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Однією з фундаментальних умов розвитку
агролізингових відносин в будь�якій економіці
є функціонування на ринку великої кількості
приватних лізингових компаній, що працюють
у конкурентних умовах. Створення таких умов
для розвитку агролізингових відносин забезпе�
чується насамперед оптимальним співвідно�
шенням державних і ринкових регуляторів
лізингової діяльності.

Дослідженням проблеми становлення та
розвитку лізингу в Україні займалися такі
вчені�економісти, як Внукова Н.М., Горемикін
Л.А., Грищенко Т.В., Комаров В.В., Лещенко
М.І., Луців Б.Л. та інші. Проте дуже невелика
кількість праць присвячена  лізингу саме
сільськогосподарської техніки в нашій країні,
чинникам та резервам його розвитку. Значну
увагу лізингу в аграрному секторі в своїх ро�
ботах приділяє Іванишин В.В. Він відзначає, що
в умовах дефіциту бюджетних асигнувань,
відсутності прямих інвестицій та дешевих кре�
дитів, саме лізинг дає можливість активізувати
інноваційну діяльність, забезпечує відновлен�
ня основних фондів, створює передумови для
належного матеріально�технічного та сервіс�
ного забезпечення сільгоспвиробників без
значних стартових капіталовкладень і в короткі
строки [ 1, с. 4]. Більшість науковців, що зай�
мається дослідженням агролізингових відно�
син в основному відводять увагу державній
формі лізингу, не роблячи акцент на приватних
лізингових компаніях.
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МЕТА ДАНОЇ СТАТТІ
визначити можливість розвитку комерцій�

ного агролізингу в Україні як одного з найе�
фективніших механізмів відновлення матері�
ально�технічної бази сільськогосподарських
підприємств.

Лізинг як інструмент відновлення матері�
ально�технічної бази сільськогосподарських
підприємств в Україні лише починає розкрива�
тися з точки зору потенційних можливостей.
Для такої порівняно нової форми інвестуван�
ня в основні засоби ще не повністю сформова�
не коло  потенційних споживачів та операторів
лізингової діяльності. На теперішній час моно�
польне становище на ринку лізингових послуг
займає держава у собі НАК "Украгролізинг". В
результаті пільгових умов, які пропонує НАК,
та непосильно дорогих лізингових договорів,
що можуть запропонувати приватні компанії,
у господарів на селі не залишається іншого ви�
бору, як придбавати низькопродуктивну
вітчизняну техніку та продовжувати застосо�
вувати застарілі та неефективні технології ви�
робництва.

Поступово змінювати підходи до формуван�
ня лізингових відносин в державі зумовлює і той
факт, що Україна у 2008 році стала членом Світо�
вої організації торгівлі і відтепер повинна діяти в
рамках загальних правил. Витрати державного
лізингового фонду відносяться до тієї категорії,
які за  вимогами СОТ підлягають скороченню
протягом наступних шести років. Введення таких
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обмежень вимагає серйозного та обгрунтовано�
го підходу до визначення нових напрямків
підтримки технологічного переоснащення
сільськогосподарського виробництва [ 2, с. 154].

Одним із таких напрямків є  розвиток ко�
мерційних засад агролізингових відносин та
створення  сприятливих умов для функціону�
вання на ринку великої кількості приватних
лізингових компаній, які були б покликані, в
першу чергу, працювати в інтересах сільсько�
господарського лізингоодержувача.

Визначальним фактором успішного розвит�
ку приватних лізингових компаній  в країні є
доступність довгострокових кредитів та зде�
шевлення фінансових ресурсів. На жаль, в Ук�
раїні дешеві фінансові ресурси є великим де�
фіцитом. В такій ситуації складаються надмірно
високі відсоткові ставки за користування лізин�
гом. Дорогі банківські кредити, які використо�
вуються приватними компаніями для  фінансу�
вання лізингових угод, роблять приватний
лізинг мало доступним. Проблема пошуку дже�
рел фінансування лізингових проектів виникає
практично в усіх приватних лізингодавців.

Слід відмітити, що банківський кредит висту�
пає не єдиним джерлом фінансування, який
лізингодавці можуть використовувати для отри�
мання коштів. Існує ряд інших цивільно�право�
вих договорів, що дозволяють залучати грошові
ресурси в рамках лізингових проектів. Такими є:
факторинг, збільшення уставного фонду шляхом
розміщення на ринку акцій, випуск облігацій.

На сучасному етапі поширення набувають
відносини, що дозволяють вводити в обіг дебі�
торську заборгованість. Підприємство отримує
доступ до  фінансування, укладаючи договір
переуступки грошової вимоги (факторингу).
Вигода лізингових компаній в договорах фак�
торингу полягає у терміновому отриманні
коштів, зниженні витрат на обслуговування
дебіторської заборгованості а також, частко�
вому або повному звільненні від ризику неспла�
ти заборгованості [ 3, с. 35].  За умовами, що
складаються на фінансовому ринку на сьо�
годнішній день, лізингодавець,  який уклав фак�
торингову угоду, може отримати одразу 85%
суми вартості контракту до погашення забор�
гованості лізингоотримувачем, а решту (за ви�
рахуванням комісії банку) — після погашення.

У зв'язку із тим що на сьогодні більшість лізин�
гових компаній створюються у формі акціонерних
товариств та товариств з обмеженою відповідаль�
ністю згідно із законодавством, ще однією фор�
мою залучення коштів може стати розміщення
додаткових акцій та внесення додаткових вкладів
в товариства з обмеженою відповідальністю. Крім

того, дані товариства мають можливість розміща�
ти на ринку власні облігації. Перераховані заходи
не лише дають можливість збільшувати капітал,
але й позитивно характеризують лізингову ком�
панію як потенційного позичальника, а отже,
підвищують його можливості на збільшення кре�
дитних ресурсів у майбутньому.

