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Сучасна ситуація в нашій країні в інвестиційній сфері поки що вимагає чекати кращих. 

Проблема полягає у нестачі фінансових ресурсів для інвестування. Розв'язанню даної проблеми 

може сприяти порівняно нова форма економічних відносин - лізинг. 

Згідно із Законом України «Про лізинг», лізинг - це господарська операція, відповідно до 

якої суб'єкт підприємницької діяльності передає матеріальні цінності іншому суб'єктові 

підприємницької діяльності в користування за плату. Лізинг розглядають як операцію з 

розміщення рухомого і нерухомого майна, що спеціально закуповується лізинговою компанією, 

стає її власністю, але здається в оренду. 

Об’єктом лізингу є будь-яке майно, яке за своєю природою є основними фондами 

підприємства та яке не заборонене до вільного обігу на ринку, а також нематеріальними активами. 

Суб’єктами лізингу виступають лізингодавець, лізингоодержувач (фізична чи юридична 

особа, яка здійснює оренду майна), продавець лізингового майна (підприємство-виробник). 

Лізинг має певні перваги як для лізингодавця так і для лізингоодержувача. Вони полягають у 

наступному: 

Переваги лізингодавця: 

 від проведення лізингових операцій лізингодавець отримує доволі високий прибуток; 

 вирішальну роль під час підготовки і проведення лізингової операції відіграє лізингодавець. 

Вартість даної послуги складає доволі високу частку його комісійної винагороди; 

 можливість розширення кола банківських операцій, збільшення кількості клієнтів; 

 інвестиції, які здійснюються у формі майна, дають змогу знизити ризик неповернення 

коштів, адже лізингодавець зберігає право власності на передане в лізинг майно і ін. 

Переваги для лізингоодержувача: 

 лізинг передбачає фінансування всієї вартості майна і не вимагає швидкого повернення всієї 

суми боргу; 

 підприємству більш доцільно та вигідніше отримати майно в лізинг, ніж позику на його 

купівлю; 

 лізинг представляє собою стабільні платежі, які дають змогу зменшити негативний вплив 

інфляції і ріст величини банківського відсотка; 

 лізингоодержувач, укладаючи договір лізингу, може додатково отримати певні послуги від 

лізингодавця (інформаційні, консультативні , юридичні тощо); 

 мінімізація ризику морального старіння орендованого майна, тому що лізингоодержувач 

бере його не у власність, а в лізинг; 

Разом з перевагами лізинг має певні недоліки: 

 на плечі лізингодавця лягає ризик несвоєчасного отримання лізингових платежів і 

морального старіння майна; 

 якщо майно надане в лізинг виходить з ладу, лізингоодержувач все одно повинен 

здійснювати платежі в встановлені терміни незалежно від стану устаткування; 

 орендар має збитки при підвищенні залишкової вартості устаткування (зокрема через 

інфляцію); 

 витрати, які пов’язані з утриманням об'єкта лізингу, його страхуванням, ремонтом, 

експлуатацією та технічним обслуговуванням, несе лізингоодержувач і т.п. 

Розвиток лізингу в Україні є доволі актуальною темою, адже зумовлений він насамперед 

несприятливим станом парку устаткування: великий відсоток морально застарілого майна, низька 

ефективність його використання, відсутність забезпеченості запасними частинами тощо. Шляхом 

вирішення може стати лізинг, який поєднує всі елементи зовнішньо-торгівельних, кредитних та 

інвестиційних операцій. 

Більшість вітчизняних підприємств відчувають нестачу оборотних коштів. Вони не в змозі 

здійснювати оновлення основних фондів, впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу 

та змушені брати кредити. Сьогодні налічують безліч видів кредитування, проте підприємству 

доцільніше брати устаткування в лізинг. В даному випадку лізингоодержувач отримує економію у 

порівнянні з банківським кредитом, яка наближується до 10% від вартості устаткування за весь 

строк експлуатації обладнання. 



Сучасна економічна ситуація в Україні здійснює вплив на розвиток лізингу. Лізинг дає 

змогу примирити протиріччя між підприємством, яке відчуває брак коштів, та банком, який не 

завжди згоден надати підприємству кредит. В даному випадку необхідно обрати вигідний лізинг, 

адже одна сторона отримує кредит, який виплачується певними частинами, та необхідне 

устаткування, інша сторона — гарантію повернення кредиту, адже об’єкт лізингу є власністю 

лізингодавця чи банка, до надходження останнього платежу. 

Отже, лізингові операції є доволі ефективними та бажаними для українських підприємств, 

адже вирішують проблеми нестачі коштів для переозброєння та оновлення матеріально-технічної 

бази підприємства. 

 

 

Марченко, Т.В. Лізинг як засіб кредитування підприємств [Текст] / Т.В. Марченко; Наук. кер. О.А. 

Лукаш // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. 

Прокопенко, М.М. Петрушенка. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 196-197. 


