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Аналіз особливостей функціонування фінансово‐кредитного механізму для здійснення лізингових
операцій у розвинутих країнах та Україні
Світовий досвід показує, що підвищення поставок обладнання та машин у всіх секторах економіки, таким чином,
економічного розвитку країни можна досягти завдяки ефективному функціонуванню фінансово-кредитного механізму для
здійснення лізингових операцій. Враховуючи що лізинговий ринок перебуває на етапі формування, а економіка перебуває в
стані кризи, питання покращення діяльності в галузі лізингу є надзвичайно важливими для України.
Таким чином, метою статті є аналіз світового досвіду функціонування фінансово-кредитного механізму для здійснення
лізингових операцій та обґрунтування потреби у запровадженні нових інструментів та форм лізингу в Україні та використанні
нових фінансових ресурсів для лізингових операцій.
Автори вказують на те, що для покращення функціонування фінансово-кредитного механізму для здійснення лізингових
операцій в Україні, необхідно диверсифікувати джерела фінансування лізингових операцій за допомогою інвестиційних
організацій або інвестиційних фондів венчурного капіталу та сертифікатів, пулів акцій, отриманих разом з активами, що є
предметом договору лізингу. В той же час, як показує досвід розвинутих країн, в Україні мають використовуватися нові
інструменти та форми лізингових операцій, зокрема сек’юритизація, венчурний лізинг, комплексний та оперативний лізинг,
які мають покращити діяльність у галузі лізингу. Автори виявили, що розвиток вторинного лізингового ринку в Україні має
допомогти зменшити вразливість лізингових компаній до ризиків змін у ціні на обладнання.
Під час наукового дослідження, було використано методи логічного узагальнення та наукової абстракції, статистичний метод
(для аналізу розвитку лізингового ринку в Україні та світі), графічний метод (для аналізу динаміки основних показників
розвитку лізингового ринку України), метод порівняльного аналізу (при порівнянні особливостей функціонування фінансовокредитного механізму для здійснення лізингових операцій у розвинутих країнах та Україні).
Результати дослідження дають основу для обґрунтування того факту, що для покращення діяльності у галузі лізингу в Україні,
необхідно покращити фінансово-кредитний механізм для здійснення лізингових операцій безпосередньо завдяки
інструментам, формам та диверсифікації джерел фінансування лізингових операцій.
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Анализ особенностей функционирования финансово‐кредитного механизма для осуществления
лизинговых операций в развитых странах и Украине
Мировой опыт показывает, что повышение поставок оборудования и машин во всех секторах экономики, таким
образом, экономического развития страны можно достичь благодаря эффективному функционированию финансовокредитного механизма для осуществления лизинговых операций. Учитывая что лизинговый рынок пребывает на этапе
формирования, а экономика пребывает в состоянии кризиса, вопрос улучшения деятельности в отрасли лизинга
являются чрезвычайно важными для Украины.
Таким образом, целью статьи является анализ мирового опыта функционирования финансово-кредитного механизма для
осуществления лизинговых операций и обоснования потребности во внедрении новых инструментов и форм лизинга в
Украине и использовании новых финансовых ресурсов для лизинговых операций.
Авторы указывают на то, что для улучшения функционирования финансово-кредитного механизма для осуществления
лизинговых операций в Украине, необходимо диверсифицировать источники финансирования лизинговых операций при
помощи инвестиционных организаций или инвестиционных фондов венчурного капитала и сертификатов, пулов акций,
полученных вместе с активами, являющихся предметом договора лизинга. В то же время, как показывает опыт развитых
стран, в Украине должны использоваться новые инструменты и формы лизинговых операций, в частности,
секьюритизация, венчурный лизинг, комплексный и оперативный лизинг, которые должны улучшить деятельность в
отрасли лизинга. Авторы выявили, что развитие вторичного лизингового рынка в Украине должно помочь уменьшить
уязвимость лизинговых компаний к рискам изменений в цене на оборудование.
Во время научного исследования, были использованы методы логического обобщения и научной абстракции,
статистический метод (для анализа развития лизингового рынка в Украине и мире), графический метод (для анализа
динамики основных показателей развития лизингового рынка Украины), метод сравнительного анализа (при сравнении
особенностей функционирования финансово-кредитного механизма для осуществления лизинговых операций
непосредственно благодаря инструментам, формам и диверсификации источников финансирования лизинговых
операций.
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