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ПРОБЛЕМИ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ 
 

Соціально-економічні перетворення, що відбулись останнім часом в Україні, викликали суттєву модифікацію змісту 

суспільних відносин, що регулюються цивільним правом. Зокрема, це стало поштовхом до появи нових видів договірних 

відносин між фізичними та юридичними особами, серед яких своє особливе місце зайняли лізингові відносини. 

Складність і недостатнє розуміння сутності лізингових відносин стало причиною неодноразових спроб їх 

законодавчого врегулювання нормами цивільного законодавства України. Як наслідок, чинні акти цивільного 

законодавства України дотепер не забезпечили адекватного та ефективного механізму регулювання цих відносин. 

Однією з причин такого становища є відсутність у вітчизняній науці цивільного права завершених комплексних 

монографічних досліджень, присвячених проблемним аспектам цивільно-правового регулювання лізингових відносин. 

Ключові слова: договірні відносини, лізинг, договір лізингу, проблемні аспекти лізингу.  

Проблема лізингової діяльності знайшла 

своє вираження в тому, що держава не має 

довгострокової стратегії розвитку лізингу в 

країні, на що, в свою чергу, накладається 

наступна специфіка, а саме: існуючі юридична, 

регулююча та податкова системи не сприяють 

розвитку ефективного ринку лізингу. 

Як правило, основні проблеми використання 

лізингу пов’язані з недосконалістю законодав-

ства , що регулює лізингові відносини, а також 

фінансовою стороною угоди. Недоліком лізингу 

можна вважати і досить складну схему оформ-

лення угоди. Велика кількість учасників і заплу-

таність процедури оформлення здатні привести 

до проблем і помилок, що тягне фінансові втра-

ти. Створити складнощі при використанні майна 

в лізингу здатна поломка, несправність або тех-

нічне старіння майна. У відповідності з догово-

ром сторін платежі по лізингу вносити треба 

обов’язково, при цьому домагаючись усунення 

причини проблеми. Майно в лізингу юридично 

є власністю лізингодавця. Цей факт здатний 

уплинути на можливості і права лізингоодержу-

вача розпоряджатися предметом лізингу. Вноси-

ти зміни та модернізувати майно до його викупу 

у власність лізингоодержувач не має права. 

Окремі проблемні аспекти цивільно-право-

вого регулювання лізингових відносин розгля-

далися в роботах Р.П. Бойчука “Договір лізин-

гу” (1997) та І.Є. Якубівського “Договір фінан-

сового лізингу” (2003), а також представників 

науки господарського права А.Г. Барабаш 

“Правове регулювання лізингових відносин в 

Україні” (2004) та О.В. Трофімової “Правове 

регулювання лізингової діяльності” (2005). 

Зазначені дослідження безперечно збагатили 

собою науково-теоретичну основу подальшого 

вдосконалення правового регулювання лізингу 

в України. Незважаючи на це, поза межами 

зазначених досліджень залишився значний 

масив проблемних питань, пов’язаних з 

цивільно-правовим регулюванням лізингових 

відносин; окремі аспекти розглянуті 

фрагментарно та неповно; з’явилася практика 

застосування актів цивільного законодавства 

України в частині регулювання лізингових 

відносин; зроблені зазначеними авторами 

висновки та пропозиції носять дискусійний 

характер та викликають певні заперечення. 

Метою роботи є проведення комплексного 

наукового аналізу механізму цивільно-

правового регулювання лізингових відносин та 

формулювання на цій основі науково-

теоретичних висновків. Для досягнення 

поставленої мети головна увага приділена 

з’ясуванню проблемних аспектів цивільно-

правової природи лізингу. 

