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ЛІЗИНГ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ
МАШИННОТРАКТОРНИХ ПАРКІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Розглянуто переваги та недоліки використання фінансового лізингу в сільському господарстві. Про
ведено порівняльну характеристику застосування лізингу та комерційного кредиту при придбанні
сільськогосподарської техніки. Розглянуто динаміку придбання вітчизняної сільськогосподарської тех
ніки за програмами державної підтримки в Україні.
The advantage and defect of the use the financial leasing in agricultures were considered. The feature of the
use the financial leasing and commercial credit when buying the farm machinery were comparative. The dynamics
of the buying the native farm machinery for program of state support in Ukraine were considered.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних ринкових умовах сільськогосподарські
товаровиробники знаходяться в жорстких ринкових
умовах і вимушені постійно пристосовуватись до них.
Основними з цих вимог є зниження витрат на виробниц(
тво, освоєння нової техніки та технологій, підвищення
якості та конкурентоспроможності продукції. Але
більшість сільськогосподарських підприємств вимушені
експлуатувати фізично зношені та морально застарілі
технічні засоби, оскільки не в змозі фінансувати онов(
лення матеріально(технічного потенціалу. Тому лізинг
є ефективним інструментом оновлення основних фондів
аграріїв.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам оновлення машинно(тракторних парків
сільськогосподарських товаровиробників з використан(
ням фінансового лізингу присвячені праці таких вчених:
В.Г. Андрійчук, О.Д. Василик, М.Г. Вергун, П.І. Гайдуць(
кий, О.Ф. Гриценко, О.Є. Гудзь, М.Я. Дем'яненко,
М.І. Кісіль, М.Г. Лобас, Г.М. Підлісецький, П.Т. Саблук,
Р.П. Саблук, А.М. Турило та інші. Так, О.Д. Василик заз(
начає, що лізинг належить до найхарактерніших видів
фінансових послуг, цей вид діяльності спрямований на
залучення й розміщення фінансових ресурсів на основі
передавання у користування майна за плату. Основні
складові механізму державного регулювання лізинго(
вих відносин досліджені Г.М. Підлісецьким, М.Г. Вер(
гуном. У працях М.М. Руденко, О. Васильчишеної,
О. Гетьман розроблено теоретичні положення, мето(
дичні та практичні рекомендації щодо необхідності ви(
користання та розвитку лізингу в процесі оновлення
технічного потенціалу підприємств. Праці О. Дорофеє(
вої, О.Б. Васильчишиного, І. Шперберга присвячені дос(
ліджених лізингових операцій та ролі лізингових ком(
паній і комерційних банків у процесі надання лізинго(
вих послуг. Незважаючи на наявність багатьох науко(
вих розробок у цій сфері, необхідно зазначити, що на
сьогодні не повною мірою проаналізовано можливості
та переваги лізингу.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є теоретичне обгрунтування
переваг та недоліків застосування лізингу в аграрних
підприємствах як форми оновлення технічної бази ви(
робництва. Запропонувати механізм державної
підтримки надання лізингових послуг сільськогоспо(
дарським підприємствам.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Нині більшість аграрних товаровиробників відчува(
ють гостру потребу в оновленні їх машинно(трактор(
них парків. Особливо ця потреба спостерігається в та(
ких областях, як Житомирська, Волинська та Рівненсь(
ка. Регіональний агропромисловий комплекс втратив
традиційні, стратегічні галузі, на яких спеціалізувались
більшість підприємств даних областей, основними з яких
є хмелярство, льонарство та вирощування ВРХ. А на(
томість займаються виробництвом типових (популяр(
них) продуктів сільського господарства, таких як ріпак,
пшениця, соя, соняшник; вони не в змозі конкурувати з
потужними сільськогосподарськими підприємствами
Півдня та Сходу України. Як наслідок отримують мізер(
ний прибуток, який весь інвестують в оборотні фонди
(насіння, добрива та пально(мастильні матеріали), а на
фінансування оновлення основних фондів, особливо
машинно(тракторних парків, у даних підприємств бра(
кує коштів.
