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Шановні науковці!  

Перш за все, дозвольте висловити подяку всім, хто знайшов час та 

можливість взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних 

реформ»! 

 

Вперше у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» на 

новоствореній кафедрі публічного управління та адміністрування відбувається 

конференція, спрямована на вирішення актуальних проблем розвитку 

публічного управління та адміністрування, як основи становлення будь-якого 

суспільства.  

Суспільно-політичні події та економічні процеси, що мають місце 

сьогодні в Україні, потребують ретельного дослідження задля винайдення 

напрямів її подальшого розвитку. Серед актуальних і невідкладних проблем у 

побудові демократичної, конкурентоспроможної і єдиної української держави є 

забезпечення її сталого економічного розвитку, прискорення реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади, створення умов 

щодо розвитку територіальних громад та їх об’єднань, забезпечення 

доступності жителів цих громад до якісних адміністративних, соціальних та 

інших послуг тощо. Вирішення цих завдань є можливим лише за умови 

поєднання науково-теоретичних здобутків та практичного досвіду 

представників різних регіонів України, що і є метою проведення конференції. 

Бажаю учасникам конференції натхнення, творчих здобутків, нових ідей 

та їх реалізації, сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю! 

 

 

Ректор 

ДВНЗ «ХДАУ»                                                                                 Юрій Кирилов 
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Шановні колеги й друзі! 

 

Рада вітати учасників першої всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Публічне управління та адміністрування у процесах 

економічних реформ» ДВНЗ «ХДАУ».  

Вважаю, що це чудова нагода для фахівців і науковців обмінятися 

досвідом, новими напрацюваннями, досягненнями, відкриттями, ознайомитися 

із сучасними науковими здобутками у сфері економіки та управління. Даний 

захід – це не лише можливість обговорити актуальні питання розвитку 

механізмів управління в контексті проведення економічних реформ, а й 

долучитися до провідного досвіду іноземних колег. 

Бажаю всім плідної роботи й сподіваюсь, що Ви отримаєте професійне 

задоволення від результатів роботи Конференції.  

 

 

 

 
 

Декан економічного факультету 

ДВНЗ «ХДАУ»                                                                            Вікторія Грановська 
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ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

 

ГРИЦАЄНКО Г.І., к.е.н., доцент, Таврійській державний 

агротехнологічний університет 

 

Забезпечення продовольчої безпеки країни неможливі без відповідного 

розвитку матеріально-технічної бази та ефективних інвестицій у технічне 

оснащення аграрного виробництва. 

Серед факторів інтенсифікації сільськогосподарського виробництва 

пріоритетним напрямом є механізація [1]. За даними Державної служби 

статистики України, динаміка кількості наявних тракторів та зернозбиральних 

комбайнів в аграрних підприємствах України має наступні тенденції. Так, за 

2000-2016 рр. кількість тракторів всіх марок (без тракторів, на яких змонтовані 

машини) в цілому по України скоротилася на 11,2% і становила в 2016 р. 339,8 

тис. одиниць, зернозбиральних комбайнів – відповідно на 21,7% до 52,7 тис. 

одиниць. За досліджуваний період кількість тракторів щорічно зменшувалась в 

середньому на 1%, зернозбиральних комбайнів – на 2%. 

Недостатня забезпеченість аграрного виробництва 

сільськогосподарською технікою призводить до того, що навантаження на неї в 

Україні в рази перевищує відповідні показники розвинених країн, що заважає 

виконанню необхідних технологічних операцій у встановлені строки і 

призводить до значних втрат урожаю. Так, площа ріллі в розрахунку на 1 

трактор в цілому по Україні з 82 га в 2000 р. збільшилась майже на третину і 

становила в 2016 р. 107 га (для порівняння: в США – 28 га, у Франції – 14 га на 

трактор [2]). Площа зернових та зернобобових культур в розрахунку на 1 

комбайн за 2000-2016 рр. у цілому по Україні з 203 га збільшилась до 269 га, 

або на 32,5% (для порівняння: у США, Франції та Німеччині навантаження на 

комбайн близько 55 га [2]). Вважаємо, що загальний стан матеріально-

технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств напряму 

пов’язаний з недостатністю власних коштів, що обумовлює актуальність 

пошуку найбільш ефективних зовнішніх джерел фінансування. Серед найбільш 
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розповсюджених можна виділити фінансовий лізинг та банківське 

кредитування. 

В табл. 1 наведені дані для порівняльного аналізу умов фінансового 

лізингу та банківського кредитування для придбання нового трактора ХТЗ-

17221-21 (виробництво ВАТ «Харківський тракторний завод 

ім. С. Орджонікідзе»). 

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз умов фінансового лізингу та банківського 

кредитування під час придбання нової сільськогосподарської техніки  

Показники 
Трактор ХТЗ-17221-21 

НАК «Украгролізинг» Укрексімбанк 

Вартість техніки, грн. 1349000 

Термін кредитування, 

років 
5 

Погашення 

заборгованості 
щомісячно 

Річна ставка, % 11 22 

Авансовий платіж, % 10 15 15 

             грн. 134900,0 202350,0 202350,00 

Щомісячний платіж, грн. 20235,00 19110,83 19110,83 

Погашення основної 

суми боргу, всього, грн. 
1214100,0 1146650,0 1146650,00 

Обслуговування боргу 

(виплата відсотків), грн. 
339442,18 320584,28 641168,46 

Інші платежі, грн. 94430,00 94430,00 68799,00 

Загальна вартість 

придбання техніки, грн. 
1782872,18 1764014,28 2058967,46 

Подорожчання кредитної 

послуги, грн.  433872,18 415014,28 709967,46 

                 % 24,3 23,5 52,6 

 
Джерело: розраховано за даними НАК «Украгролізинг» та АТ Укрексімбанк  
 

НАК «Украгролізинг» надає можливість вибору строку кредитування (3, 

5 і 7 років), варіантів погашення заборгованості (виплати щомісячно, один раз 

на 3 або 6 місяців), розміру авансового платежу (10, 15 або 30%). В 

Укрексімбанку на купівлю нової сільськогосподарської техніки строки 

кредитування до 5 років, щомісячне або щоквартальне погашення боргу, розмір 

авансового платежу від 15%. 
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Аналіз свідчить про те, що умови фінансового лізингу є більш 

привабливими, ніж банківське кредитування. Подорожчання кредитної послуги 

в НАК «Украгролізинг» в залежності від обраного розміру авансового платежу 

становить відповідно 23,5 та 24,3%. В той же час подорожчання кредитної 

послуги Укрексімбанку становить 52,6%, що більш, ніж вдвічі більше. 

Таким чином, сталий розвиток вітчизняного аграрного виробництва 

потребує нарощування обсягів інвестицій у технічне забезпечення 

сільськогосподарських товаровиробників. Проте його рівень тривалий час має 

стійку тенденцію до зниження внаслідок багатьох причин, однією з яких є 

відсутність достатніх власних коштів для оновлення машино-тракторного 

парку. В якості ефективного зовнішнього джерела фінансування інвестицій в 

технічне забезпечення сільського господарства пропонуємо більш широко 

використовувати фінансовий лізинг. 

Перспективами подальших досліджень цього питання є визначення 

напрямів інституційних перетворень, які сприятимуть покращенню 

інвестиційної привабливості та технічного забезпечення 

сільськогосподарського виробництва. 
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