Ще одним кроком на шляху здешевлення
фінансових ресурсів для лізингових операторів
могло б стати включення агролізингових ком�
паній до суб'єктів пільгового кредитування.
Існує державна програма, яка дозволяє знизи�
ти відсоткові ставки за довгостроковими креди�
тами банків для сільськогосподарських вироб�
ників. Об'єктом зниження вартості є кредити на
купівлю виробничого та сільськогосподарсько�
го обладнання. Як результат цієї програми
відсоткова ставка за кредитами сільськогоспо�
дарським товаровиробникам може бути зниже�
на до 8—10% річних в гривні та до 6—8% у іно�
земній валюті. Оскільки агролізингові компанії
займаються постачанням саме сільськогоспо�
дарського обладнання для підприємств агропро�
мислового сектору, то цілком логічним було б
надати їм можливість користуватися кредитни�
ми пільгами та знижувати ставки за лізингом.

Наступним фактором, який спроможний
позитивно вплинути на розвиток комерційного
агролізингу, є сприятливий  податковий режим
в державі. У цьому відношенні колізії виникають
з податком на прибуток лізингових компаній.
Якщо проаналізувати Закон України "Про опо�
даткування прибутку підприємств", то з нього
випливає, що витрати лізингодавця на придбан�
ня предмета лізингу не включаються до його ва�
лових витрат. Іншими словами, лізингодавець
змушений сплачувати податок на прибуток з
вартості власного основного засобу, що в свою
чергу зумовлює підвищення вартості фінансо�
вого лізингу для аграрного товаровиробника.

Не зовсім логічними є оподаткування пред�
мета лізингу податком на додану вартість при
оформленні митної декларації. Фактично отри�
муючи у лізинг основний засіб закордонного
виробництва, лізингоотримувач ввозить на те�
риторію України не свою власність, а власність
лізингодавця. Це є суттєвим фактором здорож�
чання сільськогосподарської техніки іноземно�
го виробництва. Зменшення податкового на�
вантаження та виведення з�під оподаткування
частини лізингового платежу, який являється
відшкодуванням вартості об'єкта лізингу доз�
волило б значно знизити вартість  приватного
лізингу для сільгосппідприємств та активізують
приток капітальних інвестицій в сферу аграр�
ного  виробництва.
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Доступність для сільськогосподарських під�
приємств такого механізму відновлення матері�
ально�технічної бази як фінансовий лізинг та на�
явність економічно сильних лізингових компаній
є основою формування вторинного ринку
сільськогосподарського обладнання. Частково
сприяти розвитку вторинного ринку сільськогос�
подарської техніки може врегулювання відносин
сублізингу. Сублізинг, насамперед, вигідний для
іноземних операторів, які мають бажання вийти
зі своїми послугами на ринок України. Застосу�
вання ж механізму сублізингу для українських
операторів означало б можливість отримувати у
лізинг техніку від іноземних лізингодавців та на�
давати її в користування з подальшим правом
викупу сільгоспвиробникам. В умовах сублізин�
гу вітчизняні лізингодавці не потребують знач�
них коштів на придбання техніки у власність, що
є суттєвою перевагою на сьогоднішній момент.
Становлення механізму сублізингу забезпечило
б створення більшої кількості фінансовоміцних
вітчизняних агролізингових компаній.

Наступним фактором, що стримує розвиток
приватного агролізингу, в державі є відсутність
якісного та доступного інформаційного поля
для споживачів. На даний момент шукати інфор�
мацію про ринок сільськогосподарської техні�
ки стає дуже важко, вона виявляється, в основ�
ному, застарілою та рідко поновлюється. Одним
із завдань держави є створення єдиного інфор�
маційного поля в системі технологічного забез�
печення сільськогосподарських підприємств.
Елементами такої системи можуть виступати:

— інформаційно�консультативні та дорадчі
служби із повним пакетом даних про вітчизня�
не та закордонне агропромислове обладнання,
його технічні, економічні характеристики та
способи придбання;

— заходи  по випуску каталогів нових тех�
нічних засобів; проведення спеціалізованими
компаніями виставок, презентації, інших форм
пропаганди;

Виникає, також, потреба в створенні спе�
ціального реєстру компаній, що займаються по�
ставкою сільськогосподарського обладнання в
лізинг, який був би доступний для широкого
кола потенційних споживачів лізингових послуг.
Формування єдиного інформаційного простору
забезпечить прозорість ринку сільськогоспо�
дарської техніки в цілому та підвищить степінь
використання лізингу для реновації сільськогос�
подарських підприємств зокрема.

Таким чином, сприятливий податковий ре�
жим; стимулювання виходу на ринок іноземно�
го капіталу; диференціація джерел залучення
коштів у лізингові проекти; врегулювання зако�
нодавчого поля для лізингових компаній; зде�
шевлення фінансових ресурсів; функціонуван�
ня ефективного та доступного інформаційного
простору, створюють можливості забезпечення
конкурентних умов розвитку аграрного лізин�
гу на новому, комерційному рівні. Перехід лізин�
гу до більш досконалої форми господарських
відносин дозволить виробникам сільськогоспо�
дарської продукції у повній мірі скористатись
усіма перевагами даної форми фінансування та
дасть поштовх до початку не лише простого але
й розширеного відтворення основних засобів у
аграрному секторі економіки.
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