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ВСТУП

У процесі розгортання та поглиблення ринкових реформ у 90-х 
роках у сільськогосподарському ви робництві України поряд із по-
зитивними явищами та тенденціями (економіч на свобода, зниження 
адміністративного тиску, плюралізм форм власності та різноманіття 
типів гос подарювання тощо) мали місце суттєві проблеми і трудно-
щі. Зокрема, значне по рушення еквівалентності в обміні, диспаритет 
цін унеможливлювали здій с нення не тільки розширеного, а й про-
стого відтворення. Продуктивні сили, матеріально-технічна база 
занепадали та руйнувались. Ступінь зносу активної час тини осно-
вних виробничих фондів сільського господарства сягає 70-90%. Та-
кий стан матеріально-технічної бази нівелює переваги вітчизняного 
сільсько господарського виробництва, що зумовлені сприятливими 
природно-кліма тичними чинниками, насамперед природною родю-
чістю чорноземів. Занепад матеріально-технічної бази знижує конку-
рентоспроможність сільського госпо дарства, зумовлює значні втрати 
вже вирощеного врожаю через неможливість вчасного та якісного 
проведення комплексу сільськогосподарських робіт, а також збере-
ження продукції та її глибокої переробки. 

Негативні тенденції в розвитку сільськогосподарського виробни-
цтва приз вели до фактичного припинення інвестиційного процесу в 
90-х роках минулого століття і зумовили його недостатній динамізм 
останніми роками. Зупинити ці негативні тенденції, вийти на траєк-
торію високого і стійкого зростання обсягів виробництва сільсько-
господарської продукції неможливо без докорінної зміни інвестицій-
ної політики, у т.ч. й перегляду деяких важливих її принципів.

У процесі ринкового реформування сільського господарства з’я-
вив ся но вий елемент в економічних відносинах – лізинг. Він добре за-
рекомендував себе в багатьох країнах світу як ефективний інвестицій-
ний інструмент. Сто совно су часного стану сільськогосподарських 
під приємств лізинг правомірно розгля дати як важливу форму їх під-
тримки. Проте масштаби використання лізингу і його роль у забез-
печенні інвестиційного процесу та оновленні ма теріально-тех нічної 
ба зи сільськогосподарських підприємств не відповідають реальним 
по  требам, наявним можливостям нашої економіки, що є одним із 
чин ників її не достатнього зростання. Тому дослідження комплексу 
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проб лем, пов’язаних із ви користанням лізингу, пошук і обґрунтуван-
ня най ефек тивніших механізмів його застосування належать до най-
більш актуальних і нагальних проблем аграрної економіки та госпо-
дарської практики.

Проблеми теорії та методології, сутність лізингу розглядаються в 
працях В. Горемикіна, Ю. Гринчук, Е. Кабатової, М. Лещенко, І. Школи 
та ін. Ор га нізаційно-економічні основи його застосування широко і 
глибоко досліджуються М. Антиповим, М. Васильєвим, В. Газманом, 
В.  Грубим, В.  Ковалевим, І.  Костирком, Д.  Лепецьким, В.  Овчинні-
ковим, Е.  Чекмаревою, Г.  Черевком та ін. Проблеми удосконалення 
нормативно-правової бази аналі зують А. Барабаш, М. Васильєв, В. Ві-
трянський, Ю. Долгушина, Л. При луцький, О. Смирнова, Я. Усен ко та 
ін. Специфічні особливості використан ня лізингових відносин у сфе-
рі АПК обґрунтовані в працях В. Андрійчука, В. Артиша, А. Беляєва, 
Н. Вну кова, В. Іванишина, І. Горіна, О. Гудими, А. Ко ролькова, В. Крав-
ченко, Т. Ку ліша, В. Лімарьова, О. Ляхова, П. Макаренка, І. Міхаліна, 
О. Олійника, М. Пас тернака, В. Плаксієнко, А. Прокопенко, В. Різни-
ка, О. Симакова, В. Та лалаєва, Н. Танклевської та інших авторів. 

Однак суперечливість методологічних і теоретичних підходів до 
трак тування лізингу не сприяє розробці чітких і надійних методик 
визначення ефек тивності його використання. Тому в практиці госпо-
дарювання цей важливий інструмент інвестиційного процесу засто-
совують за принципом «спроб і помилок».

Аналіз наукової літератури й процесів становлення і розвитку лі-
зингу дають підстави стверджувати, що низка важливих питань його 
сутності і за стосування залишаються ще недостатньо вивченими. 
Стосовно сільського гос по дарства потребують поглибленого дослі-
дження вплив лізингу на ефек тив ність виробництва та фінансовий 
стан суб’єктів господарювання, обґрун ту ван ня шляхів вдосконален-
ня економічних взаємовідносин партнерів по агро лізингу (разом із 
державою) та вироблення оптимальних управлінських рішень. Ак-
туальність та практична значущість вирішення цих проблем і зумо-
вили вибір теми дослідження.

Метою дослідження є обґрунтування напрямів суттєвого розши-
рення використання лі зингу в інвестиційній діяльності сільськогос-
подарських підприємств на основі підвищення його ефективності та 
удосконалення економічних взаємовідносин між учасниками цього 
процесу через поглиблення теоретичного пізнання його суті, уточ-
нення оцінок економічної ефективності та забезпечення державою 
умов для ширшого його використання. 
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Для досягнення зазначеної мети узагальнено теоретичні положен-
ня щодо сутності лізингу і лізингових відносин, лізингових доходів 
і платежів; уточнено і доповнено наявні класифікації видів лізингу; 
визначено особливості використання лізингових відносин у сіль сько-
господарських підприємствах; виявлено стимулюючі та стримувальні 
чинники розвитку лізингу, а також ті, що впливають на ефективність 
його використання; вдосконалено методику оцінки ефективнос-
ті використання лізингу сільськогосподарськими підприємствами; 
розроблено економіко-математичну модель підтримки прийняття 
оптимальних інвестиційних управлінських рішень в умовах неви-
значеності на основі використання нечітких множин; розроблено 
пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази держав-
ного регулювання лізингу; обґрунтувано пропозиції щодо вдоско-
налення статистичного обліку лізингодавцями та сільськогосподар-
ськими підприємствами-лізингоодержу вачами; визначено основні 
шляхи вдосконалення економічних взаємовідносин партнерів по 
агролізингу. 

Методологічною основою дослідження є загальнонаукові прин-
ципи, діалектичний метод пізнання процесів і явищ економічної 
дійсності, категорії філософії та економічної теорії, теоре тичні по-
ложення, що обґрунтовані в працях вітчизняних і зарубіжних уче-
них-економістів із проблем сутності лізингу, його ролі та значення в 
інвестиційному процесі та особливостей використання в сільськогос-
подарських підприємствах.

У роботі використані методи: абстракції, історичного і логічного, 
ін дукції та дедукції, системного аналізу (при з’ясуванні сутності лі-
зингу); мо но графіч ний (вивчення методик оцінки лізингу); економі-
ко-статистичні (гру пування, порівняння, статистичне спостереження 
для аналізу стану та оцінки перспектив розвитку лізингу в сільсько-
господарських підприємствах); еко номіко-мате матичні (при розроб-
ці моделі підтримки прийняття оптимальних інвестиційних рішень); 
соціологічні (під час проведення соціологічного дослідження сфери 
лізингової діяльності та узагальнення даних).
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