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Вступ  

Одне з головних обмежень для розвитку лізингових компаній в Україні – це відсутність доступу 
до фінансування за розумними ставками. Основними джерелами фінансування лізингу є власні кошти, 
банківські кредити та іноді випуск облігацій. Кредити вітчизняних банків є дуже дорогими, а міжнародних 
кредитних ліній дуже мало. Один з варіантів пропагування лізингу як оптимального бізнес-рішення як 
для лізингової компанії, так і для виробника/вендора/дилера – це Вендорне фінансування. 
 

Мета цього документу – представити огляд найбільш поширених в Європі партнерських 
структур Вендорного фінансування, які можна застосовувати як найкращу практику. Для того щоб 
розпізнати такі структури і з’ясувати економічні засади для всіх сторін, на основі яких одній структурі 
надається перевага перед іншими, необхідно глибоко розуміти, що таке Вендорне фінансування і які 
переваги воно дає всім сторонам. 
 

Що таке Вендорне фінансування 

Вендорне фінансування – це партнерська програма між лізинговою компанією та 
постачальником (вендором), мета якої запропонувати фінансування клієнтам, не зацікавленим у 
придбанні продукції з повною негайною оплатою грошовими коштами. Вендорне фінансування 
пропонує клієнтам комплексне рішення: фінанси, технічне обслуговування, сервіс, страхування -  все в 
одному пакеті або фінансування у поєднанні з деякими послугами. Лізингова компанія, яка разом з 
Партнером розпочинає Програму вендорного фінансування конкретного бренду, надає підтримку 
новому ринковому сегменту і сприяє зростанню обсягу бізнесу Партнера.  
 

Переваги для клієнтів: 
- Збереження капіталу – договір лізингу зберігає власні кошти, тобто можна отримати 

обладнання, не заморожуючи відразу потрібну суму власних коштів. 
- Економія ресурсів – завдяки лізинговим платежам можна разово витрачати менше коштів, а 

це означає, що клієнти зможуть придбати саме таке обладнання, яке їм потрібно для 
ведення бізнесу. Ті, хто обирає лізинг, купують те що їм потрібно, а не те, що вони можуть 
собі дозволити. 

- Покращення руху грошових коштів – регулярні платежі дають можливість більш точно та 
ефективно прогнозувати рух грошових коштів; 

- Впровадження сучасної технології – лізинг дозволяє позбутися і турбот, пов’язаних з 
володінням, що дає можливість робити таку технологічну модернізацію, яку бажає клієнт і 
тоді, коли це йому потрібно. 

 
Переваги для Вендора/виробника: 
- Отримання даних – виробники та вендори отримують більше інформації про життєвий цикл 

продукту, що допомагає їм будувати ефективні стратегії роботи з клієнтами;  
- Збільшення доходу від продажу – лізинг робить обладнання доступнішим за ціною для 

більшої кількості клієнтів і сприяє збільшенню обсягу продажу; 
- Можливість продати більш дорогий товар – завдяки кращому розумінню потреб клієнтів, 

виробників та вендорів забезпечується можливість розробляти завчасні та цільові рішення 
щодо модернізації та заміни обладнання. 

- Цикл продажу – у разі використання лізингу як фінансового продукту значно скорочується 
цикл продажу і гроші надходять від лізингової компанії відразу після оформлення лізингової 
документації з клієнтом.  

 
Переваги для лізингодавця: 
- Встановлення та підтримання міцних відносин; 
- Диверсифікація та збільшення лізингового портфеля; 
- Розширення доступу до потенційної клієнтської бази, а відтак покращення ефективності 

комерційного процесу;  
- Отримання привілеїв конкурентоспроможного фінансування завдяки особливим умовам 

співпраці з Вендором (наприклад, субсидії, допомога з перепродажем, лізинг на основі 
залишкової вартості тощо). 

 
Різні структури програм вендорного фінансування використовуються багатьма вітчизняними, 

іноземними або міжнародними компаніями в усіх секторах економіки в Європі та у всьому світі - Volvo, 
Mercedes, Schmitz, Scania, DAF, HP, Dell, GE, CAT, Philips Healthcare, Siemens Healthcare, Apple, Lenovo, 
Dell, IBM, JCB і багато інших мають вендорне фінансування.  Але в Україні ця концепція ще не 
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впроваджена на ринку в помітному масштабі. Причиною такої ситуації є те, що лізинг як фінансовий 
продукт досі не відомий переважній більшості учасників ринку, хоча нещодавно було розпочато декілька 
ініціатив з метою пропагування такого фінансового рішення. На інформаційну компанію та прийняття 
ринком такого продукту потрібно багато часу та зусиль, і, саме тому, матеріали про вендорне 
фінансування прискорять цей процес. 
 

Така сама ситуація склалась і у Східній Європі в інших посткомуністичних країнах (наприклад, 
Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина тощо): там, де ринкова економіка щойно з’явилася, не знали, що 
лізинг може бути фінансовим інструментом. Але вже за декілька років він став популярним фінансовим 
рішенням, а ринок був краще підготовлений до вендорного фінансування, оскільки воно вимагає більш 
глибокого розуміння того, як включення фінансування допоможе Вендору збільшити обсяг продажу і 
полегшити процес придбання для кінцевого споживача, що дозволить значно скоротити цикл продажу.   
 

