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ВСТУП
Важливою сферою використання капіталу

є інвестиційний процес підприємства. У процесі
інвестування капітал може надовго "зав'язну�
ти", але водночас може бути і швидко збільше�
ний. Альтернатива даних результатів визна�
чається перш за все мистецтвом управління ви�
користовуваним капіталом в інвестиційній та
фінансово�господарській діяльності. І відпов�
ідно, щоб капітал став поштовхом в розвитку
підприємства, необхідна чітко обгрунтована
стратегія використання капіталу підприємства
[1]. Але в сучасних кризових умовах розроби�
ти дану стратегію ефективного використання
та оновлення капіталу для підприємств (особ�
ливо для аграрних) дуже складно. Оскільки на
сьогодні формування капіталу є проблемним
питанням, спостерігається чітка тенденція ви�
никнення дефіциту кредитних і інвестиційних
ресурсів, практично призупинений механізм
оновлення капіталу сільськогосподарських
підприємств.

Проблемі формування, фінансового забез�
печення та оновлення капіталу підприємств
присвятили свої наукові праці такі відомі вчені,
як: Андрійчук В.Г., Домашенко Ю.В., Куліш
Г.П., Онищук Я.В., Петленко Ю.В. та інші.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження лізингу як од�

ного з джерел ефективного формування та
оновлення капіталу підприємств аграрного сек�
тора Сумської області.

РЕЗУЛЬТАТИ
Враховуючи складність проблеми, яка скла�

лася на сьогоднішній день, доречно віддати на�
лежне державному регулюванню сільського
господарства. Адже історично вважалося, що
сільське господарство є тією галуззю, яка ре�
гулюється державою, оскільки, по�перше, на
ринках аграрної продукції найбільшою мірою
проявляється "фіаско ринку"; по�друге, діють
зовнішні ефекти від економічної діяльності; по�
третє, існує суспільна вигода. Остання, наприк�
лад, характеризується тим, що гарантування
безпеки їжі і добре навколишнє середовище
високо оцінюється людьми, але забезпечити їх
— справа держави. Тільки в результаті регулю�
ючої ролі держави в сільському господарстві
можна досягти збереження і підвищення рівня
конкуренції, ефективного захисту прав влас�
ності і свободи вибору [10].

Сучасний економічний механізм державно�
го регулювання аграрної економіки прояв�
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ляється в наступному:
— складання обгрунтованих балансів ви�

робництва і споживання основних видів
сільськогосподарської продукції, що потребу�
вало запровадження системи моніторингу про�
довольчих ресурсів країни;

— введено в дію механізм державного ре�
гулювання ринків продовольства на засадах за�
стосування державних та інтервенційних заку�
півель;

— створення умови конкурентного середо�
вища для формування державних і регіональ�
них стратегічних ресурсів продовольства (про�
довольче зерно);

— впроваджено програми підтримки через
здешевлення кредитів;

— запровадження дотації на посіви озимих
та ярих культур, а також за зданий молодняк
худоби, свиней і птиці вагових кондицій [5].

Враховуючи, що на сьогоднішній день Ук�
раїна має європейський вектор руху, слід заз�
начити, що пряме дотування негативно сприй�

мається країнами�учасниця�
ми СОТ. Проте, без держав�
ної підтримки як за кордо�
ном так і на Україні, сільське
господарство функціонує
досить складно, причому не
останнім буде і екологічний
аспект даного питання.

Беручи до уваги закор�
донний досвід, всі заходи
державної підтримки відпо�
відно до вимог СОТ, можна
умовно поділити за трьома
різнокольоровими скринь�
ками: зеленій, блакитній,
жовтій.

 Група заходів "зеленої
скриньки" охоплює заходи
державної підтримки сіль�
ського господарства, що не
спричинять неефективного
розподілу ресурсів у аграр�
ній сфері. Ці заходи не спря�
мовані на підтримку цін ви�
робників.

Заходи "блакитної скри�
ньки" спрямовані на обме�
ження перевиробництва і
відносно них також немає
обмежень фінансування з
бюджету.

Заходи державної під�
тримки, що чинять викрив�
лювальний вплив на торгів�

лю і виробництво, класифікуються як заходи
"жовтої скриньки" [6].

