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ВСТУП
Однією з ключових проблем розвитку аграрної сфери України
є відновлення й розвиток економічного потенціалу, здатного
забезпечити виробництво продукції орієнтоване на діяльність в
умовах сучасних ринкових відносин.
Одним з найважливіших факторів розвитку вітчизняної
агросфери є реновація основних засобів на підприємствах галузі за
допомогою лізингових послуг і операцій. У свою чергу, відносна
новизна лізингу як виду підприємницької діяльності в Україні
вимагає розробки економічних аспектів його використання в
аграрній сфері.
Освоєння лізингу як особливої форми орендних відносин в
аграрній сфері відбувається в умовах низької інвестиційної
активності. Незважаючи на це, існують певні передумови для
вирішення цієї проблеми. Для цього, в умовах, коли звернення до
банківського кредиту ускладнене, особливо для малого бізнесу,
необхідно активніше переходити від традиційного механізму
відновлення основних засобів до пошуку інших перспективних
видів фінансування, одним з яких є лізингова діяльність. Стан
справ в українській економіці показує, що використання цієї форми
забезпечення аграрних виробників основними фондами буде
сприяти формуванню лізингового ринку, що може вплинути на
відродження й розвиток економічного потенціалу нашої країни.
У дослідженні проблем розвитку лізингових відносин у
аграрній сфері заслуговують на увагу праці таких учених, як В.Г.
Андрійчук, О.І. Баєва, М.П. Бондаренко, В.А. Бугаєнко, В.І.
Виноградчий, Ю.С. Гринчук, М.Я. Дем’яненко, П.А. Лайко, О.В.
Олійник, В.К. Терещенко, В.І. Топіха, Г.В. Черевко та інших.
Зусиллями цих учених сформовано теоретико-методологічний
базис формування лізингових відносин а аграрній сфері. Однак,
поза полем зору дослідників залишилися багато аспектів
стимулювання розвитку агролізингу. Так, недостатньо вивченими
залишаються питання механізмів організації і державної підтримки
розвитку агролізингового ринку, їх інструментів і методів.
Актуальність проблеми, її недостатня розробленість та
необхідність вирішення зазначених проблем зумовили вибір теми
та постановку завдань дослідження.
Метою роботи є розробка теоретико-методичних засад та
практичних рекомендацій з формування та функціонування
механізмів розвитку лізингових відносин у аграрній сфері.
Реалізація мети роботи обумовила наступні завдання дослідження:
- дослідити теоретичні аспекти проблеми та розвинути схему
реалізації агролізингу в Україні;
- запропонувати модель лізингової угоди у аграрній сфері;

- розвинути механізм державної підтримки аграрного
виробництва на основі лізингу;
- розробити концепцію формування лізингового механізму у
аграрній сфері у формі інтегрованої структури;
- удосконалити систему оптимальних критеріїв вибору
найбільш ефективного варіанту лізингового проекту;
- обґрунтувати методичний підхід до оцінки ступеня
фінансово-економічної стабільності аграрних організацій;
- удосконалити систему організації фінансування лізингу
сільгосптехніки з використанням коштів державного бюджету;
- обґрунтувати механізм оновлення й відновлення машиннотракторного парку аграрних виробників.
Об’єктом дослідження є процеси формування та
функціонування механізмів розвитку лізингових відносин у
аграрній сфері.
Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних
засад та прикладних аспектів формування та функціонування
механізмів розвитку лізингових відносин у аграрній сфері.