Подальше розширення переваг для Вендора  

У Вендорів є різні шляхи виходу на ринок. Деякі з них вирішують продавати продукцію напряму, 
інші можуть запропонувати повноцінне фінансове рішення у формі Вендорного фінансування, а треті 
будуть використовувати Вендорне фінансування в окремих випадках. Вибір Вендора на користь певного 
каналу продажу дуже часто залежить від його стратегії, знання ринку і положення на ньому, а також 
прийнятного рівня ризику для даного активу. 

Важливо підкреслити, що Вендорне фінансування можна запропонувати не лише 
Вендорам/виробникам, а й дилерам/торговим посередникам.  Деякі лізингові компанії можуть 
застосовувати Вендорне фінансування як стратегію для місцевого ринку на індивідуальній основі, з 
огляду на наявність ресурсів, відсутність достатнього потенціалу на місцях, небажання брати великі 
кредити, або виходячи з більш обачливого вибору активів. Але стратегія ВФ буде найбільш ефективною, 
якщо вона добро продумана та застосовується послідовно. 

• Дозволяє збільшувати обсяг продажу та 
маржу1

• Скорочує цикл збуту та забезпечує швидкий 
і безпечний рух коштів2

• Надає виробникам унікальні дані та 
можливість краще контролювати активи 3

• Створює вигоду4

• Дозволяє випереджати конкурентів5

 

Зацікавленість Вендора/виробника у використанні Вендорного 

фінансування  

Вендорне фінансування зазвичай потребує менше ресурсів ніж прямий продаж, але це не 

означає, що воно простіше. Для Вендорного фінансування необхідне посередництво Вендора, який має 

свої інтереси, вимоги та очікування, які не завжди легко виконати. Лізинговій компанії треба пам’ятати 

про це кожного разу, коли починаються переговори. На початку процесу розробки нового бізнесу, коли 

ведуться переговори щодо Вендорного фінансування, лізинговій компанії треба поставити Вендору 

доречні запитання про його бізнес, щоб правильно його зрозуміти, оскільки буде погоджена і стане 

успішною лише прийнятна структура та організація програми Вендорного фінансування.  
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Які переваги Вендорного фінансування порівняно з прямим 

виходом на лізингову компанію  

Вендор представляє лізингову компанію відібраним кінцевим споживачам з-поміж великої 

кількості підприємств - потенційних лізінгоодержувачів, багато з яких ніколи навіть і не спробують 

зв’язатися з лізинговою компанією напряму. Також Вендор спонукає (або допомагає) цим клієнтам 

успішно пройти відбір. Оскільки Вендор сам представляє клієнтів, на цей канал лізингова компанія може 

не витрачати рекламних ресурсів, а скористатися комерційною роботою Вендора. 

Базовий відбір, що проводить Вендор, принаймні дозволяє лізинговій компанії, як фінансисту, 

зв’язатися з кінцевими споживачами (потенційними клієнтами від Вендора), зацікавленими у 

фінансуванні активу, який відповідає їхнім вимогам. Наступним кроком буде представлення лізингової 

компанії кінцевим споживачам, які розглядають різні варіанти фінансування активу. Далі Вендор 

представляє лізингову компанію кінцевим кредитоспроможним споживачам, зацікавленим і в активі, і у 

фінансуванні. Вендор навіть може сам оформити фінансування разом з продажем активу. 

Підіб’ємо підсумки. Залучення лізингову компанію заощаджує час, ресурси на продаж, 

маркетинг, навіть операційні ресурси завдяки попередньому відбору та спонукання споживачів з боку 

Вендора. Порівняно з діями напряму, вендорне фінансування спрощує продаж, заощаджує кошти, 

збільшує продуктивність і вигоду для учасників ринку.  

Найважливіші критерії успішної програми ВФ 

 

Основні структури партнерства в рамках концепції вендорного 

фінансування  

Коли лізингова компанія та Вендор будуть зацікавлені в укладенні Програми вендорного 

фінансування, визначаючи попит та пропозицію на ринку, їм треба подумати про структуру своєї 

співпраці. Необхідно зважати на те, що обидві сторони мають певні очікування, які мають бути взяті до 

уваги, а попит та пропозиція урівноважені, саме така ситуація і називається вендорним партнерством. 

Для погодження структури партнерства потрібні час, переговори, компроміс та пошуки взаємовигідного 

 Успішна програма вендорного фінансування – це «єдине вікно» для всіх споживачів з різними 
кредитними характеристиками  

 У разі впровадження рішення «єдиного вікна» з клієнтом легше укласти угоду    

 Успішна програма ВФ ґрунтується на обізнаності Лізингової компанії з активом, оскільки лізинг 
– це фінансове рішення на основі активу, а лізингова компанія – не банк!!!  

 Програма ВФ повинна додавати вигоду діяльності Вендора і дозволяти йому продавати 
більше. Якщо з програмою ВФ обсяг продажу не змінився, програму організовано 
неправильно  

 Якщо Вендор не пропонує клієнту фінансового рішення, він дає йому можливість розглядати 
пропозиції конкурентів і в багатьох випадках клієнт до такого Вендора вже не повертається.  

