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ТЕОРІЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ В АНАЛІЗІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІЗИНГУ
Кінцевий результат реалізації угод між суб’єктами ринкового процесу значною мірою залежить
від чіткої їх організації. Лізинг за складністю організації суттєво відрізняється від інших операцій. В
багатьох угодах укладається декілька контрактів: між лізингодавцем і лізингоодержувачем; між
лізингодавцем і установою, яка фінансує; між лізингоодержувачем і страхувальником; між
виробником (постачальником) і лізингодавцем, а також контракти, які стосуються заставного та
митного права, надання гарантій. Тому ми поділяємо думку Золотарьової Л. С., що «успіх лізингової
діяльності багато в чому залежить від правильного поняття його змісту і специфічних особливостей
його практичного застосування» [1, с. 294].
Всеосяжне усвідомлення економічного механізму лізингових відносин дасть можливість
широко використовувати його в практичній підприємницькій діяльності. Тому на нашу думку
потребує доповнення питання загального порядку: узгодженість і послідовність проходження
суб’єктами етапів укладання договору, економіко-правове наповнення етапів та формування цілісної
системи лізингової угоди з окремих її елементів.
Мета статті – показати взаємозв’язок між етапами лізингової угоди і представити її у вигляді
єдиної цілісної структури.
Науковці виділяють чотири визначальних етапи, як відмічає Саблук Р.: «Лізинговий процес –
від концептуальної ідеї до практичної реалізації лізингового проекту, експлуатації техніки,
виробництва продукції і закінчення договору – умовно можна поділити на такі чотири етапи:
підготовка і обґрунтування; юридичне оформлення; використання об’єкта лізингу; оформлення
відносин по закінченні строку дії договору» [2, с. 360]. Розділяє таку думку Шевчук Ю.: «В типовій
операції лізингу можна виділити чотири основні етапи: прийняття рішення про використання лізингу
для задоволення потреб лізингоодержувача; вибір лізингової компанії (лізингодавця); підготовка до
укладання договору лізингу; робота по лізинговій угоді та її завершення» [3, с. 13]. Хоча і припускає
при незмінності позиції відносно основних етапів: «…проте на практиці операція лізингу є
складнішою, та її можна поділити на більшу кількість етапів, кожен з яких має певні особливості» [3,
с. 13]. Ми вважаємо, що доцільно відокремити ще один етап, який би мав відноситися до основних:
контроль за виконанням умов угоди та її завершення.
Актуальність включення п’ятого етапу пов’язана з декількома взаємопов’язаними факторами: з
певною новизною цих відносин, малою адаптованістю існуючих лізингових схем до вітчизняного
аграрного сектору, тривалістю дії лізингового договору, проблемою своєчасного погашення
заборгованості за лізинговими платежами, виконанням процедури повернення предмета лізингу
тощо. Внаслідок цього зростає відповідальність суб’єктів угоди, і вони повинні тісніше
співпрацювати на даному етапі.
В межах наведених ключових етапів розрізняють їх структурні елементи, які характеризують
кожен крок потенційних виконавців лізингового договору. Використавши за основу розроблену Т.
Левітом концепцію «життєвого циклу продукту» [4, с. 527] та більш узагальнюючу концепцію
«життєвого циклу нововведення» [4, с. 527] ми пропонуємо розглядати дані етапи у вигляді схеми, де
вони представлені як єдина, цілісна структура, що характеризує лізингову угоду в більш широкому
діапазоні прояву соціальних, правових та економічних відносин між суб’єктами, ніж просто
юридичний документ, з визначеними сторонами договору умовами (рис. 1).
Рисунок демонструє такі кроки укладання та реалізації лізингової угоди:
1. Прийняття рішення про отримання обладнання в лізинг. При наявності потреби в обладнанні
майбутній лізингоодержувач повинен визначити, що лізинг є кращим варіантом задоволення цієї
потреби.
2. Вибір обладнання та його постачальника. Як правило, це прерогатива лізингоодержувача,
адже в основі вибору – потреба в конкретному обладнанні.
3. Заявка на лізинг. В лізингових кампаніях існують типові форми заявок та „стандартний
комплект ... документів” [2, с. 363], які має надати клієнт. Проте, не виключається можливість, в
залежності від складності лізингової операції, включення додаткових пунктів, статей і застережень.
4. Аналіз лізингодавцем одержаної інформації. Головними завданнями даного етапу є: 1)
визначення ризиків невиконання лізингоодержувачем своїх зобов’язань; 2) розрахунок лізингових
платежів із складанням графіку сплати, виходячи з фінансових можливостей клієнта. Результатами
цього аналізу може скористатися і лізингоодержувач, оптимізуючи власні потреби в обладнанні зі
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своїми можливостями щодо погашення лізингових платежів, нарахованих за використання майна.
Тому з обох сторін можливе уточнення рішень, прийнятих на попередніх етапах.
5. Остаточний вибір обладнання та його постачальника. Сторони можуть обійтись без цього
етапу, проте в окремих випадках вони проходять через нього. Перший випадок, коли
лізингоодержувач делегує право вибору постачальника і виробника обладнання лізингодавцю. Тобто,
лізингодавець здійснює вибір необхідного обладнання для клієнта. Другий випадок, пов’язаний з
діяльністю лізингодавця. Він повинен бути впевненим в працездатності обладнання, його
спроможності забезпечити господарську діяльність лізингоодержувача, а також у здатності
обладнання до збереження своєї ринкової вартості протягом дії лізингового договору.
Прийняття рішення про отримання обладнання
в лізинг

