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Анотація.  Pозглядається  сучасний стан лізингового бізнесу в Україні, 

основні переваги такого бізнесу та перешкоди для його активного розвитку, 

законодавчу та нормативну базу лізингового бізнесу. 

Abstract. The current state of leasing business in Ukraine, main advantages of 

such business and obstacles for its active growth are examined, legislative and 

normative base of leasing business. 
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Вступ. Лізинг є інноваційним для України інструментом залучення 

капіталу і не можна не визнати, що потреба в ньому є значною.  Досвід 

багатьох країн доводить, що лізинг потенційно може стати альтернативою 

кредитуванню, а за умови ефективної державної підтримки стимулювати 

модернізацію цілих галузей економіки. Незважаючи на перспективність цього 

бізнесу для всіх суб'єктів лізингових відносин, порівняно зі світовим ринком 

частка лізингу в Україні є мізерною, оскільки існує багато проблем у 

державному регулюванні. 

Огляд літератури. Проблеми лізингового бізнесу в Україні 

досліджувались в роботах таких науковців, як Ляхова О.О.,Майорова Т.В., 

Пересада А.А. та ін. 



Зміст. Безумовно, що міжнародна фінансова криза  торкнулась багатьох 

країн з розвиненою економікою. Загальноєвропейські тенденції зменшення 

обсягів лізингу, подорожчання лізингових послуг і пошук нових фінансових 

інструментів знайшли своє відображення і у вітчизняній економічній системі. 

Проте в Україні лізингові компанії зіштовхнулися не тільки із загально-

економічними, а й зі специфічними проблемами, серед яких: різке зростання 

простроченої заборгованості; закритість доступу до відносно дешевих 

фінансових ресурсів через заборону кредитування в іноземній валюті; 

необхідність зміни та реструктуризації графіків платежів для надійних клієнтів; 

дострокове закриття угод; необхідність вилучення предметів лізингу у 

недобросовісних клієнтів; активізація шахрайства; відмова страхових компаній 

у виплаті відшкодувань; тиск з боку кредиторів. 

Варто також відзначити, що раніше в Україні об'єктивно прямої конку-

ренції між банківським кредитуванням і лізингом не було, адже умови банків-

ських кредитних програм, природно, були вигіднішими для клієнтів. Лізингом 

користуватися лише ті компанії, яким потрібен був саме лізинг, а не гроші. Зо-

крема, до лізингу звертались ті підприємства, які не мали бажання опікуватись 

сервісом і технічним супроводом предметів лізингу та хотіли отримати певні 

податкові пільги. Зараз ситуація змінилася: клієнтами лізингових компаній 

стали навіть банки, яким потрібно дотримуватися нормативів за вимогами НБУ, 

витримувати коефіцієнти за активами.  

Сьогодні  на шляху розвитку фінансового лізингу виникли різні проблеми, 

які потребують вирішення. Першочергово, це проблеми адміністрування 

лізингових операцій та неврегульованість питання правомірності потенційних 

вимог лізингоодержувача: щодо зменшення плати за користування предметом 

лізингу, якщо внаслідок обставин, за які він не відповідає, можливість 

використання предмета лізингу суттєво зменшилася; щодо звільнення 

лізингоодержувача від плати за користування предметом лізингу за весь час, 

упродовж якого майно не могло бути використано через обставини, за які 

лізингоодержувач не відповідає. 



Ці положення, передбачені Цивільним кодексом України, не є спра-

ведливими в разі фінансового лізингу, особливо за умови вибору 

лізингоодержувачем продавця предмета лізингу. Несправедливим також є 

повернення лізингодавцем лізингоодержувачу тієї частки лізингових платежів, 

яка сплачувалася на викуп предмета фінансового лізингу, у разі дострокового 

припинення договору фінансового лізингу з вини лізингоодержувача. 

Згідно з Цивільним кодексом України, договір найму (відповідно і 

фінансового лізингу) транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає 

нотаріальному посвідченню. Відповідно до цієї норми, вартість укладання 

лізингового договору зростає на 1% від вартості майна, що сплачується у 

вигляді державного мита [1]. 

Вчинення виконавчого напису нотаріуса з метою стягнення у безспірному 

порядку заборгованості здійснюється згідно з Законом України «Про фінансо-

вий лізинг». Процедура дій лізингодавця та нотаріуса достатньо не прописана, 

що викликає небажання нотаріусів, а згодом і державних виконавців своєчасно 

реагувати на звернення лізингодавців [2]. 