 Забезпечується продаж продукції (як зазначено вище), підвищується ймовірність успішного 
здійснення транзакції   

 Програма ВФ ґрунтується на партнерстві Вендора з Лізинговою компанією  

 Це має бути вигідна угода для обох сторін 

 У разі впровадження програми ВФ Вендор надає допомогу лізинговій компанії, а саме: в 
галузі оцінки ризику, несення ризику, повторного продажу, реклами… 
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варіанта. Іноді угода не досягається, тому що попит та пропозиція не співпадають; але у більшості 

випадків взаємовигідна структура знаходиться. 

Існують три різні способи співпраці, від найпростішої до найскладнішої: Неофіційне 

партнерство, Вендорна програма та Спільне підприємство. Вибір Вендором рівня складності 

партнерства часто демонструє рівень зрілості Вендора у питаннях фінансування, а також зрілості ринку 

лізингу в країні та зрілості самої галузі. 

Фінансування кінцевого 
споживача

Спільне 

підприємство

Неофіційні 
відносини

Вендорна

програма

 

Неофіційні відносини 

Укладення письмового договору – це не єдина умова для впровадження Програми вендорного 

фінансування. Вона буде діяти доки існують всім відомі та схвалені відносини, не лише на одну угоду, 

а на довгострокову перспективу, причому незважаючи на відсутність письмового, узгодженого на 

переговорах та підписаного договору. 

Неофіційні відносини є типовим видом партнерства, якому віддають перевагу лізингові компанії, 

що мають розгалужену мережу відділень та добре знають галузь, але не мають досвіду вендорного 

фінансування. Їхні працівники відділу продажу мають тісні зв’язки з працівниками Вендора, тривалий 

час працюють в даній галузі, можуть швидко реагувати на запити і встановити довгострокові відносини 

із самими кінцевими споживачами без посередництва Вендора.  

Неофіційні відносини – це оптимальний шлях для початку роботи з Вендором, в результаті якого 

майже відразу збільшиться обсяг його бізнесу і буде отримана можливість пояснити переваги та 

переконати Партнера зробити крок до більш складних ділових відносин – Вендорної програми. 

Іноді, коли вендори не розуміють концепції фінансування, їх важко переконати в тому, що воно 

їм потрібно (“навіщо фінансування?”).  

Головним стимулом для неофіційних відносин може бути бажання Вендора збільшити обсяг 

продажу його продукції, тому що цю перевагу йому зрозуміти простіше за все. Також майже кожному 

Вендору або Дилеру знайома ситуація, коли клієнт хоче придбати їхню машину, але не може знайти на 

неї коштів, або це потребує дуже багато часу, що значно збільшує тривалість циклу продажу. Отже 

переконати їх в тому, що Вендорне фінансування покращить продаж легко, набагато важче переконати 

Вендора, що для підвищення ефективності програми потрібна їхня активна участь. 

Оскільки неофіційні відносини встановити легко (при цьому жодних обов’язків у сторін не 

виникає), багатьох Вендорів приваблює цей шлях, коли вони не повністю розуміють вигоду саме 
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Програми вендорного фінансування. Щоб дійсно збільшити обсяг продажу завдяки рішенням ВФ, 

більшості Вендорам треба зробити більше ніж просто повідомити споживачам назву лізингової 

організації, що надає фінансування. 

Через відносно низький рівень зрілості українського ринку неофіційні відносини залишаються на 

ньому найбільш популярним видом співпраці. 

Програми вендорного фінансування  

Коли Вендор стає більш зрілим та розуміє вигоду фінансування, лізингова компанія може 

запропонувати йому більш складне фінансове рішення. Вендорна програма – це квінтесенція 

вендорного фінансування. 

Коли Вендор буде зацікавлений у співпраці з лізинговою компанією, яка не лише зможе 

запропонувати йому співпрацю, але й укладати угоди, тоді оптимальним рішенням для нього буде 

Програма вендорного фінансування. Вендору від лізингової компанії може бути потрібно 

1. Високий коефіцієнт затвердження заявок – клієнтська база Вендора може не мати 

найкращих кредитних характеристик. Тоді треба розглянути можливість пропонування 

Вендору унікальних рішень щодо зменшення ризиків, а саме: пул коштів або віртуальний 

пул ризиків, зворотний викуп, підтримка повторного продажу тощо. 

2. Конкурентне ціноутворення – якщо вітчизняні банки в країні пропонують дуже дороге 

фінансування, а іноземних кредитних ліній практично немає, то Вендорне фінансування – 

це чудовий інструмент для розробки оптимальної стратегії ціноутворення, щоб зробити 

фінансування більш доступним для кінцевого споживача та надати Вендору можливість 

використовувати «маркетингове» фінансування для субсидій, сліпих знижок або 

зменшувати вартість фінансування іншим шляхом. В Україні це питання зазвичай краще 

обговорити з самого початку організації Вендорної програми, тому що це дуже допоможе 

Вендору збільшити його обсяг продажу і сприяти розумінню лізингу як фінансового 

інструмента, а Вендорного фінансування – як фінансового рішення. 

3. Гнучкість – може бути необхідним застосовувати унікальний процес оплати, сезонність, 

особливий метод виставлення рахунків, комплексні рішення, рішення на основі життєвого 

циклу продукції тощо. 

4. Виділення комерційних ресурсів – в рамках Вендорної програми Вендор може попросити 

виділити певну кількість комерційних працівників, щоб вони повністю займалися програмою 

на постійній основі. З точки зору лізингової компанії таке прохання може бути економічно 

обґрунтованим лише тоді, коли за програмою можна запланувати достатній обсяг нового 

бізнесу. 

