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Визначено значення та роль лізингу як новітньої форми інвестування. 

Проаналізовано й узагальнено процес становлення лізингових відносин в 

Україні, на основі чого запропоновано основні напрямки стимулювання 

розвитку ринку лізингових послуг.  
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Економічна криза в Україні створює передумови пошуку суб’єктами 

підприємницької діяльності надійних джерел інвестування, оскільки за 

раціональної організації бізнесу реальні інвестиції в господарську діяльність 

підприємств забезпечують прибутковість і гарантовану мобільність існування. 

Перетворення під впливом науково-технічного прогресу сфери виробництва та 

обігу, глибокі зміни економічних умов господарювання спричиняють 

необхідність пошуку та впровадження нетрадиційних для господарства нашої 

країни методів оновлення матеріально-технічної бази та модифікації основних 

засобів суб’єктів різноманітних форм власності. 

Несприятливий стан парку устаткування (питома вага морально-

застарілого устаткування, низька ефективність його використання) сприяли 

пошуку ефективніших методів господарювання. Одним із варіантів вирішення 

цих проблем є лізинг. У сучасних умовах лізинг – альтернативна форма 

фінансування, в якій поєдналися орендні відносини, елементи кредитування та 

фінансування. 

Початок розвитку лізингових операцій на вітчизняному внутрішньому 

ринку можна визначити серединою 1989 р. в зв’язку з переведенням 

підприємств на орендні форми господарювання. Помітним явищем в 

становленні початкових правил застосування лізингу стали Основи 

законодавства Союзу РСР та союзних республік про оренду від 



23 листопада 1989 р. №810-1 та лист Держбанку СРСР від 16 лютого 1990 р. 

№270 «Про план рахунків бухгалтерського обліку», в якому подано порядок 

відображення лізингу в бухгалтерському обліку.  

На сьогодні в Україні основними документами, що регулюють  лізингові 

відносини, є Цивільний кодекс України; Закон України «Про фінансовий 

лізинг»; Закон України «Про оренду державного та комунального майна»; 

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»; Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» [2, с. 23]. 

У сучасних умовах необхідне сприяння держави розширенню лізингових 

операцій (відносин), що дозволить значно розширити джерела позикових 

коштів. Активне впровадження лізингових операцій є актуальним питанням 

розвитку економіки України, оскільки може дати поштовх структурній 

перебудові реального сектору економіки, оновленню основних засобів, 

розвитку малого та середнього бізнесу, індустріалізації виробництва, які так 

необхідні нашій країні. 

Важливою умовою розвитку лізингових відносин є створення ефективного 

законодавства, що стимулює ділову активність усіх учасників лізингових угод: 

лізингових фірм, банків, підприємств виробничої та сервісної сфер, 

потенційних лізингоотримувачів. 

Лізинг розглядається як і особливий вид інвестиційної діяльності. Це 

пояснюється тим, що держава, регулюючи податкові та амортизаційні ставки, 

управляючи різними видами пільг, розширює чи звужує інвестиційні 

надходження в ті чи інші галузі виробництва. На загальнодержавному рівні 

стимулювання лізингових операцій –це стимулювання капітальних вкладень 

основні засоби.  

Слід зазначити, що лізинг містить досить цікаві можливості для 

підприємця, якщо враховувати різноманітність похідних форм лізингу. 

Фінансовий лізинг надає можливості ефективного фінансування 

капіталовкладень без потреби негайної мобілізації значних фінансових 

ресурсів. на цій основі з’являються передумови для реструктуризації 



виробництва. При здійсненні операційного лізингу власність на майно, яке 

орендується, зберігається лізингодавцем, що дає йому певні гарантії проти 

фінансових ризиків. При проведенні операційного лізингу відбувається 

збалансоване фінансування, що дає змогу підприємству-лізингодавачу 

мобілізувати більше фінансових ресурсів, залишаючись при цьому в межах 

встановлених кредиторами нормативів.  