ВИСНОВКИ
У роботі здійснено теоретичне узагальнення і розроблено
новий підхід до вирішення важливої науково-прикладної проблеми
розробки теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій
з формування та функціонування механізмів розвитку лізингових
відносин в аграрній сфері. За результатами дослідження зроблено
наступні висновки.
1. Лізинг являє собою комплекс економічних відносин,
пов'язаних з купівлею-продажем, орендою, кредитом і оформлених
юридично відповідними договорами, коли лізингодавець за
рахунок власних і залучених коштів купує в продавця інвестиційні
й споживчі товари тривалого користування й надає їх за певну
плату в тимчасове володіння й користування лізингоотримувачу на
строк понад один рік (з опціоном і без опціону після закінчення
строку контракту). Сучасний лізинг доцільно інтерпретувати
одночасно як: економічний процес; вид договору (або комплекс
договірних відносин); вид діяльності (бізнесу, підприємництва);
галузь економіки (лізингова індустрія); галузь знань і науки.
Дослідження показало, що розвиток лізингу в Україні розпочався з
середини 1990-х років, що було пов'язане із процесом активного
утворення в країні лізингових компаній. Обсяг українського ринку
лізингу в період з 2000 р. по 2010 р. збільшився у 8,1 рази. Питома
вага лізингу в загальному обсязі інвестицій в основні виробничі
фонди за останні 10 років зросла майже на 11%.
2. Доведено, що використання лізингових відносин у аграрній
сфері актуально при вирішенні наступних завдань: забезпечення
господарств основними засобами, у тому числі землею;
забезпечення оборотними коштами за рахунок їх економії й більш
раціонального використання; залучення трудових і інших ресурсів,
підвищення їх віддачі в результаті загального економічного росту
на підприємстві. Визначено фактори, за рахунок яких
забезпечується підвищення ефективності виробництва при
використанні лізингових відносин. На основі проведеного
дослідження аналізу структури й учасників лізингового процесу в
аграрній сфері, уточнено схему реалізації агролізингу в Україні,
запропоновано доповнити схему такими учасниками як страхова
компанія, що страхує предмет лізингу й трейдери – організації, що
здійснюють закупівлю, зберігання, транспортування й продаж
сільгосппродукції.
3. В результаті дослідження розроблено алгоритм ухвалення
рішення про придбання основних фондів підприємствами аграрної
сфери з використанням фінансового лізингу. Запропонована
система оптимальних критеріїв вибору найбільш ефективного

варіанту лізингового проекту, як для лізингодавця, так і для
сільгосппідприємства-лізингоотримувача, яка виступає одним з
елементів алгоритму ухвалення рішення про використання
фінансового лізингу в агросфері, дозволяє забезпечити розрахунок
загальної суми лізингових платежів, провести оцінку ефективності
лізингового проекту для обох суб'єктів і забезпечити вибір
найбільш ефективного лізингового проекту, що задовольняє
оптимальним критеріям інтересам основних учасників лізингової
угоди.
4. В результаті дослідження удосконалено систему організації
фінансування лізингу сільгосптехніки з використанням коштів
державного бюджету шляхом формування в системі фінансування
агролізингу схеми по який кошти з державного бюджету на лізинг
техніки направляються прямо сільгосппідприємствам. Даний захід
дасть можливість сільгосппідприємствам більш раціонально
використовувати фінансові ресурси, надасть більш широкі
можливості замовляти й одержувати саме ту сільгосптехніку й
устаткування, які їм потрібні, а також самостійно вибирати
виробників і постачальників даної сільгосптехніки.
5. Для оцінки ступеня фінансово-економічної стабільності
аграрних організацій рекомендовано застосовувати комплексну
рейтингову оцінку з розширенням переліку індикаторів
кредитоспроможності до одинадцяти: коефіцієнти фінансової
незалежності, забезпеченості власними оборотними коштами,
поточної
ліквідності,
абсолютної
ліквідності,
термінової
ліквідності, оборотність товарно-матеріальних запасів, дебіторської
заборгованості,
кредиторської
заборгованості,
коефіцієнт
оборотності оборотних активів, прибутковість продажів,
прибутковість продажів по чистому прибутку. Пропоновану
методику
діагностики
фінансового
стану
потенційних
позичальників апробовано на матеріалах аграрних підприємств
Харківської області. Встановлено, що 47,4% аграрних підприємств
області віднесені до першого класу кредитоспроможності, 26,3% до другого й 26,3% - до третього, що значно розширює доступ до
кредитів банку.
6. Розроблено концепцію формування лізингового механізму у
аграрній сфері у формі інтегрованої структури - міжфірмового
стратегічного альянсу аграрного лізингу, який являє собою форму
довгострокової взаємодії організацій з метою координації
виробничої й ринкової діяльності для досягнення стійких переваг
на ринку, що дозволяє розширити й удосконалити агролізингові
відносини, додати їм інноваційної спрямованості й створити
конкурентні переваги. Міжфірмовий стратегічний альянс аграрного
лізингу має наступні якісні характеристики: взаємодії суб'єктів
аграрного лізингу будуються на принципах етичної економії;