5. Лояльність – Програма вендорного фінансування є погодженим та детально продуманим 

способом співпраці Вендора та лізингової компанії. Такий механізм має тривалий строк дії, 

потребує ресурсів та коштів на переговори щодо укладення Договору про вендорне 

фінансування. Але дана прогресивна структура партнерства забезпечує лояльність обох 

сторін, оскільки їх міцно пов’язує обсяг витраченого на досягнення угоди часу та зусиль. 

6. Галузева компетенція – Вендори є фахівцями, з глибокими знаннями своїх галузей, ринків, 

а часто й споживачів, тому вони очікують відповідних знань від лізингової компанії, або 

принаймні, щоб вона розмовляла їхньою мовою. З точки зору кредитних ризиків Вендор 

очікує, що лізингова компанія буде здатна дати правильну оцінку бізнесу споживача у даній 

конкретній галузі. З точки зору продажу також існують великі очікування щодо наявності 

конкретних фінансових продуктів та необхідної гнучкості (приклад: обов’язково повинна 

існувати можливість сезонних лізингових платежів для сільськогосподарських споживачів). 
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Міграція структури Програми вендорного фінансування  

У разі розгляду можливості укладення між діловими партнерами Програми вендорного 

фінансування організаційно-правова структура такої програми може бути різною, залежно від 

- типу сегмента;  

- типу активу, ділового досвіду Вендора на вторинному ринку, а також статистичних даних;  

- того, як Вендор має намір контролювати вторинний ринок своїх активів і отже яку 

підтримку під час повторного продажу готовий надати лізинговій компанії, щоб можна було 

розробити належну Програму вендорного фінансування на основі активів;  

- характеристики кінцевого споживача;  

- прийнятного рівня ризику для лізингової компанії;  

- фінансового стану Вендора; 

- розуміння Вендором концепції вендорного фінансування та його готовності зробити 

фінансування невід’ємною частиною циклу продажу;  

- того, наскільки добре Вендор контролює місцевий ринок, яка частка ринку йому належить і 

які він має плани на розширення;  

- того, чи є підтримка вендорної програми на рівні керівництва обох організацій – Вендора 

та лізингової компанії; 

- того, чи розуміють обидві сторони стратегічний намір і ключові показники успіху Програми 

ВФ; 

- того, чи рішуче налаштовані обидві сторони зробити Програму ВФ успішною; 

- того, якого рівня інтеграції бажає досягти Вендор в рамках ВФ, чи готовий він до необхідної 

інтеграції груп продажу та каналів розповсюдження; 

- того, який потенційний обсяг нового бізнесу має фінансувати лізингова компанія – кілька 

сотень тисяч або 50 мільйонів євро (потрібні абсолютно різні організаційно-правові 

структури).  

У таблиці нижче наводяться можливі варіанти організаційно-правової структури Програми 

вендорного фінансування: 

Програма здійснюється під фірмовою або квазіфірмовою торговою маркою 

Договір про 
співпрацю без 

розподілу прибутку 

Договір з 
розподілом 

прибутку 

Віртуальне 
спільне 

підприємство 

Спільне 
підприємство 

 

СТРУКТУРА 1: ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ ЩОДО ВЕНДОРНОГО ФІНАНСУВАННЯ  

(Без розподілу прибутку або ризиків) 

Така спрощена структура Програми вендорного фінансування застосовується у разі відсутності 

у Вендора реального досвіду роботи з фінансуванням та/або тоді, коли потенційний економічний 

масштаб програми не виправдовує застосування більш складної організаційно-правової структури в 

конкретній країні або регіоні. На українському ринку існує значна кількість вендорних або дилерських 

програм, які належать до цієї категорії. Таку структуру буде використовувати виробник, частка ринку 

якого відносно мала, або місцевий дилер, який хоче застосувати власне фінансове рішення. Узгодити 

цей тип договору легше за все завдяки його простоті та відсутності потреби детально прописувати 

механізм розподілу прибутку/ризиків. Підтримка з повторним продажем надається за принципом 

максимально можливого докладання зусиль. 
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Корпоративна структура:  

 Створювати окрему юридичну особу не потрібно; зазвичай Програма вендорного фінансування 
реалізується під логотипом лізингової компанії, хоча в рідких випадках може і під логотипом 
Вендора або Дилера, але це вимагає від Вендора певної ділової зрілості. 

 

Координаційний комітет: 

 Координаційний комітет для програми не створюється.  
 Координація відносин здійснюється через існуючі канали.  
 Лізингова компанія має призначити Менеджера програми і він буде виконувати роль контактної 

особи у зв’язках між двома Партнерами. Такий Менеджер програми буде займатися кількома 
різними вендорними програмами і принцип ексклюзивності на нього поширюватися не буде. 
 

Капіталізація та фінансування 

 Вимоги щодо капіталізації відсутні. 
 Фінансування надається лізинговою компанією. 
 Отримати фінансування клієнтам рекомендують працівники відділу продажів Вендора, або 

персонал Вендора представляє клієнта працівникам лізингової компанії, і вже вони переконують 
його отримати фінансування. 
 

Строк дії 

 Фіксований строк з можливістю продовження.  
 Очікується на три роки.  

