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Актуальність проблеми. В сучасних умовах глобалізаційних процесів, що відбуваються у сфері гос-
подарських зв’язків нашої держави, необхідною умовою сталого економічного розвитку є підвищення 
конкурентоспроможності банківської системи, зокрема банківського сектора. Зважаючи на те, що не-
стача обігових коштів у реальному секторі економіки істотно гальмує розвиток господарських взаємо-
відносин, фінансове ресурсозабезпечення економічного розвитку неможливе без використання сучасних 
нетрадиційних банківських операцій, зокрема – лізингу. 

Проте в цілому для України, лізинг – досить нова форма економічної активності. На практиці поки 
використовуються лише окремі прийоми і методи лізингової діяльності, недостатньо відпрацьована її 
нормативноправова база, незавершене формування лізингової інфраструктури. тим часом, лізинг воло-
діє великим потенціалом для подальшого оновлення багатьох галузей економіки, містить альтернативні 
форми підприємницької активності. У світовій практиці лізинг визнається одним з найбільш ефективних 
інструментів взаємозв’язку фінансового і реального секторів економіки. Розвиток комерційного бан-
ку пов’язаний з розширенням його кредитної та інвестиційної діяльності, використанням лізингових 
технологій та створенням нових банківських продуктів. Сьогоднішня практика використання лізингу 
українськими комерційними банками свідчить, поперше, про існування стійкого інтересу їх до лізингу 
і, подруге, про підвищення ролі банків у лізингових угодах, які створюють свої власні лізингові компа-
нії, диверсифікують свою діяльність. Водночас у сучасній вітчизняній науковій літературі дослідження 
банківського лізингу та його природи представлено недостатньо. так, у роботах про лізинг банку приді-
ляється роль кредитора лізингодавця, а в працях, присвячених вивченню банківської діяльності, лізин-
гові операції комерційного банку традиційно належать до числа посередницьких. Відставання теорії від 
практики визначає актуальність теми поданої статті.

активне впровадження лізингу може дати відчутний поштовх структурній перебудові реального сек-
тора економіки. Проведення лізингових операцій не вимагає від лізингоодержувачів одномоментного 
витрачання великих фінансових ресурсів на придбання основних засобів. Лізинг є ефективним способом 
реалізації продукції підприємств, що виготовляють основні засоби. тому лізинг як вид інвестування та 
реалізації продукції досить поширений у всьому світі.

Наслідки глобалізації вимагають досягнення міжнародних соціальноекономічних стандартів, а 
оскільки головну роль у фінансуванні інноваційного розвитку підприємств відіграє грошовокрединий 
сектор банківської системи, то саме конкурентоспроможність банківської системи, зокрема різноманіт-
ність нетрадиційних видів банківських послуг, може забезпечити стабільний рух обігових коштів та 
створити сприятливий клімат для економічного зростання держави.

Аналіз основних наукових досліджень і публікацій. Необхідності та актуальності розвитку не-
традиційних банківських послуг присвячена широка низка авторських публікацій О. Р. Циганова,  
т. Д. Косова, а. м. мороза, Б. В. Луців, м. І. Савлука. Природа лізингу досліджувалася низкою авторів, 
як іноземних, так і вітчизняних, що розглядають сутність і значення лізингу, форми його прояву. Різно-
маніття напрямів дослідження характеризується тим, що лізингова активність оцінюється з різних кутів 
зору: з позицій кредиту, інвестицій, оренди, фінансової і банківської діяльності, а також фінансового ме-
неджменту. Великий внесок у розвиток наукової думки в цьому напрямку внесли зарубіжні дослідники. 
Серед них потрібно виділити Д. У. Блекуелла, Р. гранта, Д. С. Кідуелл, P. JI. Петерсона, Х. Й. Шпітлера, 
що досліджували лізинг як фінансовий інститут. Роуз Пітер розглядає лізинг як один з інструментів 
ефективного банківського менеджменту. Питання використання лізингових інструментів у різних сфе-
рах економічної діяльності досліджувалися в роботах П. Балтус, Б. майджер, В. Хойера. Лізинг з позицій 
фінансового менеджменту розглядається в працях Дж. арнольда, Ю. Брігхема, Л. гапенскі, P. C. Хіггін-
са, а взаємозв’язок лізингу і банківських інструментів знайшла відображення в роботах Е. Дж. Джонса, 
К. Д. Кемпбелла, Р. Дж. Кемпбелла. Серед вітчизняних авторів, що займалися безпосередньо питаннями 
лізингу, потрібно спеціально виділити: О. Б. Васильчишину, О. гетьман, м. С. Кравченко, В. І. Капрана. 
Проте, незважаючи на наявність безлічі розробок у сфері різнопланових аспектів лізингу, розвиток на-
укової думки в галузі банківського лізингу не дозволяє повністю вирішити порушені в цій роботі про-
блеми. Це в першу чергу пов’язано з суперечливістю поглядів на природу банківського лізингу. 