Порівняно з динамікою розвитку лізингу в західних країнах в Україні 

спостерігаються низькі темпи становлення ринку лізингових послуг  (рис. 1) [5]. 

До цього часу в нашій країні лізингова форма кредитування не досить 

поширена. Одна з головних причин – великий попит на кредитні ресурси за 

досить високого рівня інфляції робить для банків більш привабливими 

короткострокове кредитування за високими відсотками, що дає можливість 

швидкого отримання високих прибутків.  

 

Рис 1. Кількість і вартість укладених договорів фінансового лізингу за 2007 

- 2010 рр. 

На сьогоднішній день в Україні існує приблизно півсотні зареєстрованих 

лізингових фірм, з яких працює менше десяти. Вони лише розробляють 

лізингові програми і поступово приступають до їх реалізації. Лізингові компанії 

є фінансово слабкими, оскільки повністю залежать від засновників, їм нерідко 

бракує коштів на придбання саме того обладнання, яке цікавить виробників як 

потенційних лізингоодержувачів [1, с. 183-185]. 

Лізингові операції в Україні дозволять покрити дефіцит інвестиційних 

ресурсів в основні засоби підприємств, а також забезпечать позитивну динаміку 



збуту продукції в умовах конкурентної боротьби. Лізингові послуги насамперед 

є найефективнішими у галузях, продукція яких перебуває на високому 

технологічному та якісному рівні, вирізняється високою 

конкурентоспроможністю. Україна за допомогою лізингу могла б відродити 

свою авіа будівельну промисловість, виходячи з того, що повітряні вантажі – 

найбільш прибуткові. Однією із головних переваг лізингових операцій є 

гнучкість лізингових платежів. Методика розрахунку лізингових платежів 

повинна бути проста і зрозуміла користувачам, а розмір і порядок сплати  

лізингових платежів є істотними умовами договору лізингу [5, с. 189] . 

Аналіз ринку лізингових послуг в Україні засвідчує,що він перебуває на 

стадії розвитку. Потрібно зазначити, що лізинг в Україні має досить гарні 

перспективи. Проте прискорення розвитку лізингових відносин в Україні 

повинно здійснюватися передусім шляхом державного регулювання і 

підтримки. Варто створити таку систему управління, яка здатна забезпечити 

ефективність, динамічність виробництва й адаптивність до різноманітних 

потреб споживачів та постачальників. Менеджмент лізингу є найбільш 

ефективним засобом управління вільними засобами на підприємстві.  

Уряд України повинен створити програму по розвитку ринку лізингових 

послуг, в межах якої виділялися такі напрямки: 

- Удосконалення законодавчої бази, узгодження її з міжнародними 

нормами. 

- Зниження вартості кредитних ресурсів до рівня, який би не перевищував 

20% річних, для забезпечення ефективності лізингових операцій.  

- Зниження вартості нотаріальних послуг з оформлення договорів лізингу з 

метою послаблення фінансового навантаження на учасників лізингової угоди. 

- Створення розвитку інфраструктури ринку лізингових послуг. 

- Розвиток системи гарантій і страхування предметів лізингу. 

- Розробка комплексу заходів для збільшення іноземних інвестицій під 

програми лізингу. 



- Посилення зацікавленості банків через систему пільг у довгостроковому 

кредитуванні лізингових угод. 

- Створення лізингових центрів, які б спеціалізувалися на обслуговуванні 

малих підприємств. 

- Організація при обласних лізингових центрах відділів з формування бази 

даних про попит та пропозицію на обладнання та устаткування. 

- Реформування податкового законодавства в частині стимулювання 

лізингових операцій. Така програма дозволить прискорити розвиток лізингових 

послуг (відносин), які удосконалять виробничу сферу в Україні [1, с. 188]. 

Отже, лізингові відносини в Україні знаходяться на етапі свого 

становлення, а лізинг як новітня форма ринку засобів виробництва має важливе 

значення для оновлення технічної бази виробництва, інтенсифікації розвитку 

національної економіки в цілому, підвищення її якісного рівня. 
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