 

Ексклюзивність співпраці з лізинговою компанією не передбачається, рідко може застосовуватися 

право першого вибору, але це буде предметом індивідуальних переговорів і завжди має бути зазначене 

у договорі про співпрацю. Право першого вибору означає, що Вендор спочатку завжди направляє 

потенційного клієнта на оцінку ризиків до лізингової компанії, у договорі з якою передбачена така норма. 

Коли виявляється, що заявку клієнта не затверджують, тому що пов’язаний з ним ризик не відповідає 

прийнятному для лізингової компанії рівню ризику, Вендор може передати таку заявку для розгляду 

іншим лізинговим компаніям. У деяких випадках для Програми вендорного фінансування в конкретній 

країні Вендор завжди обирає дві компанії з фінансового лізингу. Це відбувається тоді, коли Вендор 

працює в сегменті, де клієнти не вважаються дуже сильними з точки зору ризиків, або бізнес має 

циклічний характер, або на цьому ринку є проблема з доступом до капіталу, і Вендор бажає розширити 

спектр фінансових організацій, щоб зменшити ризики. 

ПЕРЕВАГИ ТАКОЇ СТРУКТУРИ: 

 дуже легко впровадити; 
 вимог до капіталу немає; 
 проблем з обліком немає; 
 добра основа для більш складних структур, якщо співпраця між сторонами виявиться успішною.  

 

СТРУКТУРА 2: ДОГОВІР З РОЗПОДІЛОМ ПРИБУТКУ  

(Програма на основі виплати дивідендів) 

Це один з найпоширеніших видів договорів між лізинговою компанією та Вендором. Під час 

впровадження Програми вендорного фінансування таку структуру будуть серйозно розглядати 

більшість виробників та дилерів із значним обсягом бізнесу та часткою ринку. На європейському ринку 

багато відомих програм реалізуються лізинговою компанією та Вендором під фірмовою торговою 

маркою (лізинговій компанії надається дозвіл на використання логотипу Вендора і фінансова програма 
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рекламується під його логотипом і в його комерційній мережі), і Вендор надає лізинговій компанії 

різноманітну допомогу (розподіл ризиків), а також може застосовуватись і розподіл прибутку.  

У Західній Європі за цим принципом побудовані такі фінансові програми (хоча юридичні деталі 

не розголошуються з огляду на комерційну таємницю і необхідно робити певні припущення): Apple 

Financial Services (IT), Technogym Financial Services (фітнес), Manitowoc Finance (промисловість), 

Liebherr Finance (промисловість), CAT Financial (промисловість), Doosan (промисловість), Kion 

(промисловість), Ponsse (лісове господарство), Philips Capital (медицина), Toschiba (медицина), 

Samsung (медицина, оргтехніка), SDF Finance, Claas Financial Services (АПК) тощо. 

Корпоративна структура:  

 Створювати окрему юридичну особу не потрібно.  
 Програма вендорного фінансування реалізується під окремим логотипом, переважно Вендора. 
 Лізинговою компанією призначається Менеджер програми, що діє як контактна особа для зв’язку 

з Вендором 
 Зазвичай окремо виділена (для одної або кількох програм) комерційна група, призначена 

лізинговою компанією для постійної роботи над програмою.  
 

Наглядова рада: 

 Офіційно рада не створюється, але завжди призначається Координаційний комітет, у роботі 
якого беруть участь представники Вендора та лізингової компанії. Засідання такого комітету 
проводяться як мінімум двічі на рік. Голова Координаційного комітету завжди має призначатися 
лізинговою компанією, і для засідань готується чіткий порядок денний, який передбачає розгляд 
фінансових результатів діяльності та аналіз ключових показників ефективності. Протоколи 
засідань ведуться в письмовому вигляді та завжди розсилаються учасникам.  

 Координація відносин здійснюється через існуючі канали.  
 

Капіталізація та фінансування 

 Вимоги щодо капіталізації відсутні. 
 Активи належать лізинговій компанії. 
 Фінансування надається лізинговою компанією. 

 

Приклади можливостей розподілу прибутку  

 Спільна розробка цільових результатів діяльності – це необхідно зазначити у Договорі про 
співпрацю щодо вендорного фінансування між сторонами.  

 Підтримка повторного продажу з боку Вендора є стандартною нормою при такому механізмі 
взаємодії, оскільки Вендору потрібно належним чином контролювати вторинний ринок.  

 Розподіл ризиків.  
 Залежність винагороди від досягнення цілей діяльності є обов’язковою умовою. Необхідно 

домовитися про щомісячний аналіз досягнення цілей та визначити належну звітність з обох 
сторін. 

 Потенційні приклади бази для розподілу прибутку: 
1. обсяг роздрібного фінансування  (у процентному відношенні до загального обсягу 

продажу обладнання Вендора); 
2. коефіцієнт затвердження заявок (у процентному відношенні до всіх заявок); 
3. коефіцієнт конверсії (загальна кількість запланованих контрактів / загальна кількість 

затверджених контрактів); 
4. заборгованість за портфелем; 
5. реалізація залишкової вартості (в міру співпраці в рамках повторного продажу і 

рекламування лізингу мережею Вендора або дилера); 
6. розподіл ризиків з Вендором необхідно узгодити та включити до структури розподілу 

прибутку. 
Строк дії 

 Фіксований строк з можливістю продовження.  
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 Очікується мінімум на три роки.  
 