Лізинг має стати ефективним інвестиційним меха(
нізмом оновлення основних засобів. Світовий досвід
свідчить, що він є одним із ефективних методів інвесту(
вання, який дає змогу без різкої фінансової напруги
підприємства забезпечити формування матеріально(
технічної бази та найпрогресивніших методів матеріаль(
но(технічного забезпечення. Лізинг дає можливість не
залучати позичений капітал і не "заморожувати" влас(
ний, економити на витратах, пов'язаних із володінням
майном, встановлювати за погодженням з лізингодав(
цем гнучкий порядок здійснення лізингових платежів.
Лізинг — це економічно вигідніша, ніж інші, форма най(
му завдяки відносно невисокому рівню лізингових пла(
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тежів. Лізингооодержувач може скористатися податко(
вими пільгами: лізингові платежі відносять на со(
бівартість продукції, включають до валових витрат і,
таким чином, зменшують суму оподатковуваного при(
бутку. За умови використання лізингу, лізингоодержу(
вачу надається можливість оперативного поновлення
виробничих фондів за рахунок одержання в користу(
вання нового дорогого обладнання без його повної оп(
лати [1]. Тому, на нашу думку, лізинг для сільськогос(
подарських товаровиробників є найбільш оптимальним
способом придбання та оновлення машинно(трактор(
них парків.
Широке розповсюдження у світовій економіці
лізинг отримав завдяки перевагам, які закладені в ме(
ханізмі наданні лізингових послуг. З точки зору лізин(
гоодержувача, тобто суб'єктів АПК, можна виділити на(
ступні переваги:
— можливість придбання нової, високоякісної до(
рогої техніки без значних одноразових капіталовкла(
день, оскільки при лізингу виробниче обладнання пере(
дається в користування без попереднього викупу, тоб(
то є можливість налагодити виробництво при обмеже(
них витратах фінансових (а при міжнародному лізингу
— валютних) засобів;
— лізинг припускає 100% кредитування і, як прави(
ло, не потребує негайного початку платежів. При вико(
ристанні звичайного кредиту підприємство повинно
було б частину вартості покупки оплатити за рахунок
власних коштів;
— лізинг також дозволяє спочатку випробувати ма(
шини, а потім закупити їх, а обладнання в сезонних га(
лузях орендувати лише на час його фактичної експлуа(
тації;
— лізинг дозволяє підприємству запобігти витратам,
пов'язаним із моральним старінням машин і устаткуван(
ня, і сприяє використанню найновіших об'єктів лізингу,
що підвищує конкурентоспроможність лізингоодержу(
вача;
— лізингові платежі в повному обсязі відносяться
на собівартість продукції (робіт, послуг), виробленої
лізингоодержувачем, і відповідно знижують оподатко(
вуваний прибуток;
— майно за лізинговою угодою не зараховується на
баланс лізингоодержувача, що не збільшує його активів
і звільняє від сплати податку на майно. Його вартість не
включається в залишок кредитної заборгованості. Це
поліпшує фінансові показники підприємства(орендаря
і відповідно дозволяє йому залучити додаткові кредитні
ресурси (у зв'язку з цим сучасний лізинг часто класи(
фікують як "позабалансове фінансування");
— у багатьох країнах законодавче встановлені по(
даткові пільги для лізингових операцій (так, прискоре(
на амортизація дозволяє суттєво знизити оподаткову(
ваний прибуток і термін лізингової угоди;
— порядок здійснення лізингових платежів гнучкі(
ший, ніж за кредитними угодами (лізингоодержувач
може розрахувати надходження своїх доходів і разом
із лізингодавцем розробити зручну схему платежів.
Останні можуть бути щомісячними, щоквартальними та
ін. Сума платежів може бути постійною або ковзкою.
