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Фінансовий потенціал лізингу в розвитку аграрного сектору України 

 

Відповідно до досліджень Організації з продовольства та сільського 

господарства ООН (FAO) за сталого рівня розвитку агросектору до 2050 року 

виробництво продовольства має збільшитися на 70 % [1].  

В Україні майже 80% технічних засобів сільського господарства 

знаходяться у стані фізичного зносу. Аграрії в 30% випадків відмовляються 

купувати вітчизняну сільськогосподарську техніку через низький технічний 

рівень елементної бази, у 40% – через неналежну якість виготовлення та в 

35% – через її низьку конкурентоспроможність. У той же час 10 до 40% 

інвестицій у нові технології та обладнання в розвинених державах 

здійснюються за допомогою лізингу [2]. Тому лізинг для сільського 

господарства України повинен стати ефективним інвестиційним механізмом 

інноваційного розвитку. 

Ринок лізингових послуг вважається розвиненим, якщо частка 

лізингових операцій у загальних обсягах інвестицій в основний капітал 

перевищує 10 %. У США цей показник становить 31 %, у Канаді – 20 %, у 
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Великій Британії 15 %. В Україні впродовж 2008-2017 рр. через НАК 

«Украгролізинг» було придбано 4 % сільськогосподарської техніки [2]. 

Негайного вирішення вимагає питання забезпечення виробничого 

потенціалу сільськогосподарських товаровиробників технікою. Майже 80 % 

наявної у сільськогосподарських підприємствах відпрацювали 

амортизаційний термін експлуатації і потребує значних затрат на 

підтримання її у робочому стані. Кількість вибулих основних технічних 

засобів в рази перевищує кількість придбаних нових. Рівень технічної 

готовності в напружені періоди не перевищує 70-75 %, що призводить до 

порушень технології вирощування сільськогосподарських культур, а щорічні 

втрати зернових при збиранні урожаю досягають 5-10 млн. тонн. За останні 

15 років обсяги придбання окремих видів технічних засобів усіма 

категоріями господарств зменшилися у 20-50 разів. До того ж, 75-90 % таких 

засобів відпрацювали нормативні строки служби. 

Як відомо, НАК «Украгролізинг» використовує кошти державного 

бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки й обладнання 

для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу. Лізинг 

робить доступнішим багато видів діючої техніки, обладнання, розширюється 

коло їх споживачів за рахунок підприємств дрібного і середнього бізнесу. Так 

можна зробити висновок, що найважливішими видами машинно-технічної 

продукції, привабливішими для лізингу в Україні найближчими роками стане 

сільськогосподарська техніка. Так, за період існування лізингу в Україні 

сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності на основі 

фінансового лізингу було продано більше 20,5 тис. одиниць техніки на суму 

1,96 млрд. грн., із них 1166 зернозбиральних комбайнів та жаток до них на 

суму 577,9 млн. грн., 6619 тракторів на суму 345,7 млн. грн. [2]. 

Основними проблемами інвестиційного процесу у сфері технічного 

переоснащення аграрної сфери АПК України є:нестабільність і 

суперечливість законодавства та нормативного регулювання, які не сприяють 

зростанню інвестиційної та ділової активності, у тому числі іноземних 
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партнерів та інвесторів;недостатній розвиток інфраструктурної мережі 

забезпечення інвестиційної діяльності;низька конкурентоспроможність 

сільськогосподарської продукції. 

Можна виділити такі позитивні сторони лізингу як регулятора 

інвестиційного розвитку в Україні: 

1) інвестування у формі майна на відміну від грошового кредиту 

знижує ризик неповернення коштів, так як за лізингодавцем зберігаються 

права власності на передане майно; 

2)  лізингова угода більш гнучка, ніж позика, оскільки надає 

можливість обом сторонам виробити зручну схему виплат;  

3)  лізинг передбачає 100% кредитування і не вимагає негайного 

початку платежів, що дозволяє без різкого фінансового напруження 

оновлювати виробничі фонди, придбавати коштовне майно;  

4)  лізингові платежі відносяться на витрати виробництва 

(собівартість) лізингоодержувача і відповідно знижують оподаткований 

прибуток; 

5)  для лізингоодержувача знижується ризик морального і фізичного 

старіння майна, оскільки майно не купується у власність, а береться в 

тимчасове користування; 

6)  виробник отримує додаткові можливості збуту продукції, 

оскільки обмежене фінансування інвестицій часто не дозволяє підприємствам 

своєчасно оновлювати технологічну систему. 

Отже, розвиток лізингової діяльності в Україні потребує мобілізації 

значних обсягів грошового банківського капіталу для фінансування 

лізингових операцій, купівлі устаткування з метою його подальшого 

використання. У свою чергу, створення конкурентного середовища на 

фінансовому ринку буде спонукати банки до активного розширення 

лізингового кредиту. Також значну перспективу має використання 

вітчизняними підприємствами лізингу у сфері міжнародної торгівлі, що 

дозволить фінансувати купівлю Україною сучасної техніки та буде сприяти 
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розвитку інтеграційних процесів. За допомогою міжнародних лізингових 

компаній окремі підприємства матимуть нагоду придбати в користування 

необхідне устаткування із зарубіжних ринків. 
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Методи та заходи антикризового управління на підприємстві  

 

Сучасний стан економіки, на який впливають процеси глобалізації та 

інтернаціоналізації, провокує необхідність кардинальних змін  щодо 