Існує цілий ряд адміністративних перешкод для розвитку автолізингу: 

- складнощі при реєстрації автотранспортного засобу; 

- недостатня врегульованість порядку виїзду за кордон клієнтів; 

-  проблема автогосподарств для лізингових компаній, які надають транс-

портні засоби у лізинг, та їх клієнтів пов'язана з великою кількістю вимог, пе-

редбачених регулятивними документами. проблеми реєстрації та закріплення 

права власності за предметом лізингу. В чинному законодавстві передбачено 

велику кількість реєстраційних процедур, непритаманних законодавству країн з 

розвинутою ринковою економікою; 

- проблеми щодо експлуатації лізингових автомобілів; 

- відсутність вторинного ринку лізингових автомобілів. Під час строку лі-

зингу лізингоодержувач має право повернути об'єкт лізингу лізингодавцю. 

Повторна передача автомобіля в лізинг зазвичай здійснюється через складну 



процедуру, адже повноцінної системи продажу автомобілів, які були у вико-

ристанні, в Україні не створено. 

Детального розгляду вимагають також деякі аспекти, пов'язані з фінансо-

вою дисципліною лізингоодержувачів і процедурою вилучення предметів 

лізингу. Зокрема, наявні такі проблеми: 

1. Відсутність дисципліни сплати лізингових платежів 

2.  Низький рівень обізнаності населення про переваги лізингу перед 

кредитуванням. 

3. Проблеми, пов'язані з фінансуванням лізингових угод:  

- брак власного капіталу у лізингових компаній для фінансування своїх 

послуг зумовлює значну частку відмов клієнтам щодо фінансування; 

- залучення довгострокових позичкових коштів у великих розмірах не-

можливе без додаткових гарантій компаній-засновників або афілійованих 

структур; 

- оцінюючи рейтинги України як держави, кредитори-нерезиденти вима-

гають покриття політичних ризиків, що суттєво збільшує вартість фінансуван-

ня; 

- зважаючи на специфіку законодавчого статусу лізингу в Україні, міжна-

родні фінансові інституції (МВФ, МБРР, Світовий банк) не готові взяти на себе 

кредитні ризики лізингодавців і фінансувати їхню діяльність; 

- вкрай обмеженим є фінансування в іноземній валюті, а кредити в націо-

нальній валюті наразі мають короткостроковий характер. З цього виникає 

проблема невідповідності термінів залучених пасивів термінам розміщених 

активів лізингових компаній; 

- вартість (відсоткова ставка) гривневих кредитів досить нестабільна та є 

занадто обтяжливою для цілих секторів економіки. 

4.  Проблеми, що виникають при оподаткуванні прибутку лізингової 

компанії. 

Угоди лізингу, як правило, досить добре забезпечені — поручительствами, 

правом безспірного списання платежів із рахунків неплатника, правом влас-



ності на актив. Тому розглядати резерви в лізингу необхідно не за аналогією з 

банківськими, а як резерви на знецінення активу, а також як резерви за угодами, 

профінансованими з небанківських джерел, зокрема за рахунок власних коштів 

і випуску боргових цінних паперів [3]. 

Підтримуючи необхідність створення лізингових резервів, варто зазначити, 

що згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, резерви все ж таки 

повинні створюватися як у банках, так і в лізингових компаніях. Міжнародні 

стандарти виходять з оцінки ймовірності дефолту за певними категоріями угод 

з однотипними клієнтами. Недостатньо врегульованим є питання щодо 

наявності у лізингоодержувача, який добросовісно виконує договірні 

зобов'язання, переважного права перед третіми особами на придбання предмета 

лізингу та на переукладення договору лізингу. Придбання лізингоодержувачем 

предмета фінансового лізингу безумовно призведе до автоматичного 

припинення відповідної угоди фінансового лізингу, а отже, і відповідних 

зобов'язань лізингоодержувача за такою угодою. 

Висновок. Досвід передових країн показує, що ефективне проведення 

лізингової діяльності повинно бути обов'язковим елементом державної 

програми розвитку лізингу. З метою ефективного функціонування лізингової 

діяльності доцільно створити механізм часткового або повного державного 

гарантування повернення лізингових платежів. Фонд ефективно функціонує в 

багатьох країнах світу. Він дає можливість підвищити кредитоспроможність 

підприємств, стимулювати надання лізингових послуг банківським сектором, 

забезпечити раціональне використання бюджетних коштів, перерозподілити 

кредитні ризики. 
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