Ексклюзивність: Право першого вибору є обов’язковою умовою, оскільки це більш складна 

структура і лише тоді, коли Програма вендорного фінансування досягне своєї зрілості; належним чином 

необхідно проводити аналіз виконання програми. 

ПЕРЕВАГИ ТАКОЇ СТРУКТУРИ: 

 легко впровадити; 
 вимог до капіталу немає; 
 проблем з обліком немає; 
 обидві сторони беруть більш активну участь у розробці Програми вендорного фінансування та 

співпраці в рамках такої програми; 
 розробляються спільні маркетингові кампанії, пропонуються субсидії та інші комерційні стимули, 

оскільки Програма вендорного фінансування як невід’ємна частина комерційного процесу 
Вендора є одним з найбільш ефективних маркетингових інструментів;  

 може пропонуватися комплексний фінансовий продукт разом з послугами Вендора, а саме: 
технічне обслуговування, розширена гарантія, транспортування та доставка, встановлення 
належного програмного забезпечення тощо.  У разі відсутності належного договору між 
сторонами лізингова компанія ніколи не пропонуватиме комплексних фінансових продуктів, 
оскільки вона не буде зацікавлена в них без впевненості в солідності та надійності відносин з 
Вендором. 

 

СТРУКРУТА 3: ВІРТУАЛЬНЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

Така структура Програми вендорного фінансування матиме сенс, якщо на неї поширюються 

наведені нижче припущення:  

 Лізингова компанія є єдиним надавачем фінансування. 
 Фінансуватися лізинговою компанією потенційно буде значний обсяг бізнесу. 
 Вендор добре знайомий з концепцією вендорного фінансування і готовий зробити фінансування 

невід’ємною частиною свого циклу продажу.  
 Лізингова компанія завжди має бути фінансовою організацією першого вибору.  
 Вендор готовий надати лізинговій компанії належну підтримку за такими напрямами: повторний 

продаж, залишковий пул, пул регресу тощо). 
 Для мережі продажу дилера лізинговою компанією проводиться повний цикл навчання. 
 Для такої структури Програми вендорного фінансування розробляється стандартна скорингова 

картка (для оцінки ризику) / документи для лізингу та маркетингові матеріали.  
 З огляду на складність програми запуск відбувається повільніше.  
 Можливе велике зростання Програми вендорного фінансування, оскільки обсяг продажу 

Вендора виправдовує таку структуру.  
 

Корпоративна структура:  

 Створювати окрему юридичну особу не потрібно.  
 На основі узгоджених припущень моделюється фінансова звітність. 

 

Наглядова рада: 

 Створюється неофіційна рада (фактичних повноважень немає) у складі представників обох 
компаній.  

 Неофіційна рада проводить регулярні засідання з метою оцінки результатів діяльності та 
стратегії. 
 

Капіталізація та фінансування 

 Вимоги щодо капіталізації відсутні. 
 Активи належать лізинговій компанії. 
 Фінансування надається лізинговою компанією. 
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Операційні витрати та персонал  

 Усі відповідні витрати лізингової компанії включаються до розрахунку фінансових результатів.  
 Пов’язані зі спільним підприємством витрати Вендора можуть включатися до розрахунку 

фінансових результатів  
 Лізинговою компанією призначається Менеджер програми, що діє як контактна особа для зв’язку 

з Вендором 
 Для комерційної діяльності такого віртуального СП лізинговою компанією на постійній основі 

виділяються працівники продажу. 
 

Визнання доходу 

 Лізинговою компанією складається Звіт про прибутки та збитки (фінансові результати) 
віртуального СП  

 Пропозиція щодо ризику та винагороди   
 

Строк дії 

 Фіксований строк з можливістю продовження.  
 Очікується мінімум на три роки.  

 

Ексклюзивність:  Обов’язкова 

ПЕРЕВАГИ ТАКОЇ СТРУКТУРИ: 

 Легше впровадити ніж офіційне Спільне підприємство і можна застосувати у разі значного 
обсягу нового бізнесу.  

 Вимог до капіталу немає.  
 Фінансові винагороди залежать від результатів діяльності, і участь у Спільному підприємстві 

беруть обидві сторони.  
 Один з найкращих варіантів комерційної взаємодії між лізинговою компанією та Вендором.  
 Розглядаючи можливість застосування такої структури, Вендор демонструє серйозність своїх 

ділових намірів та зацікавленість у довгостроковому партнерстві.  
 

СТРУКТУРА 4: СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

Така структура Програми вендорного фінансування матиме сенс, якщо на неї поширюються 

наведені нижче припущення:  

 Лізингова компанія є єдиним надавачем фінансування. 
 Фінансуватися лізинговою компанією потенційно буде значний обсяг бізнесу. 
 Лізингова компанія має міцні зв’язки з Вендором. 
 Проведення повноцінного навчання, оцінки діяльності, кампаній 
 З огляду на складність програми запуск відбувається повільніше.  
 Дуже велике зростання Програми вендорного фінансування, але має сенс лише тоді, коли у 

Вендора значний обсяг продажу в країні, тому що витрати на створення СП дуже високі і 
виправдати їх може лише великий обсяг нового бізнесу. Для застосування цієї структури 
обов’язковою умовою є наявність достатньої критичної маси бізнесу. 

