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органов управления и центральной государственной власти, а программы 

поддержки нередко носят декларативный характер. 

Исходя из вышесказанного можно выделить основные пути преодоления 

негативних факторов, тормозящих развитие малого бизнеса как в 

телекоммуникационной сфере Украины, так и в целом в стране. Способствовать 

пеодолению препятсятвий, по нашому мнению, будут: 

 осуществление   государственной финансово-кредитной и 
инвестиционной поддержки малого бизнеса; 

 организация специализированных фондов и других финансовых 
институтов для создания благоприятного инвестиционного климата; 

 формирование гарантийного и лизингового фондов для 
инвестирования наиболее эффективных малых предприятий. 

Решение существующих проблем и создание соответствующей 

благоприятной инвестиционной среды будет способствовать развитию малого 

предпринимательства в Украине. 
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Використання  лізингу підприємствами телекомунікаційної сфери України 

 

Актуальність теми полягає в тому, що в сучасних умовах потрібні 

найефективніші способи фінансування вітчизняного бізнесу. Один з них – це 

лізинг, який є однією з основних форм інвестування в основний капітал  в 

зарубіжних країнах. Лізинг – це відносини, при яких лізингова компанія купує 

за замовленням клієнта певне майно у  певного продавця, а потім надає 

придбане майно йому в тимчасове користування за певну платню. 

Питаннями лізингу займаються багато вчених. Що стосується України, то 

можна назвати таких: Грищенко И.М., Дорофеева О.В., Внукова Н.М., 

Бесклубная Л.М., Черемисова Т.К., Попова О.Д. і інші. Деякі з них досліджують 

ринок лізингу в Україні, деякі займаються юридичними питаннями лізингу. Але 

висновки, зроблені більшістю українських учених достатньо схожі. В 
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основному, вони торкаються проблем, пов'язаних з лізингом в Україні, 

перешкодами для його розвитку і способами їх подолання. 

Досліджуючи ринок лізингових послуг в Україні потрібно звернути увагу 

та той факт, що відбувається деяке скорочення кількості та вартості укладених 

договорів фінансового лізингу в останній час. Так, за даними Українського 

об’єднання лізингодавців, на кінець 2014 року було укладено 2904 договорів 

фінансового лізингу, вартість яких становила 1749,0 млн. грн., а в другому 

кварталі 2014 року ці показники склали відповідно 2054 угоди на загальну суму 

2091,6 млн. грн. [1].  Але в цілому цей ринок демонструє стійку тенденцію до 

зростання. По це свідчать дані щодо кількості та вартості діючих договорів 

фінансового лізингу (табл. 1) [1]. 

 

 Таблиця 1.  

Кількість і вартість діючих договорів фінансового лізингу 2010-2014 рр. 

 2010 2011 2012 2013 1 кв.2014 2 кв.2014 

Кількість діючих угод, шт. 19573 19281 22010 25052 24952 26237 

Вартість діючих угод, 

млрд. грн 

30,5 33,6 41,5 67,1 66,6 59,4 

 

 Що стосується галузі зв'язку, то тут лізинг міг би стати однією з 

ефективних форм купівлі устаткування. Телекомунікаційне устаткування 

найбільш схильне до морального старіння, тому клієнти лізингових компаній 

мають нагоду позбавлятися від застарілих технологій. Крім того, галузь зв'язку 

належить до тих галузей, які не виробляють продукцію матеріальної форми, а 

надають послуги, отже, основним елементом в активах підприємства зв'язку є 

телекомунікаційне устаткування, яке коштує достатньо немало.   

Аналізуючи вартісний розподіл договорів фінансового лізингу  за видом 

обладнання можна констатувати той факт, що телекомунікаційне устаткування 

недостатньо використовується лізингодавцями – доля комп'ютерної техніки та 

телекомунікаційного обладнання становить на кінець 2 кв.2014 р. лише 1,38% 

(табл.2). 

 

Таблиця 2. 

Вартісний розподіл договорів фінансового лізингу  

за видом обладнання, на кінець періоду 
 Транспо

рт 

Інше Техніка, 

машини та 

устаткування 

для 

сільського 

господарства 

Комп'ютерна 

техніка та 

телекомуніка

ційне 

обладнання 

 

Друкарське 

та 

поліграфічне 

обладнання 

 

Торгівельне 

та 

банківське 

обладнання 

2 кв. 

2013 

57,39% 19,67% 19,65% 2,91% 0,26% 0,11% 

2 кв. 

2014 

71,20% 12,89% 14,32% 1,38% 0,11% 0,10% 
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 Для створення умов  більш широкого застосування лізингу в 

телекомунікаційні сфери України пропонуємо оптимізацію структури 

лізингових платежів. Сутність цієї структури полягає в тому, що кожному 

підприємству зручно виплачувати лізингові платежі різними частками в різні 

періоди залежно від суми отримуваних доходів.  Це достатньо актуально для 

підприємств зв'язку, оскільки телекомунікаційне устаткування достатньо 

дороге, що зумовлює високі виплати. Доходи від надання послуг зв'язку 

поступають на підприємство нерівномірно, тому має сенс узгоджувати їх з 

виплатами по лізингу. За допомогою оптимального графіку платежів 

підприємство може не тільки закупити нове устаткування, але і ефективно 

використовувати власні засоби. 
На думку багатьох учених основними проблемами лізингу в Україні є: 
1. Дорожнеча лізингу. Його вартість в більшості випадків набагато вище 

за банківський кредит, що стає невигідним для дрібних фірм; 
2. Недоліки в законодавчій базі щодо лізингу; 
3. Необізнаність клієнтів про можливості використовування лізингової 

процедури. Якщо в  Києві багато компаній різного рівня успішно 
використовують лізинг, то регіони відрізняються слабкими знаннями 
про послуги.  

На нашу думку, щоб лізинг в Україні розвивався необхідна стійка 
економічна ситуація в країні. Оскільки лізинг – це інвестиції, причому 
довгострокові, при нестабільній ситуації існує великий ризик неповернення 
коштів, тому багато інвесторів бояться здійснювати лізингові операції. Але 
навіть ті, хто йде на ризик, вимагають за нього великої винагороди, що і 
зумовлює дорожнечу лізингу. На жаль, в нашій країні в даний час лізинг 
вигідний тільки тим, кому устаткування, яке є предметом угоди, забезпечить 
високий прибуток. Тому численні представники малого бізнесу поки вимушені 
відмовитися від такої форми співпраці, хоча у багатьох випадках вона могла б 
стати для них вигідним і зручним способом створення і розширення 
підприємства. 
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