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Постановка проблеми. Матеріально-технічна база сільськогосподарських 

підприємств в частині основних засобів була сформована в основному на початку 90-х 
років. Вона не відповідала технологічним вимогам ні в кількісному, ні в якісному 
відношеннях. Фінансова криза в державі призвела до спаду інвестиційної активності в 
сільському господарстві, уповільнення оновлення основних засобів, зростання ступеня їх 
зносу, зниження технічного і технологічного рівнів аграрного виробництва. Окрім того, у 
сільському господарстві трапляються втрати і збитки, які не відшкодовуються рівнем цін 
на продукцію, що унеможливлює вчасне повернення довгострокових банківських 
кредитів. Банки фінансують переважно галузі з швидким оборотом коштів і не 
зацікавленні у кредитуванні сільського господарства. 

У ринкових умовах матеріально-технічна база агропромислового комплексу 
потребує наступальної інноваційної стратегії. Тому забезпечення її технічними засобами 
неможливе без впровадження такого нетрадиційного методу фінансування як лізинг. 

Аналіз останніх досліджень. Питання регулювання та розвитку лізингових 
відносин в Україні як однієї з форм залучення інвестицій досліджували Андрійчук В., 
Бєлєнький П., Бойко Є., Дем’яненко М., Кваша С., Кисіль М., Кочеткова В., Лабас М., 
Луб’яницький О., Міщенко В., Холодний Г. та інші вчені-економісти. Проблема 
технологічного оновлення аграрного виробництва через механізм лізингу стала предметом 
дослідження таких учених, як Андрійчук В., Берлач Н., Підлисецький Г., Саблук Р., 
Татаренко О., Ульянченко О. та ін. 

Результати дослідження. Економічна сутність лізингу протягом тривалого часу 
залишається спірною. Зміст і роль його в теорії і практиці трактується по-різному, а часто 
і суперечливо. Це пов'язано з тим, що при класичному лізингу в складні взаємини між 
собою вступають три основні суб'єкти лізингових угод:  

1) лізингодавець - особа, яка здійснює передачу в лізинг спеціально придбане у 
власність для цього майно, за рахунок залучених чи особистих коштів;  

2) лізингоодержувач - особа, яка отримує майно у тимчасове володіння та 
користування за плату і на певних умовах за договором лізингу для підприємницької 
діяльності;  

3) продавець-підприємство-виробник машин і обладнання або інша фізична або 
юридична особа, яка продає об'єкти лізингу лізингодавцю і поставляє їх йому чи 
лізингоодержувачу.  

Склад учасників угоди скорочується до двох, якщо продавець і лізингодавець або 
продавець і лізингоодержувач є однією і тією ж особою.  

У іншому випадку число учасників угоди зростає, як правило, за рахунок 
залучення лізингодавцем до угоди нових джерел фінансових ресурсів (банків, страхових 
компаній, інвестиційних фондів і т.п.).  

Як видно, між всіма учасниками лізингової угоди виникає цілий ряд складних 
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взаємин:  
− між лізингодавцем і банком виникають кредитні відносини, що проявляється у 

сутності лізингу як традиційної кредитної угоди;  
− для лізингоодержувача лізинг являє собою вкладення коштів в основний капітал, 

що робить його схожим з інвестиціями;  
− для лізингоодержувача фінансова сторона лізингу дозволяє розглядати його як 

форму кредитування на придбання довгострокових активів, альтернативну традиційному 
банківському кредиту;  

− для продавця реалізація лізингодавцю об'єкта лізингу являє собою звичайну 
операцію купівлі-продажу.  

Згідно визначення Європейської асоціації по лізингу устаткування "Євролізинг", 
"лізинг - це проста строкова оренда, яка охоплює різноманітні типи контрактів, загальною 
рисою яких є те, що орендодавець зберігає право власності на предмет лізингу протягом 
усього строку договору" [6].  