Сьогодні активна частина основних засобів
сільського господарства в Україні має значний як
фізичний, так і моральний знос, тому слід сприя�
ти залученню до аграрного сектора інвестицій на
оновлення та більш повного забезпечення
сільськогосподарською технікою, місцями збере�
ження сільськогосподарської продукції, розроб�
ки новітніх технологій з метою надання доступу
окремим підприємствам та інше.

За період 2007—2008 років в Сумській області
більше уваги приділяється розвитку рослинниц�
тва та тваринництва (табл. 1), але з метою задо�
волення функціонування даних галузей доречно
звертати увагу на активну частину необоротних
активів: сільськогосподарські машини, трактори,
комбайни та автотранспортний парк.

Причому, з даних табл. 1 по Сумській об�
ласті, на 1 гривню фінансової підтримки агро�
промислового комплексу через механізм зде�
шевлення короткострокових та середньостро�

  

2007 2008 
 
 

, 
. . 

 
, % 

 
 

, 
 . . 

 
, % 

    
  

 
100,80 

 
0,12 

 
250,80 

 
0,24 

,    
    

 
150,00 0,18 164,00 0,16 

   
   

(  ) 

 
 
2880,00 

 
3,44 

 
4206,00 

 
4,09 

    
   
   

 
 
57441,52 

 
68,60 

 
66598,82 

 
64,73 

    2587,00 3,09 1836,70 1,79
   

   
   

   
 

 
 
 
 
10454,80

 
 
 
12,49

 
 
 
21007,00

 
 
 
20,42

    , 
  , 

    
 

 
 
 
1633,00 

 
 
 
1,95

 
 
 
1649,00

 
 
 
1,60

  
   

 
274,00 

 
0,33 

 
112,90 

 
0,11 

   
,     

   

 
 
1306,90 

 
1,56 

 
1648,80 

 
1,60 

    
    

 

 
 
80,57 

 
0,09 

 
86,22 

 
0,09 

     , 
 

 
860,00 1,03 963,00 0,94 

    
  

  

 
 
4246,20 

 
5,07 

 
3180,00 

 
3,09 

    
( )   ’  

  

 
 
1717,30 

 
2,05

 
1177,50

 
1,14

   83732,09 100 102880,74 100

Таблиця 1. Структура державної підтримки аграрного сектору
Сумської області
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кових кредитів часткової компенсації складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного
виробництва у 2007 році припадало 2,46 грн., а
в 2008 році спостерігається ріст до 6,61 грн. На
нашу думку, здешевлення кредитів може роз�
пилюватися на різні цілі, а компенсація вартості
складної сільськогосподарської техніки — без�
посередньо на техніку.

В умовах економічної кризи держава не�
взмозі допомогти всім, і одним із дієвих інстру�
ментів надання підтримки сільському господар�
ству виступають оренда майна або лізинг.

Оренда — договірне строкове платне воло�
діння і користування необоротним активом
(землею, підприємством, основними засобами,
іншим майном), переданим орендодавцем орен�
дареві для самостійної господарської діяль�
ності [3].

Звертаючи увагу на багатовитратні проек�
ти (будівництво зерносховищ, овочесховищ)
доцільним є їх утримання на балансі держави з
можливістю оренди сільськогосподарськими
товаровиробниками. Говорячи про рухомий
склад основних засобів (машино�тракторний
парк, автотранспортний парк), то тут найбільш
сприятливою формою їх залучення в сільське
господарство є лізинг.

Згідно Закону України "Про лізинг", лізинг
— це підприємницька діяльність, яка спрямо�
вана на інвестування власних чи залучених
фінансових коштів і полягає в наданні лізинго�
давцем у виключне користування на визначе�
ний строк лізингоодержувачу майна, що є влас�
ністю лізингодавця або набувається ним у влас�
ність за дорученням і погодженням з лізингоо�
держувачем у відповідного продавця майна, за
умови сплати лізингоодержувачем періодичних
лізингових платежів [9].