 Сторони беруть на себе довгострокові зобов’язання по відношенню одна до одної.  
 Якщо весь портфель пропозицій не буде реалізовано, то на початку роботи можливі збитки. 

Обидві сторони мають бути готові до такої ситуації. Правильно зрозуміти бізнес-цілі такого СП 
допоможе підготовка належного бізнес-плану. 
 

 
Корпоративна структура:  

 Обов’язково треба створити окрему юридичну особу .  
 Необхідно складати фактичну фінансову звітність та податкові декларації. 
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Акціонери: 

 Лізингова компанія та Вендор  
 Структура власності:  

o Лізингова компанія:   51% - 80% (але завжди більша частка) 
o Вендор:           49% - 20% 

 

Наглядова рада: 

 Створюється офіційна наглядова рада, до складу якої входять представники обох партнерів.  
 Очолює раду лізингова компанія, оскільки основним напрямом її компетенції має бути 

управління фінансовою програмою.  
 

Капіталізація та фінансування 

 Активи належать спільному підприємству. 
 Фінансування надається лізинговою компанією (але на європейському ринку є деякі Програми 

вендорного фінансування у формі СП, де фінансування надається Вендором). У такому випадку 
Вендор захоче скористатися компетентністю лізингової компанії в забезпеченні прибутковості 
вендорної програми з точки зору як комерційної діяльності, так і роботи бек-офісу, але 
фінансування СП здійснює сам Вендор. Така структура велика рідкість, але іноді зустрічається). 

 

Операційні витрати та персонал  

 Усі фактичні витрати включаються до розрахунку фінансових результатів.  
 Винагорода за управління (якщо застосовується) виплачується партнерам СП. 
 Працівників відділу продажу наймає безпосередньо СП; працівники бек-офісу можуть бути 

працівниками СП, але необов’язково, залежно від завчасно погодженої стратегії. Якщо 
працівників бек-офісу СП не наймає, то між СП та лізинговою компанією необхідно укласти 
Договір про обслуговування, в якому буде зазначено, хто надає які види послуг, які є основні 
КПЕ і яка сума витрат здійснюється за рахунок СП).   

 

Визнання доходу 

 На основі структури власності. 
  

Строк дії 

 Фіксований строк з можливістю продовження.  
 Очікується мінімум на сім років.  

 

Ексклюзивність:  Обов’язкова 

ПЕРЕВАГИ ТАКОЇ СТРУКТУРИ: 

 Кептивне рішення без впливу на баланс.  
 Здатність розподіляти податкові пільги між партнерами.  
 Вендор бере участь у розробці та впровадженні внутрішніх положень (наприклад, 

ціноутворення, кредити, обсяг активів), стратегічних ініціатив і розробці продуктів.  
 Відстрочене визнання податкових пільг на передані активи  
 Значні можливості підвищення системної та звітної ефективності, що виправдовується лише у 

разі досягнення дуже великого обсягу фінансування з боку лізингової компанії. 
 

Інші міркування щодо СП  

Ця організаційно-правова структура є найбільш оптимальною у разі дуже великого потенційного 

обсягу бізнесу, який фінансується через партнерів з вендорного фінансування, але водночас і найменш 

поширеною порівняно з іншими потенційними структурами, що пояснюється вищезгаданими 
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припущеннями. Така структура може застосовуватися у будь-якому сегменті бізнесу, але у західній 

Європі в деяких сегментах вона більш популярна ніж в інших.  

Найбільш відомі СП на ринку: HP Financial Services (IT), Dell Financial Services (IT), Philips Capital 

(медицина), AGCO Finance (сільське господарство), Cargobul Finance (транспорт). У деяких країнах, в 

яких реалізуються такі вендорні програми, вони можуть мати різні структури вендорного фінансування, 

а саме: СП Вендора та вибраного їм лізингового партнера (переважно велика Європейська лізингова 

компанія), але в інших невеликих країнах – Програма вендорного фінансування під фірмовою торговою 

маркою. 

Нижче наведено стислий огляд переваг та недоліків кожного рішення «з висоти пташиного 

польоту». Якщо є «три плюси», то для даної конкретної мети це найбільш оптимальне рішення, як, 

наприклад, з неофіційними відносинами – «простота створення» та «витрати» отримали три плюси, 

оскільки ця структура практично не потребує витрат. Отже вона може бути привабливою для деяких 

лізингових компаній, але в інших категоріях структура «неофіційні відносини» отримала дуже низький 

бал. 

З іншого боку, Спільне підприємство – найбільш складна та витратна структура, отже ці дві 

позиції мають «мінус». Але в інших категоріях Спільне підприємство отримало вищий бал - «три плюси» 

- завдяки величезним перевагам такої структури для лізингової компанії. 

 

 

 

Резюме щодо вендорного фінансування 

Стратегія вендорного фінансування може бути цікавим діловим рішенням в Україні як для 

Вендора, так і для Фінансової організації.  Маркетингова підтримка ВФ у формі субсидій, сліпих знижок, 

розподілу ризиків тощо зробить лізингову пропозицію більш доступною для клієнтів за ціною, дозволить 

економіці України зростати, а клієнтам – купувати те, що їм потрібно для модернізації компаній та 

підвищення своєї конкурентоспроможності. 

