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СВІТОВІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ

В Україні постають актуальні проблеми з забезпеченості підприємств
матеріально-технічною базою, при дефіциті фінансових ресурсів на її оновлення.
Швидким та простим способом фінансування, який дає можливість у найкоротший
строк отримати необхідне обладнання чи транспорт є лізинг.

Зарубіжний досвід показує, що лізинг є одним із продуктивних шляхів залучення
капіталу для підприємств. У світовій економіці за об‘ємами інвестицій лізинг
поступається лише банківському кредиту. Лізинг – це доволі складне і багатогранне
економічне явище, яке поєднує в собі операції купівлі-продажу, оренди, кредитування
та інвестування фінансової та підприємницької діяльності [1].

Лідером світового ринку лізингу є Сполучені Штати Америки. У 1998 р. вартість
лізингових операцій в США становила 183,4 млрд. доларів (42,8% обсягу світового
ринку). У 2005 році обсяг ринку лізингу в США зріс до 248 млрд. доларів, а на кінець
2013 року обсяг ринку становив 294,3 млрд. доларів (33,9% обсягу світового ринку), що
на 9,5% більше ніж у попередньому році. Без лізингу економіка США щороку втрачала
б майже 300 млрд. дол., від 3-х до 6-ти млн. робочих місць [2, c. 9].

Лізинг є елементом інвестиційного процесу, одним з фінансових інструментів, що
використовується в економіці розвинутих європейських країн. В Західній Європі через
лізинговий процес здійснюється більше 20% інвестування у виробничі фонди [3, c.
151]. При цьому до 80% лізингового бізнесу Західної Європи припадає на
Великобританію, Німеччину і Францію. В Німеччині вартість договорів лізингу складає
66,34 млрд. доларів, Великобританії – 61,66 млрд. доларів, Франції 33,81 млрд. доларів
[2, c. 9].

Найбільші лізингові компанії Німеччини є провідними в Європі, що обумовлено
рівнем кваліфікації кадрів та великим досвідом роботи компаній на ринку (по 35-45
років). Так, у Німеччині фінансовий лізинг визначається як угода, яка укладається на
фіксований термін, впродовж якого звичайне розірвання договору неможливо, а
лізингові платежі протягом цього періоду покривають як мінімум витрати на
придбання або виробництво об’єкту лізингу. Якщо фінансові результати
лізингоотримувача позитивні, то лізингодавець повинен отримати як мінімум 25% їх
величини. Це дозволяє досягнути успішного функціонування лізингу у Німеччині [3, c.
152].

В Азії лідером у проведенні лізингових операцій є Японія, де вартість договорів
лізингу становить 69,95 млрд. доларів США. Для ринку лізингових послуг цієї країни
характерна гостра конкуренція, передача технологій та творчий пошук лізингодавців.
Лізингу притаманні різноманітні опціони: завершення терміну лізингу, оновлення та
продовження кредитів, оновлення технологій. Розвивається венчурний та комплексний
лізинг, сек‘ютиризація [2, с. 9].

В Україні розвиток лізингових відносин значно відстає від світової практики. У
структурі світового ринку лізингу частка України є незначною, на кінець 2013 р. вона
становила лише 0,1%. Фахівці Світового банку, враховуючи знос основних засобів
вітчизняних підприємств і потребу їх заміни (а за оцінками вітчизняних експертів,
майже 50% основних засобів потребують оновлення), визначили потенційний попит на
ринку лізингових послуг на рівні 12–50 млрд. дол. США, що в 100 разів перевищує
фактично досягнутий рівень. За державними статистичними даними, необхідний обсяг
інвестицій в основні засоби оцінюється в 455 млрд. грн. [4, c. 33].



Серед ключових гальмівних факторів розвитку лізингу в Україні є:
§ недостатня обізнаність громадян щодо користування лізинговими послугами;
§ неузгодженість української нормативно-правової бази у сфері лізингу з

міжнародним законодавством;
§ підприємства-виробники об’єктів лізингу мають обмежений доступу до ринку

лізингових послуг;
§ висока вартість лізингових послуг через обмежений доступ лізингових компаній до

фінансових ресурсів;
§ оподаткування комісії за договором фінансового лізингу податком на додану

вартість.
Особливе значення лізингові операції мають у таких галузях, як сільське

господарство і транспорт. Серед діючих договорів фінансового лізингу в Україні на
кінець третього кварталу 2013 року переважають угоди в галузі транспорту (72,09%
всього обсягу лізингових угод) та сільського господарства (11,99%). Враховуючи, що
більшість малих підприємств не може скористатися банківськими кредитами, розвиток
ринку лізингових послуг відіграє важливу роль у модернізації обладнання підприємств.
Ринок лізингових послуг в Україні сьогодні демонструє явно виражену тенденцію у бік
їх імпорту. Понад 80% лізингових операцій здійснюються за договорами міжнародного
лізингу, що призводить до витоку капіталу з України, а також залежності українських
підприємств від іноземних фінансових структур [5].

Станом на сьогодні лізинг вже не є новим інструментом (як в закордонній
практиці, так і в Україні). Але якщо лізинг забезпечує інноваційну діяльність, він
набуває значення інновації. Інноваційний лізинг можна охарактеризувати як
інвестування у інноваційну діяльність або продукту. Реалізація інноваційного продукту
за допомогою лізингу найчастіше пов'язана з високим рівнем ризику використання
венчурного капіталу. Це зумовлює потребу в хеджуванні капіталу лізингових проектів
[1].

Отже, світовому ринку лізингових послуг притаманні такі тенденції, як:
міжнародна інтеграція, глобалізація, посилення конкуренції між лізингодавцями,
спеціалізація, консолідація, утворення стратегічних союзів. Розвиток лізингового ринку
в Україні стимулює до впровадження новітніх технологій і цим покращує економічну
ситуацію в країні. Тому необхідно подолати перешкоди на шляху до ефективного
функціонування лізингу на вітчизняному ринку, розширювати сферу надання
лізингових послуг та підвищувати роль держави у підтримці його розвитку.
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