Лізинг можна вважати одним з найприваб�
ливіших джерел оновлення капіталу. Оскільки
переваги лізингу полягають в наступному:

— можливості суб'єкта господарювання от�
римати основні засоби й почати їх експлуата�
цію, не вилучаючи гроші з обігу, тому що ос�
новні засоби перебувають на балансі лізинго�
вої компанії, а лізингові платежі відносяться до
поточних витрат;

— підприємству простіше отримати майно
в лізинг, ніж позику на його придбання;

— лізинг дає підприємству більше можли�
востей для маневрування під час виплати лізин�
гових платежів, оскільки останні здійснюють�
ся підприємством, як правило, після отриман�
ня виручки від реалізації продукції, що її ви�
роблено на обладнанні, узятому у лізинг;

— лізингові платежі включають до складу

валових витрат, що зменшує оподатковуваний
прибуток підприємства лізингоодержувача [7];

—  відсутня необхідність пошуку застави [4].
У сучасних умовах господарювання спосте�

рігається чітка тенденція використання лізин�
гу в переробних, транспортно�збутових під�
приємствах та агросоюзах, а в сільськогоспо�
дарських підприємствах тенденція має зво�
ротній характер, тобто частка лізингу у прид�
банні сільськогосподарської техніки надто
мізерна. Але даному факту об'єктивно сприяє
низька платоспроможність сільськогоспо�
дарських товаровиробників, тому, на нашу дум�
ку, в кожному регіоні України доцільно виді�
лити групу сільськогосподарських підпри�
ємств, які найбільшою мірою відповідали б кри�
теріям, що враховуються за умови визнання
його лізингоодержувачем. Для цього необхід�
но науково дослідити дану галузь з метою виз�
начення даних підприємств.

Враховуючи попередні наші дослідження,
ми можемо зазначити, що найбільш сприятли�
вими сільськогосподарськими підприємствами
в Сумській області для отримання коштів на
розвиток лізингових операцій виступають
підприємства з розміром капіталу підприємства
від 10001 тис. грн. до 20000 тис. грн., таких на�
лічують 37 підприємств, оскільки показники їх
діяльності порівняно з іншими групами є
найбільш позитивними. Але хибно вважати, що
підприємства в кожній окремій з шести груп
мають однакову тенденцію щодо показників
фінансово�господарської діяльності, адже в
кожній групі є свої виключення як в одну сто�
рону, так і в іншу. Тому з метою визначення
найбільш "сприятливого" підприємства�лізин�
гоодержувача доцільним є проведення кон�
курсів, тендерів, аукціонів. Причому без під�
тримки держави як на загальноукраїнському,
так і на регіональному рівнях не обійтись. І крім
надання коштів для лізингу, необхідно слідку�
вати за ефективністю використання техніки,
придбаної в лізинг, тобто потрібно звертати
увагу на рівень капіталомісткості, капіталові�
ддачі, енерговіддачі та інше. Якщо техніка ви�
користовується неефективно, доцільно розро�
бити дієвий механізм її вилучення з метою по�
вторної передачі в лізинг більш ефективному
власнику.

Також осторонь державної підтримки не
повинні лишитись підприємства, які не відпо�
відають критеріям лізингоодержувача, тому з
метою подолання дефіциту на продукти харчу�
вання доречно створювати між сільськогоспо�
дарськими підприємствами агросоюзи, але при
цьому держава повинна здійснювати вплив на
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ціноутворення під час надання послуг даним
сільськогосподарським товаровиробникам.

Згідно Закону України "Про лізинг", лізин�
гоодержувач за користування об'єктом лізин�
гу вносить періодичні лізингові платежі. Вели�
чина періоду, за який вноситься лізинговий
платіж, встановлюється за договором лізингу
і може бути нерівномірною.

Лізингові платежі включають: суму, яка
відшкодовує при кожному платежі частину вар�
тості об'єкта лізингу, що амортизується за
строк, за який вноситься лізинговий платіж;
суму, що сплачується лізингодавцю як процент
за залучений ним кредит для придбання майна
за договором лізингу; платіж як винагороду
лізингодавцю за отримане у лізинг майно;
відшкодування страхових платежів за догово�
ром страхування об'єкта лізингу, якщо об'єкт за�
страхований лізингодавцем; інші витрати лізин�
годавця, передбачені договором лізингу [9].

