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Методологія дослідження. В дослідженні застосовано методи 

порівняльного аналізу, за допомогою яких встановлено відмінності між 

договором лізингу та звичайним  кредитом; системний метод, за допомогою 

якого досліджуються особливості здійснення лізингової діяльності; метод 

абстракції, за допомогою якого виділяються найбільш суттєві переваги для 

держави від впровадження лізингової діяльності на вітчизняних підприємствах. 

Результати. Показано, що розвиток лізингових відносин є вигідним для 

українських товаровиробників як зручне джерело фінансування, метод 

зменшення ступеню інвестиційного ризику та інструмент технічного оновлення 

виробництва. Лізинг слід розглядати як одну з перспективних форм 

виробничого інвестування, здатну істотно пожвавити процес технічного 

оновлення виробництва в Україні. Він, на відміну від звичайного кредитування, 

не потребує робити відразу сплату по кредиту (у формі устаткування). 

Укладаючи контракт із лізингодавцем лізингоодержувач може заздалегідь 

розрахувати одержання своїх прибутків і розробити прийнятну схему оплати 

оренди.  Крім того лізинг для підприємства вигідний при оподаткуванні – він 

зменшує базу оподатковуваного прибутку.  

Визначено, що важливим чинником, що сприятиме розвитку ринку лізингу 

в Україні є створення сучасного мобільного законодавства, що стимулюватиме 

ділову активність учасників лізингових відносин. Органи державного 

управління мають створити умови для більшого розповсюдження і застосування 

лізингу на підприємствах. 

Новизна. Доведено, що є лізингова діяльність в Україні э найбільш  

перспективним видом бізнесу із значним потенціалом розвитку та ємністю 

ринку. Країна потребує нових технологій та сучасних засобів, тому важливе 

значення набуває пошук шляхів кращого використання потенціалу ринку 



лізингових послуг в Україні як ефективного інвестиційного інструмента та 

підвищення конкурентоспроможності економіки країни. 

Практична значущість. З’ясовано, що в умовах інвестиційної кризи 

найбільш придатним фінансовим інструментом для оновлення та придбання 

основного капіталу є лізинг. Запропоновано  ряд змін до Закону України «Про 

лізинг» з метою розширення прав підприємств в укладанні угоди фінансового 

лізингу. В умовах, коли ринок довгострокових банківських кредитів майже не 

виконує своїх функцій, порятунком для вітчизняної економіки, яка конче 

потребує інвестицій, можуть стати інші фінансові інструменти, що досі в 

Україні застосовувалися у незначних обсягах. Одним з найперспективніших з 

них є лізинг. 
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