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ВСТУП 

Численні загострення проблем,що пов'язані зі становленням економіки 

України  у  посткризовий  період  торкнулись  і  такої  сфери,як  міжнародний 

лізинг та лізингові операції. Зростаюча потреба вітчизняних підприємств в 

оновленні основних фондів дедалі більше привертає увагу до розвитку усіх 

видів і форм лізингу,необхідність якого доведена вітчизняною і закордонною 

фінансово-виробничою  практикою.  Впровадження  лізингу  дає  змогу 

здійснити оновлення основних фондів та їх ефективне використання, а також 

повне  фінансування  капіталовкладень,  зберігаючи  фінансову  незалежність 

підприємств.  Лізинг  виступає  одним  з  інвестиційних  каналів,  а  також  є 

засобом придбання й збуту продукції, за допомогою якого Україна могла б 

налагодити  виробництво  якісних  конкурентоспроможних  не  тільки  на 

внутрішньому ринку товарів. 

Ознаки сучасного стану економіки,у світлі недавніх негативних шоків і 

коливань в економіці внаслідок кризи,такі як дефіцит капітальних вкладень 

за  рахунок  власних  коштів  підприємств,  відсутність  необхідної  державної 

підтримки,  недостатній  обсяг  прямих  іноземних  інвестицій,  обмежений 

доступ  до  довгострокових  кредитних  ресурсів,  спонукають  до  вирішення 

проблем  ,що  зачепили  вітчизняних  і  зарубіжних  лізингодавців  і 

лізингоотримувачів.

Оскільки  традиційні  форми інвестування,а  саме:  залучення  власних 

коштів  і  банківських  кредитів  на  етапі  кризи  і  посткризового  періоду 

,неспроможні задовольнити потреби в інвестиціях і стримують розвиток НТП 

,то необхідність впровадження новітніх розробок і бізнес-стратегій у сфері 

лізингу є терміновою. 

Питання  розвитку  і  регулювання  лізингу  в  Україні  знайшли 

відображення  в  публікаціях Д.  Малащук,  Н.  Рязанової,  В.  Бесєдіна, 

2



Н. Внукової,  М.  Гольцберга,  О.  Кухленка,  Л.  Міщенка,  О.  Слов’янської, 

Я. Усенка  та  ін..  є  праці  зарубіжних  науковців  –В.  Газмана,  Н. 

Прилуцького,Є.  Четиркіна  (Росія),  Р.  Брілі,  С.  Маєрса  (США),Д.  Фрашона 

(Франція),  Чандра  Прассана  (Індія),  а  також  науковців  Великобританії, 

Німеччини, Італії,Канади, Польщі. Вони розробили основні принципи теорії і 

практики  фінансового  менеджменту  і  лізингу,  висвітлили  взаємодію 

підприємств  і  компаній  на  світовому  ринку.  Однак  фактично  відсутні 

напрацювання,  за  допомогою  яких  можна  було  б  вирішувати  питання 

взаємодії  операторів  лізингового  бізнесу,  вибору  ефективних  схем 

управління лізинговими відносинами.

Мета  даного  дослідження  полягає  в  аналізі  стратегії  поширення  та 

розвитку міжнародних лізингових операцій в Україні в умовах посткризового 

становлення  національної  економіки  та  розробці  пропозицій  щодо 

удосконалення системи міжнародного лізингу в Україні.

Поставлено такі завдання:

− узагальнити основні положення з теорії міжнародного лізингу;

− дослідити стан сучасного лізингового ринку України та виявити проблеми 

розвитку міжнародного лізингу;

− визначити  основні  напрями  реформування  і  розвитку  міжнародного 

лізингу в нашій країні;

Об’єктом дослідження є економіка України в посткризовий період.

Предметом дослідження, відповідно до поставленої мети і завдань,  є 

особливості  становлення  та  напрями  розвитку  міжнародного  лізингу  в 

економіці України в період посткризового відновлення 

В  дослідженні  застосовані  методи  аналізу,  абстракції,  індукції, 

визначення  прямих та  зворотних зв’язків  між економічними явищами для 

дослідження впливу лізингу на макроекономічне становище країни, оцінки 

чинників привабливості міжнародних лізингових операцій та стану сучасного 

ринку міжнародних лізингових послуг України
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ВИСНОВКИ

Проаналізувавши  усе  вищенаведене,  можна  констатувати,  що 

актуальність  розвитку  лізингу  в  Україні  насамперед  зумовлена  значною 

питомою  вагою  морально  застарілого  обладнання,  низькою  ефективністю 

його використання. Можливим варіантом вирішення цих проблем є лізинг, 

що виступає ефективним механізмом залучення інвестицій в основні фонди 

для  вітчизняних  підприємств,тим  самим  може  забезпечити  високу 

конкурентоспроможність  продукції  на  світових  ринках.  Аза  правильного 

планування  управління  лізинговими  відносинами  дасть  змогу  уникнути 

небажаних  недоліків.  Для  місцевих  та  зарубіжних  постачальників 

обладнання лізинг є механізмом розширення доступу до користувачів цього 

обладнання  та  засобом  збільшення  обсягів  продажу.  Донині  розвиток 

національного виробництва в Україні (за приклад візьмемо машинобудівну 

галузь,адже  саме  ця  галузь  зазнала  відчутних  втрат  під  час  кризи) 

гальмується  відсутністю достатніх  за  обсягом  інвестицій  для  модернізації 

обладнання.  Підприємства продовжують боротися за виживання на ринку, 

використовуючи застарілі технології, що є економічно неефективним. Вони 

не можуть розірвати коло низької продуктивності та ліквідності, щоб мати 

можливість  інвестувати  у  нове  обладнання.  У  цій  ситуації  саме  лізинг 

забезпечує надійну альтернативу.

Новизною роботи є те, що в ній доведено: 

1) переваги лізингу порівняно з фінансуванням інвестицій за рахунок 

власного  прибутку  підприємств,  оскільки  в  умовах  післякризової 

невисокої динаміки приросту ВВП більшість підприємств реального 

сектора залишаються збитковими, не маючи достатніх джерел для 

інвестування;

2) пріоритетність  використання  міжнародних  лізингових  операцій 

порівняно  з  довгостроковим  кредитуванням  купівлі  обладнання, 
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тому  що  відновлення  банківського  кредитування  на  сьогодні 

відбувається  повільними темпами,  а  відсоток за  кредит становить 

захмарні 28-32%.

Отже, здійснення скоординованих заходів законодавчого, нормативно-

правового,  організаційно-методичного  забезпечення  міжнародного  лізингу 

дозволять  йому  стати  ефективним  інвестиційним  механізмом,  посилення 

інтеграційних  зв’язків,  укріплення  конкурентоздатності  та  розвитку 

економічного потенціалу.
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