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інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і
політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та
аудиту; фінансів, банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та
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держави та права, філософії права; конституційного права, муніципального права,
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права, міжнародного приватного права; господарського права та процесу; трудового права
та права соціального забезпечення; екологічного, земельного та аграрного права;
адміністративного права та процесу, фінансового права, інформаційного права;
кримінального права, кримінально-виконавчого права, кримінології, кримінального
процесу, криміналістики.
Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління,
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Висока вартість банківських кредитних ресурсів, фінансовий стан і недостатній рівень
кредитоспроможності вітчизняних підприємств зумовили необхідність упровадження
ефективних і доступних способів фінансування для оновлення основних засобів і розвитку
виробництва, до яких, зокрема, відноситься лізинг.
На сьогодні складність структури лізингової операції зумовлена багатоетапністю і
взаємозалежністю етапів лізингового процесу, кожен з яких регламентує предмет, порядок,
послідовність, умови і строк взаємодії його учасників. Зарубіжна практика дає нам
можливість відрізняти такі схеми лізингових операцій, зокрема, двостороння (класична) та
трьохстороння лізингові операції, міжнародна лізингова операція, лізингової операції в
закордонному банку під гарантію місцевого банку, багатостороння лізингова операція на
умовах державно-приватного партнерства та інші. Таке різноманіття підходів потребує їх
ґрунтовного вивчення на можливість визнання та розширення видів структур сучасних
лізингових операцій і прийняття рішення внесення змін і доповнень до Закону України
«Про фінансовий лізинг», як основного нормативно-правового акту у сфері лізингу.
Ефективність лізингової операції визначають лізингові платежі та грошові потоки, що
генеруються за результатами експлуатації предмета лізингу.
Важливим елементом, що фактично зумовлює мету лізингової операції та виступає
об’єктом аналізу та управління, є лізингові платежі, під якими розуміють загальну суму, яка
сплачується лізингоодержувачем лізингодавцю за надане йому право користування
майном – об’єктом угоди.
Роль лізингу в економіці країни зумовлена впливом шерегу факторів, до яких можна
віднести: наявність податкових пільг для лізингу; рівень розвитку банківської системи та
фінансової сфери в цілому; галузеву структуру економіки і рівень зношеності основних
засобів. Також він є важливим елементом фінансування аграріїв.
На сьогодні сільське господарство і транспорт залишаються лідерами залучення
фінансів за допомогою операцій лізингу, про що говорить вартість договорів фінансового
лізингу, яка складала в сільському господарстві 6,5 млрд грн, а його частка в загальному
обсязі операцій лізингу – 27 %. При цьому вартість договорів фінансового лізингу, згідно з
якими закуплено техніку, машини та устаткування для сільського господарства, становить
5,53 млрд грн [3].
Головними перевагами лізингу на даний час є:
– фінансова безпека, оскільки, фінансовий лізинг унеможливлює нецільове
використання фінансових ресурсів у порівнянні з банківським кредитуванням;
– збільшення пропозицій і асортименту товарів та послуг, за рахунок використання
основних засобів, отриманих в лізинг;
– зростання попиту на засоби виробництва, що призводить до виникнення
мультиплікативного ефекту і ланцюгової реакції зростання попиту на продукцію багатьох
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як виробничих, так і інфраструктурних галузей;
– мінімальний обсяг вкладень на інвестиційній стадії, можливість реалізації проекту
від розробки технічного завдання до передачі готового об’єкта, введеного в
експлуатацію [3].
Основними перешкодами в розвитку ринку лізингових послуг в Україні, які
підвищують ризикованість лізингових відносин, є:
– нестача довгострокових коштів лізингодавців та низька платоспро- можність
більшості лізингоотримувачів [4].
Отже, досліджуючи поняття лізингу як економічної категорії, варто відмітити його
комплексний і багатоаспектний характер, адже, характеризуючи та підкреслюючи
особливості цього поняття, також розглядається низка поєднаних понять – лізингова
операція, лізингова угода, лізингова послуга, лізинговий бізнес, лізингова індустрія,
лізинговий ринок.
В сучасних умовах лізинг стає гнучким та перспективним економічним важелем.
Лізингові відносини сприяють піднесенню виробництва, залученню капіталу в
важливі галузі економіки, забезпеченню реальної підтримки малому бізнесу і
підприємцям-початківцям, розширенню сфери діяльності підприємств, як способів
зменшення підприємницьких ризиків і можливості отримання доходу від
вкладення коштів [4].
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