Метою і завданнями роботи є аналіз сучасного стану банківської системи України у сфері надання 
нетрадиційних банківських послуг, зокрема – лізингу, висвітлення основних тенденцій його розвитку, 
окреслення проблем та визначення напрямів удосконалення нетрадиційних інструментів кредитної ді-
яльності вітчизняних банків. 

Викладення основного матеріалу. Комерційні банки нині здійснюють широке коло операцій та по-
слуг. Концентруючи в собі основну частину кредитних ресурсів та виконуючи широкий спектр бан-
ківських операцій і фінансових послуг, банки активно впливають на розвиток господарських відносин 
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та економіки в цілому. Нетрадиційні види банківських послуг широко використовуються в економічно 
розвинутих країнах. Виникнення та подальший розвиток нетрадиційних банківських послуг зумовлені 
багатьма причинами. Зокрема, це: 

– зниження рівня дохідності традиційних банківських операцій та послуг; 
– збільшення конкуренції між банками та небанківськими фінансовокредитними установами, а та-

кож між самими комерційними банками; 
– залучення нових клієнтів з метою розширення та вдосконалення структури ресурсної бази комер-

ційних банків; 
– необхідність підвищення якості обслуговування своїх клієнтів комерційними банками; 
– пошук нових клієнтів та відновлення довіри населення до банківської системи в цілому, як одна із 

проблем подолання складних наслідків економічної кризи; 
– диверсифікація банківських доходів, зокрема шляхом збільшення в них частки непроцентних до-

ходів, включаючи комісійні доходи;
– необхідність підвищення платоспроможності та ліквідності банку.
До нетрадиційних банківських послуг можна зарахувати: лізинг, факторинг, трастові (довірчі) по-

слуги, операції з дорогоцінними металами, гарантійні, посередницькі, інформаційні та консультаційні 
послуги, а також фінансовий інжиніринг [3]. 

Сьогодні з усіх нетрадиційних видів банківських послуг саме лізинг є найбільш актуальним. Еконо-
мічний зміст цієї операції викладено у Законі України «Про банки та банківську діяльність» [2], госпо-
дарському кодексі [1], де в статті 292 вказується, що лізинг – це господарська діяльність, спрямована 
на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу 
однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізиногоодержувачу) на ви-
значений строк майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у власність (господарське віда-
ння) за дорученям чи погодженням лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) майна, 
за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів. 

Світова практика виділяє дві моделі розвитку лізингового бізнесу: європейську та американську. Єв-
ропейська модель передбачає створення великих вузькоспеціалізованих компаній, які, як правило, були 
створені великими банками і згодом можуть від них відмежовуватися. В американській моделі компанії 
утворюються приватними підприємцями без участі банків.

Вітчизняний ринок лізингу розвивається за європейською моделлю, адже більша його частина 
(близько 80%) контролюється комерційними банками. Підтвердженням такого факту є дані асоціації 
«Українське об’єднання лізингодавців» [6], де чітко видно, що рейтинг очолюють лізингові компанії, 
підконтрольні банкам. 

Таблиця 1
Рейтинг лізингових компаній за результатом першого півріччя 2013 року

№ 
з/п Назва лізингової компанії Лізинговий портфель, млн. грн.