І етап

Вибір обладнання та його постачальника
Заявка на лізинг

ІІ етап

Аналіз наданої інформації лізингодавцем
Остаточний вибір обладнання та його постачальника
Укладання лізингового договору
Авансовий платіж

ІІІ етап

Замовлення обладнання
Поставка обладнання
Реєстрація і страхування предмета лізингу
Гарантійне та сервісне обслуговування

ІV етап

Сплата лізингових платежів
Контроль за операцією лізингу
Перехід прав власності

V етап

Закінчення строку дії лізингового договору

Рис. 1. Життєвий цикл угоди фінансового лізингу
Крім того, при наявності напрацьованих зв’язків з постачальниками майна, зменшуються
ризики несвоєчасної його поставки, а сформований пакет замовлень може передбачати можливість
продажу замовленої партії товару зі знижкою.
6. Укладання лізингового договору. При позитивному рішенні відносно заявки
лізингоодержувача лізингодавець може запропонувати клієнту укласти лізинговий договір. Щодо
лізингу рухомого майна, в останні роки напрацьовані, хоча і з певними нюансами, стандартні типи
контрактів. Щодо лізингу нерухомого майна, угоди укладаються в індивідуальному порядку, які
суттєво відрізняються одна від одної.
Лізинговий договір обов’язково повинен містити такі розділи: предмет лізингу, строк
користування предметом лізингу, розмір лізингових платежів. Вони виступають як визначені законом
істотні умови договору[5]. В разі досягнення згоди сторін в договір включаються: термін поставки;
право власності лізингодавця; ризики; відповідальність сторін; технічна гарантія; умови використання
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обладнання; обслуговування, ремонт та модифікація; збитки та нещасні випадки; страхування;
стягнення пені; можливість викупу; умови розірвання угоди; порядок повернення майна; податки і
мита; поява нових обставин; додаткові права сторін; вирішення спорів і арбітраж; затримуючі умови;
порядок надання необхідної інформації; підписи сторін; юридичні адреси сторін; гарантії банку та
гарантії залишкової вартості.
7. Авансовий платіж. В останні роки широко використовується механізм авансового платежу,
як під час підписання договору, так і в якості умови, після якої договір набуває чинності. Цей платіж є
своєрідною гарантією лізингодавцю щодо фінансової спроможності лізингоодержувача. Крім того,
отримання авансового платежу дозволяє лізингодавцю зменшити розмір банківського кредиту , якщо
за рахунок нього здійснюється купівля обладнання. Переважна більшість лізингових компаній для
фінансування угоди використовує саме цей інструмент. Розмір авансового платежу коливається в
межах 10-30 %, хоча частіше він становить 15-20%.
8. Замовлення обладнання. З моменту набуття чинності угоди лізингодавець замовляє
обладнання у постачальника. Лізингодавець зобов’язаний проінформувати постачальника про те, що
майно придбавається у лізинг.
9. Поставка обладнання. Найчастіше використовуються два способи: перший – самовивіз;
другий – поставку здійснює лізингодавець, а лізингоодержувач відшкодовує пов’язані з цим витрати
у складі лізингових платежів, або в інший спосіб. Акт прийому-передачі підписують виробник та
лізингоодержувач, як правило, в присутності лізингодавця, незважаючи на те, хто здійснював
остаточний вибір обладнання.
10. Реєстрація і страхування предмету лізингу. Частіше за все, майно реєструється у два
способи. Перший - майно реєструється на ім’я власника, тобто лізингодавця; другий - майно
реєструється на ім’я користувача, уникаючи тим самим повторної реєстрації при переході права
власності на майно, якщо таке передбачене договором.
У договорі обов’язково відображаються умови страхування предмету лізингу. Дія страхового
договору повинна охоплювати весь період дії договору лізингу. Майно необхідно застрахувати від
фізичного знищення, пошкодження, втрати, включаючи випадки пожежі, зіткнення, удари блискавок,
протиправні дії третіх осіб. Під час здійснення операції лізингу можливе страхування
відповідальності перед третіми особами. Але найчастіше страхуються ризики несплати
лізингоодержувачем лізингових платежів. Проте, через високу ймовірність настання цього страхового
випадку, страхові кампанії намагаються ухилитись від страхування даного випадку. Тому
лізингодавці вимагають від лізингоодержувача в якості обов’язкової умови забезпечення виконання
зобов’язань за лізинговим договором укладання лізингоодержувачем на користь лізингодавця, окрім
договору страхування майна, нотаріально посвідченого договору застави і/або договору поруки.
11. Гарантійне та сервісне обслуговування майна. Лізинговим законодавством
лізингоодержувачу надається право власника[5]. Тому, зазвичай, на термін дії гарантійних
зобов’язань лізингодавець звільняється від обов’язків і відповідальності стосовно технічної гарантії
на майно. Всі розрахунки по видатках, позовах, компенсаціях, пов’язаних з вищезазначеною
гарантією, проводяться безпосередньо між лізингоодержувачем і продавцем. Теоретично, можлива
