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Станом на 30.09.2013 року переважними напрямами інвесту-
вання пенсійних активів стали депозити в банках (37 % інвесто-
ваних активів), облігації підприємств, емітентами яких є резиден-
ти України (32 %), акції українських емітентів (14 %), цінні
папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
(10 %). Метою інвестування пенсійних активів є, насамперед,
збереження пенсійних заощаджень громадян. Тому стратегія ін-
вестування недержавних пенсійних фондів є більш консерватив-
ною, ніж у інших фінансових установ. На даному етапі існує су-
перечність щодо залучення коштів на депозит та збереження з
НПФ, адже відсотки за депозитами в нашій країні знаходяться на
високому рівні.

Одним із основних питань розвитку недержавних пенсійних
фондів в Україні залишається психологічна підготовленість насе-
лення. Натомість у розвинутих країнах існує історично сформо-
вана культура населення, що характеризує його ставлення до та-
ких фондів. Важливою особливістю зарубіжного пенсійного
забезпечення є те, що бурхливий розвиток пенсійних фондів як
США так і в Європі був викликаний економічним ростом, підви-
щенням рівня життя населення.
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ФІНАНСОВИЙ ЛІЗІНГ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Сьогодні лізинг як фінансова послуга є одним із факторів зро-
стання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, по-
кращення якості послуг, підвищення ефективності виробництва і
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як наслідок, зміцнення позицій на вітчизняному та світовому ри-
нках. Лізингові послуги в Україні мають тенденції росту, так як
лізинг є альтернативою банківському кредитуванню та дієвим ін-
струментом процесу ефективного оновлення основних засобів і
технологій підприємств усіх напрямів економічної діяльності.
Однак, незважаючи на активний розвиток фінансової системи, лі-
зинг в Україні перебуває на стадії становлення, а питання які роз-
глядаються за цією тематикою є досить актуальними.

Лізинг — це підприємницька діяльність, яка спрямована на інве-
стування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в на-
данні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк
лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця чи набува-
ється ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодер-
жувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоо-
держувачем періодичних лізингових платежів. Активізація
лізингових операцій істотно впливає на розширення реального сек-
тору економіки України, а тому необхідно визначити переваги та
недоліки лізингу в порівнянні з іншими видами фінансування.

Основні переваги фінансового лізингу: лізинг використову-
ється у процесі управління поточними активами компанії як вид
фінансування, що дає змогу придбавати необхідні основні засоби,
одночасно не обмежуючи можливості лізингоодержувача в бан-
ківському кредитуванні; лізинг здебільшого не передбачає додат-
кового забезпечення з боку лізингоодержувача, оскільки лізинго-
давець залишається власником предмета лізингу і має на нього
всі права; класичні лізингові операції передбачають відсутність
або невеликий розмір початкового (авансового) платежу та фік-
совані розміри наступних лізингових платежів; договір лізингу
може передбачати проміжне короткострокове фінансування, як
доповнення до основного середньо- або довгострокового фінан-
сування.

Основні недоліки фінансового лізингу: складна організація лі-
зингової угоди через значну кількість учасників; на підготовку
фінансової лізингової угоди може знадобитися більше часу, ніж
на підготовку контракту на купівлю; процедура для укладення
договору лізингу потребує стати на облік у Державній комісії з
регулювання ринків фінансових послуг, що особливо складно для
підприємств, які насамперед виготовляють основні фонди для
власних потреб й не передбачають, що надалі вони будуть пере-
дані у фінансову оренду; науково-технічний прогрес робить об’єкт
лізингу застарілим, під час фінансового лізингу орендні платежі
не припиняють до завершення угоди; вартість лізингу є вищою,
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ніж позики, оскільки ризики зносу устаткування лягають на лізи-
нгодавця.

Розглянувши переваги та недоліки фінансового лізингу може-
мо зробити висновок, що він безумовно розвивається та викорис-
товують як спосіб відновлення засобів виробництва. Сьогодні,
створені асоціації лізингу, які ведуть активну підготовку необ-
хідних організаційних умов, установчих документів, готують
програму підвищення кваліфікаційних кадрів з цього питання,
щоб вийти на рівень міжнародного лізингу. Позитивним є також
вступ України до «Євролізингу», створення вільних економічних
зон для формування спільного лізингового простору, спостеріга-
ються певні зрушення щодо правового забезпечення лізингу. Од-
нак, розвиток лізингу стримується в основному через відсутність
державної програми розвитку лізингу, недосконалість українсь-
кого законодавства.

Література
1. Про лізинг: Закон України від 16.12.97 р. №723 / 97 — ВР.
2. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підру-

чник. — 5-е вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 583 с.
3. Ярошевич Н.Б. Переваги та недоліки лізингу як виду кредитуван-

ня засобів виробництва в Україні / Ярошевич Н.Б.// Збірник науково-
технічних праць Наукового віснику НЛТУ України. — 2009. —
Вип.19.5. — С. 241—246.

4. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг [Текст]/ С. В. Наумен-
кова, С. В. Міщенко. — К. : Знання, 2010.  — 532 с.

5. Горбатенко О.А. Проблеми та перспективи розвитку лізингових
відносин в Україні / О.А. Горбатенко // Фінанси України. — 2012. —
№ 13. — С. 123—126.

Любицька В. С.
«Фінанси і кредит», 3 курс,
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
Науковий керівник — к.е.н., доцент Славкова А.А.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА РИНКУ
БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

На сучасному етапі банківський бізнес в Україні розвивається
в умовах загострення конкуренції між банками та небанківськи-
ми фінансово-кредитними установами, недовіри населення краї-