1 ВтБ Лізинг Україна 2875,970
2 Райффайзен Лізинг аваль 2214,636
3 ОтП Лізинг 1852,484
4 Український Лізинговий Фонд 1599,717
5 УніКредіт Лізинг 1322,008
6 ІНг Лізинг Україна 709,600
7 Порше Лізинг Україна 536,215
8 Перша лізингова компанія (ALD Automotive) 536,215
9 Хюпо альпеадрідаЛізинг 435,450
10 Сканія Кредіт Україна 316,00

Законом України «Про банки і банківську діяльність» [2] визначено, що банки можуть самостійно 
здійснювати лізингові операції на підставі ліцензії Національного банку України. Для банківських уста-
нов надання лізингових послуг є безпечною операцією, оскільки вона ґрунтується на принципах цільово-
го використання кредиту та його забезпечення ліквідною заставою. Займаючись лізинговою діяльністю, 
банки мають такі переваги:

– диверсифікація портфеля банківських послуг;
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– вигідне вкладення коштів шляхом фактичного кредитування прибуткових інвестиційних проектів;
– зниження кредитних ризиків, оскільки предмет лізингу є у власності банку;
– розширення власної конкурентоспроможності, що можливе за рахунок розширення переліку нада-

ваних послуг;
– зниження втрат банку від зростаючих темпів інфляції;
– розширення власної клієнтської бази за рахунок залучення тих клієнтів, видача кредиту яким є не-

можливою за рахунок певних кредитних обмежень або відсутності кредитної історії [4].
Окрім перелічених вище переваг використання лізингових операцій, варто зазначити ще чинники, що 

стимулюють інтерес комерційних банків до використання лізингових операцій, якими є: ринкові, еконо-
мікофінансові, інфраструктурні, чинники ризику. 

На сьогодні лізинг стає інструментом сучасної кредитної діяльності банку завдяки великій інфра-
структурі лізингових послуг, які супроводжують цю форму кредитування. Багато елементів цієї інф-
раструктури формуються незалежно від банківської системи, інші ж елементи спочатку виникають і 
функціонують у розрахунку на банківське кредитування. тому в результаті взаємодії банківської та лі-
зингової сфер складається єдине, цілісне утворення – система банківського лізингу – банківськолізин-
говий комплекс. Банківськолізинговий комплекс містить внутрішню і зовнішню інфраструктуру [8]. 
Внутрішня інфраструктура включає всі підрозділи банку, що забезпечують проектування, організацію та 
реалізацію різноманітних лізингових послуг, що надаються конкретним клієнтам. Зовнішня інфраструк-
тура визначається вибором оптимальної кількості учасників лізингової угоди залежно від застосовуваної 
лізингової технології. При цьому всі учасники поділяються на дві групи: структурні й підструктурні. 
Структурні суб’єкти створюють саму конструкцію лізингових відносин (лізингодавці, продавці предме-
та лізингу, лізингоотримувачі, лізингові компанії та банки). Підструктурні суб’єкти лізингових відносин 
роблять допоміжні послуги для реалізації економічних інтересів суб’єктів лізингових відносин (страхо-
ві, консалтингові компанії, лізингові брокери та ін.).

Існують різноманітні варіанти банківської участі в лізингу. Найпоширеніша їх класифікація: пряма і 
непряма участь. Залежно від ступеня активності банку в лізинговій угоді і форми банківського лізинго-
вого продукту пропонується поділ банківських лізингових операцій на універсальні, клієнтоорієнтовані 
та ініційовані лізингоодержувачем або лізинговою компанією. Раціональна модель організації банків-
ського лізингу передбачає використання схеми партнерства з обмеженою відповідальністю, в якій ко-
мерційний банк зосереджується на функції «стратегічного партнера».

