. грн., або 0,1%) області. Обсяг капіталовкладень у торгівлю в Запорізькій області в 

2017 р. становив 168,1 млн. грн., що становило 0,9% від їхнього загального обсягу по Україні. 

Таким чином, на основі аналізу можна зробити загальний висновок про те, що оптова 

торгівля сільськогосподарськими машинами та устаткуванням в Україні має значний 

невикористаний потенціал. Вважаємо, що для його використання потрібні наступні умови: 

тривалий час стабільності в економічному та політичному житті (5-7-10 років); висока 

прогнозованість ринку; гарантованість умови забезпечення збуту техніки; надійна банківська 

система; активний розвиток дилерських мереж у всіх регіонах країни; максимальне дотримання 

стандартів та сервісного обслуговування. 

Управління інвестиційним розвитком підприємств технічного сервісу потребує подальшої 

деталізації механізмів, інструментів і заходів його активізації, що є напрямом досліджень у 

майбутньому. 
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