Відповідно до роз’яснень Вищого 

арбітражного суду України щодо Закону України 

«Про лізинг» вказано, що лізинг – це 

підприємницька діяльність, яка спрямована на 

інвестування власних чи залучених фінансових 

коштів і полягає в наданні лізингодавцем у 

виключне користування на визначний термін 

лізингоотримувачу майна, що є власністю 

лізингодавця або набувається ним у власність за 

дорученням і погодженням з лізингоотримувачем у 

відповідного продавця майна, за умови сплати 

лізингоотримувачем періодичних лізингових 

платежів. У сучасних умовах регулюванню 

лізингових відносин присвячений Закон України 

«Про фінансовий лізинг», глава 58 Цивільного 

кодексу України, Господарський кодекс України 

та Конвенція УНІДРУА від 28.05.1988р. «Про 
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міжнародний фінансовий лізинг», до якої 

Україна приєдналась у 2006 році. 

Відповідно до ст. 806 ЦК України за 

договором лізингу одна сторона 

(лізингодпвець) передає або забовязується 

передати другій стороні (лізингоодержувачу) у 

користування майно, що належить 

лізингодавцю на праві власності і було набуте 

ним без попередньої домовленості з 

лізингоодержувачем (прямий лізинг), або 

майно, спеціально придбане лізингодавцем у 

продавця (постачальника) відповідно до 

встановлених лізингоодержувачем специфікацій 

та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за 

встановлену плату (лізингові платежі).  

Схоже визначення міститься у ст. 292 ГК 

України, де визначається, що лізинг - це госпо-

дарська діяльність, спрямована на інвестування 

власних чи залучених фінансових коштів, яка 

полягає в наданні за договором лізингу однією 

стороною (лізингодавцем) у виключне користу-

вання другій стороні (лізингоодержувачу) на виз-

начений строк майна, що належить лізингодавцю 

або набувається ним у власність (господарське 

відання) за дорученням чи погодженням лізинго-

одержувача у відповідного постачальника (про-

давця) майна, за умови сплати лізингоодер-

жувачем періодичних лізингових платежів. 

Цивільний кодекс України називає передачу 

у лізинг майна, що належить лізингодавцю і 

було набуте ним без попередньої домовленості 

із лізингоодержувачем «прямим», а майна, що 

спеціально придбається для передачі у лізинг 

відомому лізингоодержувачу – «непрямим» 

лізингом. Якщо прямий лізинг безпосередньо 

регулюється нормами Цивільного і Господар-

ського кодексами з урахуванням положень про 

найм (оренду), а також у відповідних випадках 

– загальних положень про купівлю-продаж та 

положень про договір поставки, то відносини 

непрямого лізингу регулюються, окрім вищена-

званих нормативних актів, спеціальним актом – 

Законом України «Про фінансовий лізинг». 

Так згідно ст. 1 Закону України «Про 

фінансовий лізинг», фінансовий лізинг (лізинг) 

– це вид цивільно-правових відносин, що 

виникають із договору фінансового лізингу. За 

договором фінансового лізингу (далі – договір 

лізингу) лізингодавець забовязується набути у 

власність річ у продавця (постачальника) 

відповідно до встановлених лізингоодержувачем 

специфікацій та умов і передати її у 

користування лізингоодержувачу на визначений 

строк не менше одного року за встановлену 

плату (лізингові платежі). 

Деякі науковці вважають, що лізинг є 

специфічним різновидом найму (оренди), що в 

деяких випадках може поєднувати в собі 

ознаки купівлі-продажу (поставки). 

Як зазначає О.Р. Березовська, під лізингом 

розуміють довгострокову оренду або договір 

оренди основних засобів (машини, устаткування), 

які придбанні орендодавцем для орендаря з 

метою їх виробничого використання при 

збереженні права власності на них за 

орендодавцем на весь термін договору.  

На думку О.М. Царенко лізинг – це 

господарська операція, за якою лізингодавець 

передає лізингоодержувачу право користування 

активом, що є власністю лізингодавця, за плату на 

певний період часу. Крім того, це комплекс 

майнових відносин, що складається в лізингову 

операцію, яка є однією з форм орендних операцій. 

Більш точне визначення лізингу можна дати, 

використовуючи два підходи. У першому з них 

необхідно виявити відмінність лізингової операції 

від інших форм орендних операцій, а в другому – 

провести чітку межу між лізингом і іншими, 

схожими на нього, економічними відносинами. Як 

різновид орендних операцій лізинг має такі 

особливості: термін лізингу наближається до 

терміну повної амортизації предмета лізингу; 

предмет лізингу – це машини, устаткування, 

спорудження виробничого призначення і 

транспортні засоби; купівля орендодавцем майна, 

виходячи з потреб орендаря. 