З теоретичних позицій зміст банківської лізингової діяльності найбільш повно може бути розкрито 
через аналіз взаємопов’язаних категорій банківського лізингового продукту і банківської лізингової тех-
нології. Визначення банківського лізингового продукту відбувається за допомогою виділення чотирьох 
його «зрізів». На першому «зрізі» досліджуються особливості ринку банківських лізингових продуктів 
і характер конкуренції на ньому. Другий «зріз» характеризується комплексом банківських операцій і 
послуг, через які здійснюється банківська лізингова діяльність і досягається задоволення потреб клієн-
та. На третьому «зрізі» відбувається інжиніринг банківського лізингового продукту – розробка моделі 
продукту за допомогою особливого набору методів і прийомів. Четвертий «зріз» присвячений оцінці 
ефективності розробленого банківського лізингового продукту. Банківська лізингова технологія – мо-
дель проведення банківських операцій, деталізована до сукупності методик, що регламентують дії служб 
банку та окремих виконавців [4]. 

Практика використання лізингових операцій комерційними банками України виявила їх безсумнівні 
переваги для всіх його учасників. Стрімка динаміка розвитку лізингових відносин (рис. 1) спонукала 
банки відокремлювати лізинг як банківську послугу та заснувати власні лізингові компанії (окрім пер-
шого кварталу 2013 року). 

Створення банком власної лізингової компанії вирішує одну з найголовніших проблем, з якими сти-
каються лізингові компанії в процесі своєї діяльності – пошук джерел фінансування для реалізації влас-
них проектів [7]. Кредитуючи дочірню лізингову компанію, банк може відкривати перед нею доступ до 
стабільного та довготермінового фінансування, завдяки чому останні отримують значну конкурентну 
перевагу, а банк, своєю чергою, отримує додаткове джерело прибутків та сприяє диверсифікації ризиків 
і підвищенню ліквідності. 

Нині лізингові операції, довівши свою ефективність для лізингоотримувачів та прибутковість для 
лізингоотримувачів, активно застосовуються в різних галузях вітчизняного господарства (рис. 2).

За підсумками першого півріччя 2013 року найбільшими споживачами лізингових послуг є: тран-
спортна галузь (вартість договорів станом на 30.06.2013 – 24157,5 млн грн), сільське господарство 
(10440,8 млн грн), будівництво (2079,2 млн грн), сфера послуг (2144,9 млн грн).
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Лізингові операції набувають популярності, проте існують проблеми, що перешкоджають розвитку 
лізингових відносин в Україні:

– законодавчі неузгодженості щодо трактування лізингових операцій;
– несформованість на загальнодержавному рівні політики перспектив подальшого розвитку лізинго-

вого кредиту;
– слабка державна підтримка, відсутність пільг, у тому числі для структур, готових надати довго-

строкове кредитування.
Висновки. Інтеграція України до світових господарських зв’язків вимагає розширення методів ко-

мерційної діяльності суб’єктів господарювання. Банкам, які є основними інструментами грошовокре-
дитного регулювання ринку, для ефективного підвищення конкурентноздатності банківської системи 
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необхідно активно впроваджувати у свою діяльність нетрадиційні банківські послуги, зокрема – лізинг. 
Цей вид операцій довів свою ефективність та вигідність для всіх учасників ринків.

Під час дослідження були отримані такі основні результати: специфічною рисою лізингу, що ро-
бить його перспективною формою економічної діяльності, є здатність організувати реалізацію інтересів 
низки різноманітних економічних агентів; інтерес комерційних банків до лізингу стимулюється низкою 
чинників: ринковими, економікофінансовими, інфраструктурними та зниження ризиків. 

Саме нетрадиційні види банківських послуг дають змогу банку розширити коло клієнтів, диверсифіку
вати ризики, а все це, своєю чергою, позитивно впливає на розвиток грошовокредитної сфери держави. 

аналіз cучасного стану фінансових послуг показав, що лізинг поступово набуває популярності, стаю-
чи перспективним напрямом банківської діяльності, адже нині найреальнішими суб’єктами господарю-
вання, які можуть надавати лізингові послуги, незважаючи на необхідний накопичений капітал, можуть 
виступати лише банківські установи. тому, зважаючи на це, зараз вітчизняна банківська система руха-
ється в напрямі створення підконтрольних, дочірніх лізингових компаній.
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