При її визначенні може бути врахована сезонність ви(
користання предмета лізингу. Платежі можуть здійсню(
ватися із виручки від реалізації продукції, що виробле(
на на отриманому в лізинг обладнанні). При викорис(
танні компенсаційного лізингу лізингоодержувач
здійснює платежі в товарній формі, використовуючи
продукцію, що вироблена на лізингованому обладнанні;
— лізинг доступний малим і середнім підприємствам,
в той час як отримання банківських кредитів на сприят(
ливих умовах для них проблематичне. Деякі лізингові
компанії не вимагають від лізингоодержувача ніяких
додаткових гарантій, оскільки забезпеченням угоди є
саме устаткування (при невиконанні орендарем своїх
зобов'язань лізингова компанія забирає своє майно);
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— лізинг, на відміну від кредиту, дає змогу створи(
ти надійніші умови господарювання;
— підвищується ліквідність підприємств(лізингоо(
держувачів, тобто покращується такий важливий для
ринкової економіки показник, як здатність своєчасно
сплатити майбутні борги;
— перевагою лізингу є також можливість придбан(
ня лізингоодержувачем устаткування за залишковою
вартістю після завершення лізингової угоди;
— при укладанні лізингової угоди орендар може
розраховувати на отримання від лізингодавця додатко(
вих інформаційних, консультативних і юридичних по(
слуг;
— Міжнародний валютний фонд не враховує суму
лізингових угод у підрахунку національної заборгова(
ності, тобто є можливість перевищити фактичні ліміти
кредитної заборгованості, встановлені Фондом для ок(
ремих країн (при застосуванні імпортного лізингу) [3;
4; 5].
Як бачимо, лізингові операції мають великі перева(
ги. Традиційне уявлення про лізинг як примітивну дов(
гострокову оренду майна безнадійно застаріло. В той
же час слід відмітити ряд недоліків, що притаманні
лізингу:
— кількість учасників лізингової угоди більша, ніж
при купівлі майна за рахунок позики, тому операції
відрізняються досить складною організацією;
— на підготовку фінансової лізингової угоди може
витрачатися більше часу, ніж на підготовку контракту
на купівлю. Вищі можуть бути і адміністративні витра(
ти, тому вважається, що ціна лізингу може бути ниж(
чою або дорівнювати ціні позики тільки за наявності
певних податкових пільг [2; 3; 4].
Лізинг в Україні є перспективним, але не досить роз(
виненим джерелом оновлення основних фондів підпри(
ємств різних галузей економіки (табл. 1). Причиною цьо(
го є відсутність передумов для його розвитку. Одна з
головних причин, чому лізингова форма кредитування
сільськогосподарських товаровиробників не одержала
поширення, — відсутність цивілізованого ринку лізин(
гових послуг.
З наведеної табл. 1 видно, що в 2008 році відбувся
спад, який продовжувався до 2010 року, тоді як в 2010
році спостерігається поступове пожвавлення ринку
лізингових послуг. Дана негативна тенденція пояс(
нюється кризою 2008 року, яка супроводжувалась не(
достатністю фінансових ресурсів в суб'єктів підприєм(
ницької діяльності всіх галузей економіки України.
Вартість лізингових угод найшвидше збільшується в га(
лузі сільського господарства, що пояснюється держав(
ною підтримкою в сфері лізингових угод на сільсько(
господарську техніку вітчизняного виробництва.
Водночас в Житомирській області даного збільшен(
ня не спостерігається, оскільки на території області зна(
ходиться низькорентабельні та малоприбуткові
підприємства, їхніх ресурсів не вистачає на швидкий
вихід з кризового стану. Стан оновлення машинно(трак(
торних парків сільськогосподарських підприємств Жи(
томирської області знаходиться на досить низькому
рівні, про що свідчать дані табл. 2.
З наведеної таблиці можемо спостерігати тенден(
цію до поступового зменшення кількості придбаної
сільськогосподарської техніки вітчизняного вироб(
ництва. Дана тенденція пов'язана, перш за все, з ви(
сокою вартістю технічних засобів, припиненням
фінансування державної програми часткової компен(
сації вартості сільськогосподарської складної техні(
ки, високою вартістю кредитних ресурсів та їх
відсутність на фінансовому ринку. Як бачимо з наве(
деної таблиці, фінансовий лізинг не виконує покла(
дену на нього функцію — прискорити відтворення
машинно(тракторних парків сільськогосподарських
товаровиробниківта полегшити фінансове наванта(
ження на них.