Більшість науковців визначають лізинг як довгострокову оренду через посередника 
[2, 3]. Аналіз наукових досліджень дозволив виявити низку характерних ознак лізингу 
(рис. 1), деякі з яких притаманні також таким економічним явищам, як оренда, купівля-
продаж з розстрочкою платежу, кредит. Але, незважаючи на це, лізинг - це самостійний 
вид підприємницької діяльності і він має суттєві відмінності від усіх суміжних 
економічних процесів і явищ.  

Зважаючи на те, що лізинг є потужним стимулятором розвитку виробництва, 
збільшення суми фінансування при лізинговій формі капіталовкладень має прямий вплив 
на зростання виробничої ефективності лізингоодержувача, зокрема 
сільськогосподарського товаровиробника. Крім того, важливим в лізингу є те, що така 
форма капіталовкладень сприяє переорієнтації кредитної діяльності на потреби 
виробництва.  

 
Рис. 1. Характерні ознаки лізингу 

 
За даними Національної комісії з регулювання питань ринку фінансових послуг 

серед договорів фінансового лізингу в Україні у 2011 році, як і раніше, переважали угоди 
в галузі транспорту (58,15%), сільського господарства (14,60%), будівництва (7,24%) та 
сфері послуг (5,47%). Найбільшим попитом серед предметів лізингу користувався 
транспорт (52,40%), а також сільськогосподарська техніка (14,54%) та комп’ютерна 
техніка (5,87%) (рис. 2) [1]. 

Наразі механізм фінансового лізингу через спеціалізовану лізингову компанію 
“Украгролізинг“ передбачає, що агровиробники після укладення договору фінансового 
лізингу одразу отримують техніку у користування, при цьому, вони не сплачують одразу 
повну суму вартості машин, а лише помірний перший внесок (від 10% вартості предмета 
лізінгу), а лізингові платежі сплачують за узгодженим графіком (щоквартально або раз у 
півроку). Здорожчання предмету лізингу у даній компанії становить 4,2 % у рік, що в рази 

− протягом усього строку лізингу власником об'єкта лізингу є ізингодавець; 

− в лізинг здається тільки інвестиційне обладнання, що використовується для 
підприємницьких цілей; 

− лізингоодержувач виплачує лізингодавцю обумовлені в договорі лізингу платежі, які включають в себе 
три основних компоненти: погашення інвестиційної вартості об'єкта лізингу, погашення відсотків за 
банківським кредитом і маржа лізингової компанії; лізингові платежі розподіляються в часі на весь 
термін дії лізингового договору і в повному обсязі включаються до собівартість продукції та послуг 
лізингоодержувача.

− по закінченні договору лізингу лізингодавець повинен отримати повну компенсацію 
всіх своїх витрат, пов'язаних з лізингом конкретного об'єкта; 

 
Угода 
лізингу 
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менше вартості кредитів, які видаються комерційними банками. Термін лізингу складає 
від 5 до 7 років [4]. 

Рис. 2. Вартісний розподіл договорів фінансового лізингу за видом обладнання 

Крім того, компанія “Украгролізинг“ повсякчас пропонує послуги повторного 
лізингу. Зокрема, наприкінці 2012 р. у повторний лізинг компанія пропонувала комбайни 
«Дон Лан Акрос 530» та КЗС 812 СХ 2011 року випуску за ціною 1 105 522,65 грн. і 
821 700,46 грн., відповідно [4]. Такий механізм дає змогу виробнику отримати дешевий 
засіб для оновлення його матеріально технічної бази і інтенсифікації технологічного 
процесу. 

Висновки. Таким чином, лізинг є однією з форм фінансового забезпечення 
оновлення основних засобів з метою інтенсифікації інвестиційного процесу. В умовах 
вітчизняного ринку фінансових послуг лізинг набув активного поширення, оскільки 
сприяє оновленню застарілої матеріально-технічної бази зокрема  аграрних 
товаровиробників і здатен забезпечити  
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