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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

LEASING DEVELOPMENT
PROBLEMS IN UKRAINE

Доповідь присвячена огляду умов іс-
нування лізингу в Україні. Наведено
проблеми розвитку лізингових компа-
ній. Запропоновано шляхи їх подо-
лання.

This report provider an overview of
learing in Ukraine and desbribes general

problems of leasing companies. There
are also ways of solving this problems.

Із моменту здобуття незалежності Україна стала на шлях гли-
боких перетворень, у яких головне місце посідають фінансово-
кредитні відносини. Однак, лізинг в Україні ще не зайняв того
положення серед інструментів організації виробничого процесу,
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на яке він поправу претендує. Оскільки, основна перевага лізингу
полягає у відділені власника на передане в лізинг майно від його
виробника й особи, що використовує його у виробничому проце-
сі. Слідством цього є можливість перерозподілу доходів і витрат
від володіння майном між учасниками операції лізингу.

За останні кілька років інтерес до лізингу значно зріс. Попу-
лярність лізингу та його роль в економіці зростає, але з кожним
кроком уперед вимагає вирішенню невідкладних завдань у 4
площинах:

• удосконалення законодавчої бази:
— усунення суперечностей між законодавчими актами, які ре-

гулюють лізингову діяльність;
— визначення належного законодавчого регулювання щодо

оперативного лізингу;
— надання пояснень щодо відповідності вітчизняних стандар-

тів бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів;
• зменшення податкового тиску на лізингові компанії:
— усунення дискримінаційного податкового режиму обкла-

дання ПДВ відсотків і комісії лізингодавців при фінансовому лі-
зингу;

— надання можливості прискорення податкової амортизації
об’єктів лізингу;

— надання можливості віднесення всіх страхових витрат на
валові;

• покращення умов фінансування лізингових компаній:
— здешевлення кредитних ресурсів, як результат зниження

вартості послуг лізингу;
— покращення умов користування фінансовими ресурсами,

що сприятиме розширенню можливостей фінансування предме-
тів лізингу;

• розвиток інфраструктури ринку лізингу:
— незважаючи на постійне підвищення професійного рівня

персоналу лізингових компаній, лізингова індустрія відчуватиме
дефіцит кваліфікованих кадрів, матиме місце плинність кадрів
унаслідок їх «переманювання» іншими компаніями;

— подальше зростання кількості лізингових угод, залучення
нових клієнтів та збільшення обсягів лізингових операцій вима-
гатимуть створення системи швидкого прийнять ефективних
управлінських рішень, посилення системи ризик менеджменту в
лізингових компаніях, лізингова індустрія потребуватиме спеціа-
лізованого програмного забезпечення.