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Таблиця 1. Вартість укладених договорів фінансового лізингу в розрізі
У західних країнах розвиток
по галузях за 2007—2010 рр.
лізингових відносин підтримується
державою, оскільки вони стимулюють
експортну діяльність національних ви(
робників, прискорюють оборотність
капіталу, підвищують ліквідність під(
приємств. Лізинг тут є пільговою га(
луззю інвестиційної діяльності й особ(
ливим видом фінансування. Для дер(
жави фінансове заохочення лізингу є
засобом стимулювання продажу нової
техніки, постійного прискорення по(
новлення виробничих фондів, інтенси(
фікації розвитку національної еконо(
міки та підвищення її конкурентосп(
роможності на світовому ринку. За да(
ними Європейської Федерації Націо(
нальних Асоціацій Лізингових ком(
паній, у формі лізингових операцій у
Німеччині здійснюється майже 17%
усіх інвестицій, в Англії — 28, у
Джерело: складено на основі [7].
Франції — близько 18, в Нідерландах
— 11, у Швеції — 26, в Австрії — 20, у
S — загальна площа ріллі, ум. ет. га;
США — 30%2 [7].
Te — кількість , ум. ет. тракторів, комбайнів.
Розглянемо економічну перевагу використання
Відповідно до технічного навантаження пропо(
фінансового лізингу від банківського кредиту на при(
кладі придбання трактора ХТЗ 17221(31 вартістю 470,42 нуємо всі сільськогосподарські підприємства розді(
тис. грн. Як видно з табл. 3, сільськогосподарські това( лити на три групи. Кожній групі ми присвоюємо
ровиробники при придбанні техніки при використанні відповідний відсоток авансового платежу, який дер(
фінансового лізингу мають досить значні переваги: по( жава компенсує при придбанні сільськогосподарсь(
перше, розмір застави є меншим на 50%; по(друге, мен( кої техніки (лише трактори та комбайни). Першій
шою є і відсоткова ставка річних; по(третє, завдяки групі — 15 %, друга група — 25 %, третя група 35 %.
Концептуальними основами запропонованого нами
різниці в кратності платежів (2 рази в рік — за лізин(
гом, і 12 разів — за кредитом) господарство одержує механізму є:
1) зміна тенденції наявності основних видів сільсько(
можливість для застосування вивільнених таким чином
господарської техніки в сторону збільшення;
коштів на інші цілі.
2) ціленаправлена допомога відповідно до наявного
Фінансовий лізинг досить розповсюджений ме(
ханізм відтворення технічного потенціалу світових технічного стану сільськогосподарського підприємства;
3) кожна лізингова компанія може прийняти участь
аграрних формувань, особливого розвитку лізинг на(
був в країнах Європейського Союзу. Але запропо( в програмі.
Механізм програми діє наступним чином:
нований урядом механізм фінансового лізингу не на(
1) управління агропромислового розвитку розрахо(
був популярності серед вітчизняних аграріїв. При(
чин цьому багато, але основним недоліком є те, що вує коефіцієнти навантаження на наявну техніку для
техніку не в змозі отримати ті підприємствам, які кожного бажаючого сільськогосподарського підприє(
дійсно потребують її. Більшість техніки, яка поста( мства (ймовірного лізингоотримувача);
2) лізингоотримувач визначається з об'єктом лізин(
чається через лізинг, потрапляє в фінансово стійкі
гу та звертається до лізингової компанії;
підприємства.