участь лізингодавця у гарантійному обслуговуванні через власну мережу сервісних служб. Проте, у
більшості випадків його участь обмежується отриманням інформації про виникнення поломок та
збоїв у роботі обладнання від лізингоодержувача. Щодо імпортної або складної вітчизняної техніки,
то лізингодавець може вимагати укладення угоди про обслуговування техніки між
лізингоодержувачем та сервісною фірмою.
12. Сплата лізингових платежів. Включення розміру лізингових платежів до істотних умов
договору покладає на лізингоодержувача зобов’язання безспірного виконання цієї умови, яка
закріплена додатком до договору - графіком сплати лізингових платежів. В ньому враховуються
можливі чинники, які можуть завадити своєчасно і в повному обсязі виконати лізингоодержувачем
свої зобов’язання. Через це графіки більшості договорів відрізняються між собою за періодичністю
платежів та розміром відшкодування за періодами платежу.
13. Контроль за операцією лізингу. Поширеною є практика включення до прав і обов’язків
лізингодавця пункту про здійснення ним наглядових функцій. Це пов’язано із зацікавленістю
лізингодавця в належному використанні обладнання, оскільки підтримка майна в належному
технічному стані дозволяє йому зберігати ринкову вартість, яка має бути вищою за вартість
несплачених лізингових платежів. Це тим більше вірно, бо власником майна є лізингодавець, хоча
користувач прирівнюється за обсягом прав до власника. Одним із запобіжних заходів, мета якого
стимулювати лізингоодержувача до піклування про технічний стан майна, можна розцінювати
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включення до договору умови, за якою майно переходить у власність користувачеві після сплати
останнього платежу.
14. Перехід прав власності. За умови виконання сторонами договору, майно переходить у
власність користувачу. Датою переходу є момент сплати останнього лізингового платежу. Цей процес
оформлюється актом приймання-передачі майна. Для зменшення витрат, пов’язаних з повторною
реєстрацією, нерідко майно реєструється на ім’я користувача. Крім того, лізингодавець повідомляє
про можливі додаткові витрати, які нестиме лізингоодержувач при переході права власності. 15.
Закінчення терміну дії лізингового договору. Як правило, перехід права власності на майно засвідчує
виконання сторонами всіх умов договору і завершення терміну дії договору. Проте, існують інші
способи закриття угоди. Найвідоміші - це повернення предмету лізингу, або переукладання договору.
При цих варіантах важливим є спосіб визначення ціни майна. За згодою сторін вона встановлюється
відповідно до: 1) „залишкової вартості предмету лізингу; 2) стандартної балансової вартості предмету
лізингу” [3, с. 15]; 3) ринкової вартості предмету лізингу; 4) експертної оцінки вартості предмету
лізингу. Останні два способи можуть доповнювати один одного.
Таким чином, представлені етапи операції лізингу дозволяють характеризувати його як
складний процес і з юридичної точки зору, і з економічної. Певна умовність у визначені меж між І та
ІІ етапами пояснюється тим, що існують спеціалізовані лізингові кампанії. Тому під час вибору
обладнання автоматично обирається лізингова компанія. Інша причина – джерело і обсяг
фінансування лізингового оператора звужують можливості вибору для майбутнього
лізингоодержувача. Крім того, економічне становище користувачів обладнання визначає коло
„доступних” лізингових компаній.
Отже, повний цикл лізингової угоди налічує п’ять визначальних етапів, в межах яких
розрізняють п’ятнадцять взаємопов’язаних фаз. Значна кількість підготовчих етапів свідчить про
становлення лізингових відносин. Кожне узгодження по лізинговій угоді супроводжується прямо чи
опосередковано фінансовими витратами, тому потребує ретельного економічного обґрунтування.
Лізингова угода, представлена як єдина структура, надає змогу узагальнити аналіз і оцінювання в
цілому при виборі підприємством-користувачем більш ефективного напряму матеріально-технічного
забезпечення.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Ограниченность неоклассической теории, ее неспособность объяснить поведение
хозяйствующих субъектов и особенностей взаимодействия между ними привела к поиску новых
подходов в экономической теории. В частности, неоклассический подход предусматривает
рассмотрение институтов как данности и исключает их из экономического анализа. Вместе с тем,
институты формировались на протяжении столетий и имеют большое значение для объяснения
поведения экономических агентов и размещения ресурсов.
Анализ экономических институтов как необходимое условие понимания процессов,
происходящих в экономической системе, был впервые применен представителями традиционного
институционализма, такими как Т. Веблен, Дж. Коммонс. И хотя в рамках этой исследовательской
программы не удалось построить теорию институтов, работы представителей традиционного
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