Так, загальна сума лізингових платежів роз�
раховується за такою формулою:

ЛП = АВ+ПК+КВ+ДП+ПДВ           (1),
де ЛП — загальна сума лізингових платежів;
АВ — сума амортизаційних відрахувань;

ПК — плата за кредитні ресурси,
які використовуються лізингодавцем
на придбання лізингового майна, грн.;

КВ — комісійна винагорода лізин�
годавцю за надане майно в користу�
вання за лізинговим договором, грн.;

ДП — плата за додаткові послуги
лізингоодержувачу, що передбачені
лізинговим договором, грн.;

ПДВ — податок на додану
вартість, грн.

Комісійну винагороду можна роз�
рахувати двома способами:

КВ = БВ*Р / 100             (2),
де Р — ставка комісійної винаго�

роди річних від комісійної вартості
майна;

БВ — балансова вартість лізинго�
вого майна, грн.;

або
КВ = (ЗВп + ЗВк) / 2 *Скв / 100 (3),
де ЗВп і ЗВк — залишкова вартість

майна на початок і кінець року відпо�
відно, грн.;

Скв — ставка комісійної винагоро�
ди лізингодавцю, яка встановлюється
в процентах від середньої залишкової
вартості лізингового майна [2].

Необхідно, на нашу думку, розрі�
зняти безпосередньо сільськогоспо�
дарських товаровиробників та інші

підприємства (переробні, закупівельно�збутові
та ін.). Для зарахування підприємств до
сільськогосподарських товаровиробників до�
речно використовувати чинну на сьогодні ме�
тодику розрахунку фіксованого сільськогоспо�
дарського податку. А саме, відповідно до ст. 2
Закону України "Про фіксований сільськогос�
подарський податок", особи можуть бути за�
реєстровані як платники ФСП, якщо такі осо�
би є сільськогосподарськими підприємствами
різних організаційно�правових форм, передба�
ченими законами України, селянські та інші
господарства, які займаються виробництвом
(вирощуванням), переробкою та збутом
сільськогосподарської продукції, у яких сума,
одержана від реалізації сільськогосподарської
продукції власного виробництва та продуктів
її переробки за попередній звітний (податко�
вий) рік, перевищує 75 відсотків загальної суми
валового доходу [8].

З метою забезпечення сільськогосподарсь�
кою технікою підприємств, які не мають мож�
ливості її отримати та використовують допо�
могу підприємств, що надають послуги при ви�
робництві сільськогосподарської продукції,
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Рис. 1. Схема розрахунку загальної суми лізингових
платежів для сільськогосподарських товаровиробників
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дотримуються оптимального диспаритету цін
(вартість продукції — вартість наданих послуг),
для даних підприємств доцільно оптимізувати
розмір ставки комісійної винагороди за допо�
могою державної компенсації.

Відповідно розрахунок комісійної винаго�
роди доречно проводити за наступними фор�
мулами:

КВ = БВ*(Р — ДК) / 100 (4),
або
КВ = (ЗВп + ЗВк) /2* (Скв — ДК) /100 (5),
де ДК — державна компенсація.
Державна компенсація може бути від 100 %

ставки комісійної винагороди для сільськогос�
подарських товаровиробників і менше для
сільськогосподарських агросоюзів, закупівель�
но�збутових підприємств.

Використовуючи запропоновану методику
розрахунку комісійної винагороди, загальна
сума лізингових платежів для сільськогоспо�
дарських товаровиробників, переробних, заку�
півельно�збутових та інших підприємств агро�
промислового комплексу буде мати наступний
вигляд (рис. 1, рис. 2).

ВИСНОВКИ
Лізинг — це найбільш альтерна�

тивний спосіб оновлення капіталу
підприємств аграрного сектора в су�
часних умовах господарювання. І
тому реалізація запропонованих за�
ходів сприятиме оновленню вироб�
ництва та надасть можливість кошти,
що спрямовані на лізинг, акумулюва�
ти безпосередньо в сільськогоспо�
дарське виробництво, що в подальшо�
му сприятиме розвитку іншим галу�
зям: переробної, закупівельно�збу�
тової.
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Рис. 2. Схема розрахунку загальної суми лізингових
платежів для переробних, закупівельно0збутових та

інших підприємств агропромислового комплексу