3) лізингова компанія звертається до управління аг(
Ми пропонуємо механізм державної підтримки
фінансового лізингу з використанням групування на ропромислового розвитку, яке надає підтвердження про
основі навантаження на наявну, працездатну техні( відсоток авансового платежу на основі коефіцієнта на(
ку (трактори, комбайни) в сільськогосподарських вантаження;
4) заключається лізингова угода між лізингодавцем
підприємствах. На нашу думку, трактори та комбай(
ни є основними енергетичними складовими машин( та лізингоотримувачем;
но(тракторних парків
Таблиця 2. Фінансово9кредитні джерела забезпечення сільськогосподарських
сільськогосподарських
товаровиробників Житомирської області технікою вітчизняного виробництва
підприємств. Тому при
виборі напряму держав(
ної підтримки трактори
та комбайни є основопо(
ложними. За умови, що
сільськогосподарське
підприємство не має пра(
ва продавати придбану за
даним механізмом техні(
ку протягом 5 років з мо(
менту придбання.
Технічне навантаженні
ми пропонуємо розрахува(
ти за формулою:

,
де Kт — технічне на(
вантаження;

68

* інформація за січеньсерпень 2011 року.
Джерело: власні дослідження.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 3. Порівняльна характеристики застосування лізингу та
кредиту при придбанні трактора ХТЗ17221931
Ɉɡɧɚɤɢ
ɉɨɲɭɤ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
Ɍɟɯɧɿɤɢ
Ɍɟɪɦɿɧ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɪɨɤɿɜ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɡɚɫɬɚɜɚ)
Ⱥɜɚɧɫ
ȼɿɞɫɨɬɤɨɜɚ ɫɬɚɜɤɚ
Ʉɪɚɬɧɿɫɬɶ ɩɥɚɬɟɠɿɜ
ɋɭɦɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɭ
ɉɟɪɟɩɥɚɬɚ

ȼɚɪɿɚɧɬɢ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ
Ʌɿɡɢɧɝ
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɪɟɞɢɬɭ ɛɚɧɤɭ
ɉɨɲɭɤ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
Ʉɪɟɞɢɬɨɪ ɧɟ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ
ɥɿɡɢɧɝɨɞɚɜɰɟɦ
ɩɨɲɭɤɨɦ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ
3-7
1-5
150% ɜɚɪɬɨɫɬɿ
150-300%
10-30%
20-35%
1,9% ɪɿɱɧɢɯ ɜɿɞ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨʀ
21,5-30
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɤɢ
ȼɿɞ 2 ɞɨ 12 ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɪɿɤ
ɓɨɦɿɫɹɱɧɨ
653152
182732
234427-374404

Джерело: адаптовано автором на основі [2].

приємств має ряд наступних переваг від "
Програми часткової компенсації вартості
складної сільськогосподарської техніки" та
фінансового лізингу через НАК "Украгро(
лізинг".
1. Розстрочка виплати вартості сіль(
ськогосподарської техніки.
2. Індивідуальний підхід до кожного
сільськогосподарського товаровиробника
відповідно до його технічної оснащеності.
3. З кожним роком інфляційні процеси
зменшують вагомість платежу для сільсько(
господарського підприємства.
4. Сприяння розвитку ринку техніки що
була у використання.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
З метою становлення демокра(
тичного та цивілізованого ринку
Ƚɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
фінансових послуг у сільському
ɩɨ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ
господарстві при купівлі сільсько(
(ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ 1 ɟɬ. ɬɪɚɤɬɨɪ, ɭɦ.-ɟɬ. ɝɚ)
господарської техніки, що дасть
ɞɨ 100
101-200
201 – ɿ ɛɿɥɶɲɟ
можливість оновити виробничі за(
ȼɿɞɫɨɬɨɤ ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɭ
15%
25%
35%
соби, потрібно вирішити наступні
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɭ ɝɪɭɩɿ
11
23
11
питання.
ɑɟɪɧɹɯɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
6
8
1
1. Покращити якість вітчизня(
ȼɨɥɨɞɚɪ-ȼɨɥɢɧɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
5
4
1
ної
техніки,
яка на порядок уступає
ɑɟɪɜɨɧɨɚɪɦɿɣɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
0
11
9
техніці імпортованій із країн Захі(
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ
1399,3
1755
1786,2
дної Європи, тому успішні підприє(
ȼɚɥɨɜɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɡɛɢɬɨɤ)
22,4
122,5
149,7
мства віддають перевагу західній
ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɡɛɢɬɨɤ)
-6,8
67
49,1
техніці, пересічні — вітчизняній та
Джерело: розраховано автором.
імпортованої з країн СНД.
2. Відсутність інфраструктури
Таблиця 5. Порівняльний розрахунок трьох варіантів державної
техніко(технологічного сервісу стримує ба(
підтримки технічного забезпечення сільськогосподарських
жання сільськогосподарських товаровироб(
підприємств Черняхівського району Житомирської області
ників вступати в лізингові відносини.
ɐ
3. Існування фінансового бар'єра при роз(
ɋɬɪɨɤ
5 ɪɨɤɿɜ
гляді
кандидатів(лізингоодержувачів, тобто
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɥɚɬɟɠɿɜ
10
лізингодавець перед наданням лізингових по(
ɋɌɈȼ
ɉȺɎ
ɉɋɉɈ
ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ
слуг перевіряє фінансовий стан товаровироб(
"ɉɪɨɦɟɬɟɣ" "Ⱦɪɭɠɛɚ"
"ɉɨɥɿɫɫɹ"
ників. Даний аспект відсіює велику кількість
Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
86,4
163,7
260
сільськогосподарських підприємств.
(ɭɦ. ɟɬ . ɝɚ ɧɚ 1 ɭɦ. ɟɬ ɬɪɚɤɬɨɪ)
4. Залучати міжнародні лізингові компанії
Ⱥɜɚɧɫ %
15%
25%
35%
на ринок сільськогосподарської техніки Украї(
Ⱥɜɚɧɫ ɝɪɧ.
8082
13470
18858
на удосконалюючи законодавчі та підзаконні
Ʉɨɦɿɫɿɹ 1 (ɩɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɭ)
3205
2828,7
2451,5
Ʉɨɦɿɫɿɹ 2 (ɩɪɢ ɫɩɥɚɬɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ
8816
7778,8
6741,6
акти, які регулюють міжнародний лізинг.
ɋɭɦɚ ɥɿɡɢɧɝɨɜɨʀ ɭɝɨɞɢ
45798
40410
35022
5. Недостатній обсяг асигнувань з держав(
ȼɫɶɨɝɨ
58385
51017
44215,2
ного бюджету на підтримання та оновлення
ɉɟɪɟɩɥɚɬɚ
4505,6
-2862,5
-9664,8
технічного потенціалу сільськогосподарських
товаровиробників.
Джерело: розраховано автором.
Таблиця 4. Групування сільськогосподарських підприємств відповідно до
коефіцієнта технічного навантаження

5) казначейство перераховує кошти на рахунок
лізингової компанії;
6) лізингова компанія проплачує заводу виробнику
сільськогосподарської техніки;
7) завод надає техніку лізингоотримувачу;
8) лізингоотримувач сплачує кошти на рахунок лі(
зингової компанії (щомісячно, щоквартально, кожні пів(
року або раз в рік).
Дослідивши фінансовий та технічний стан 45 сіль(
ськогосподарських підприємств Черняхівського, Воло(
дар(Волинського та Червоноармійського районів Жи(
томирської області, ми зробили висновок, що першій
групі технічне навантаження буде відповідати до 100 ум.
ет. га на 1 ум. ет. трактор, друга група 101 — 200 та тре(
тя 201 і більше (табл. 4).
Проведемо прогнозування витрат сільськогоспо(
дарських підприємств при використанні запропонова(
ного нами механізму фінансового лізингу для різних
груп підприємств при придбанні трактора вітчизняного
виробництва ХТЗ — 17221 — 31 вартістю 53 880 грн
(табл. 5).
Запропонований нами механізм відтворення енер(
гетичних складових МТП сільськогосподарських під(
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