відносини між суб'єктами в лізингу ґрунтуються на моральноасоціативному механізмі довіри; транзакційні витрати змінюють
свій характер у силу того, що вони стають внутрішньоальянсовими.
7. У міжфірмовий стратегічний альянс можуть вступати
незалежні підприємства, що виробляють засоби виробництва,
купують і використовують їх на умовах лізингу, що забезпечують
технічний супровід техніки в гарантійний і післягарантійний період
експлуатації. Міжфірмовий стратегічний альянс є системою, його
елементи перебувають у взаємозв'язку, взємовідповідальності,
взаємозалежності, інтегративно доповнюють один одного. У
стратегічному альянсі модель «ціль - спосіб - результат»
трансформується в модель «сукупність цілей - сукупність способів
- сукупність результатів», у зв'язку із цим з'являється можливість
розробити методику ціноутворення, у якій визначальна роль
належить моделі ціни, що забезпечує вирівнювання норм прибутку
всім його учасникам.
8. З огляду на стан машинно-тракторного парку в сільському
господарстві
й
триваючу
деіндустріалізацію
сільськогосподарського виробництва, запропоновано удосконалити
механізм оновлення й відновлення машинно-тракторного парку
аграрних виробників шляхом організації вторинного (у тому числі
лізингового) ринку сільськогосподарської техніки. Виявлено
джерела надходження в лізинг старої техніки: часта заміна техніки
великими
інтегрованими
підприємствами,
банкрутство
сільськогосподарських підприємств, розірвання договорів поставки
техніки по лізингу, надходження техніки з-за кордону. Відновлення
старої
техніки
може
здійснюватися
спеціалізованими
підприємствами й технічними обмінними пунктами, у
розпорядження яких доцільно виділяти необхідний обмінний фонд
вузлів і агрегатів. Запропоновано схему державної підтримки
вторинного ринку сільгосптехніки.
9. З метою реалізації індустріально-інноваційного розвитку,
створення
й
розвитку
підприємств,
що
виробляють
високотехнологічну продукцію з високою доданою вартістю, і
залучення інвестицій в економіку України необхідне створення
максимально сприятливих умов для розвитку виробництва за
допомогою використання ефективних моделей лізингових угод.
Суть пропонованої моделі полягає в комплексному обслуговуванні
лізингоотримувача в співробітництві з іншими інститутами
розвитку, комерційними організаціями, ТНК, індустріальними
зонами й технопарками, що в багато разів підвищує якість
лізингових відносин.
10. В результаті дослідження запропоновано механізм
державної підтримки аграрного виробництва на основі лізингу,
який передбачає розподіл функцій і відповідальності за ієрархічно-

територіальними рівнями управління економікою. Визначено
основні напрямки подальшого розвитку лізингового процесу в
аграрній сфері України: необхідно формувати й розміщати
державне замовлення на виробництво техніки, що поставляється
виробникам сільгосппродукції по договорах державного лізингу;
збільшити частку високоефективних енергозберігаючих машинних
комплексів у загальному обсязі лізингу сільськогосподарських
машин і устаткування; надати сільгоспвиробникам можливість
передавати сільгосппродукцію як лізингові платежі по вже
укладених договорах державного лізингу за фіксованими цінами;
обмежити доступ закордонної сільськогосподарської техніки на
український ринок; подальше вдосконалювання нормативноправової бази лізингу і її агропромислового напрямку.
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