Поєднання трьох наведених властивостей 

лізингової операції досить чітко відокремлює 

його від інших форм оренди. Лізинг 

визначається як оренда засобів виробничого 

призначення, що наближається за термінами до 

періоду повної амортизації предмета оренди. 

Однак номенклатура «предметів лізингу» може 

бути ширшою. Тому в економічному 

визначенні лізингу доцільно використовувати 

поняття активу. 

Як зазначає О.В. Борисюк, основними 

проблемами, що значно перешкоджають, 

розвитку ринку лізингу, є такі: 

- Дискримінаційні положення щодо 

національного виробника; 

- Відсутність державних програм 

стимулювання використання лізингу як 

джерела оновлення основних фондів; 
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- Слабкий розвиток інфраструктури ринку 

лізингу та відсутність інформації й реклами 

щодо лізингових послуг; 

-  Виражена тенденція вітчизняного 

лізингового ринку до залежності від імпорту; 

- Відсутність єдиної та комплексної системи 

автоматизації проведення лізингових операцій; 

Не сформованість на загальнодержавному 

рівні політики щодо перспектив розвитку 

лізингових послуг. 

Виходячи із вищезазначеного можна прийти 

до висновку, що на жаль, в Україні відсутній 

нормативно – правовий акт, який би відобразив 

специфіку лізингу. Залишилися неврегульованими 

і численні прогалини в законодавстві про 

лізинг. Все це в сукупності призводить до 

виникнення на практиці труднощів при 

кваліфікації договору лізингу та відмежування 

його від суміжних договорів. 

Проаналізувавши основні проблеми та 

недоліки лізингу в Україні, можна зробити 

висновки, що основна проблематика цього 

ринку полягає у відсутності в державі 

зацікавленості в його розвитку. Це вбачається, 

впершу чергу, у відсутності у держави стратегії 

розвитку цього ринку. 
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Анисевич Я.В.  

ПРОБЛЕМЫ ЛИЗИНГА В УКРАИНЕ 

Социально-экономические преобразования, произошедшие в последнее время в Украине, вызвали существенную 

модификацию содержания общественных отношений, регулируемых гражданским правом. В частности, это стало 

толчком к появлению новых видов договорных отношений между физическими и юридическими лицами, среди которых 

особое место заняли лизинговые отношения. 

 Сложность и недостаточное понимание сущности лизинговых отношений стало причиной неоднократных попыток их 

законодательного урегулирования нормами гражданского законодательства Украины. Как следствие, действующие акты 

гражданского законодательства Украины до сих пор не обеспечили адекватного и эффективного механизма регулирования 

этих отношений. Одной из причин такого положения является отсутствие в отечественной науке гражданского права 

завершенных комплексных монографических исследований, посвященных проблемным аспектам гражданско-правового 

регулирования лизинговых отношений. 

Ключевые слова: договорные отношения, лизинг, договор лизинга, проблемные аспекты лизинга. 

 

Anisevych I.  

PROBLEMS OF LEASING IN UKRAINE 

The socio-economic transformations that have occurred recently in Ukraine have caused a significant modification of the content of public 

relations regulated by civil law. In particular, this was the impetus for the emergence of new types of contractual relations between 

individuals and legal entities, among which leasing relations took a special place. 

The complexity and lack of understanding of the essence of leasing relations has led to repeated attempts at legislative regulation by the 

norms of the civil legislation of Ukraine. As a result, the current acts of civil legislation of Ukraine have not yet provided an adequate and 

effective mechanism for regulating these relations. One of the reasons for this situation is the absence in the domestic science of civil law 

of completed comprehensive monographic studies on the problematic aspects of civil law regulation of leasing relations. 

Key words:   contractual relations, leasing, lease agreement, problematic aspects of leasing. 
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