Найбільш оптимальна економічна побудова Вендорної програми стане ефективним способом 

підтримання лізингового бізнесу в Україні, сприятиме поширенню лізингу як фінансового продукту і 

стане найбільш ефективною фінансовою підтримкою Вендора. Мета цього аналізу найкращої практики 

вендорного фінансування з точки зору структури – показати  лізинговим компаніям в Україні, що 

вендорне фінансування, необхідно серйозно розглядати як комерційну стратегію, оскільки це один з 

Огляд усіх різних переваг 
партнерства для Вендора 

Неофіційні 

відносини 

Вендорна 

програма 

Спільне 

підприємство 

 

  Збільшення продажу 

  Розподіл прибутку 

  Витрати 

  Знання клієнтів 

  Контроль активів 

  Простота створення 

  Комерційна інтеграція 

  Лояльність 

  Малий потенціал зростання   Добрий потенціал зростання  Великий потенціал зростання 
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найбільш ефективних шляхів співпраці з Вендором, оскільки збільшує вигоду усього ланцюжка 

фінансування активу, скорочує процес продажу, підвищує його ефективність та успішність. Наразі ринок 

лізингу в Україні незрілий, а, через це, спосіб успішного партнерства великою мірою залежить від того, 

наскільки Вендор відкритий до ідеї фінансування і чи розуміє він, що правильна Програма вендорного 

фінансування не лише збільшить обсяг продажу, але буде дуже цінною для багатьох інших аспектів (а 

саме: отримання додаткового доходу, підвищення прийнятного рівня кредитування, спеціальні рішення 

щодо виплат тощо). Деякі з іноземних або міжнародних компаній-Вендорів, які вже присутні на 

українському ринку, зацікавлені у більш складних рішеннях (наприклад, Програма вендорного 

фінансування з розподілом прибутку), тому що, з глобального досвіду, їм відома вигода вендорного     

фінансування. Місцеві вендори або дилери, скоріше за все, спочатку будуть готові скористатися 

структурою «неофіційних відносин», оскільки акцентують увагу лише на «збільшенні продаж», і нічого 

поганого тут немає. З часом, коли місцеві партнери та дилери отримають практичний досвід базового 

рішення з вендорного фінансування, вони будуть відкриті до більш складних фінансових рішень, 

результатом чого буде справжня Програма вендорного фінансування, яка є квінтесенцією найбільш 

ефективного способу фінансування. 

Таку еволюцію від «неофіційних відносин» через вендорне фінансування до реального 

спільного підприємства пройшли всі країни Центральної Європи, де після створення ринкової економіки 

лізинг став використовуватися як фінансовий продукт. Треба пам’ятати, що, на відміну від Західної 

Європи, ринкова економіка в цьому регіоні має не таку багату історію, і після падіння комуністичної 

системи країнам необхідно було навчитися, як працювати в нових умовах, і кожна країна обирала своє 

ринкове рішення щодо фінансування. Зараз Україна знаходиться на тому етапі, коли лізинг як 

фінансовий продукт – це відносно нова концепція і, хоча бізнес все більше знайомиться з нею, ринок 

ще не досяг зрілості. За таких обставин прогресивні лізингові компанії, які можуть розробити стратегію 

та довгострокові цілі на кілька років уперед, стануть засновниками традиції Вендорного фінансування і, 

як першопроходьці, отримають перші замовлення на вендорне фінансування.  
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Вступ  

Посібник з питань впровадження програми вендорного фінансування призначений для 

створення оптимального процесу роботи шляхом стандартизації процедур у лізинговій компанії. 

Мета полягає в тому, щоб  

1) у ході впровадження вендорних програм у лізинговій компанії до потенційних вендорів 

ставились однаково, з рівною увагою; 

2) внутрішні клієнти (тобто відповідні працівники лізингової компанії) одержували всю необхідну 

інформацію для початку програми у найшвидший та найефективніший спосіб (щоб мінімізувати помилки 

та максимально підвищити ймовірність успішного виконання програми).  

Правильне та ефективне впровадження вендорної програми у лізинговій компанії дозволяє 

справити дуже гарне враження на нового вендорного партнера. Це легкий спосіб демонстрації того, що 

компанія має належний рівень операційної майстерності та обслуговування клієнтів. Також це доводить, 

що лізингова компанія з легкістю може управляти складним процесом впровадження, підвищуючи 

додану вигоду послуг для Вендора. 

Цей посібник також виконує роль довідника для забезпечення успішного впровадження та 

інтеграції програми, синтезу корисної інформації.  Під час впровадження нової програми надзвичайно 

важливим етапом є її інтеграція.  У посібнику містяться заходи, необхідні для максимального сприяння 

процесу комунікації від представлення до виконання програми, що зрештою має забезпечити її успіх. 

Також наведено графік та ключові елементи структури типової успішної програми. Слід зважати 

на те, що програми, в реалізації необхідних етапів впровадження, відрізняються своєю вихідною точкою 

та функціями. У посібнику розглядається метод впровадження, який має підвищити ймовірність успіху 

будь-якої програми.   

 

Поетапна розробка Програми вендорного фінансування (ВФ); 

 

 
Наведена вище схема ілюструє загальний графік програми від пошуку потенційного партнера 

до виконання програми.  Така наочна ілюстрація перед розглядом ролей та обов’язків в ході 

впровадження програми допомагає краще зрозуміти їх, адже в рамках кожного етапу виконується низка 

завдань. 

Опис кожного етапу наведено нижче.   

  

Потенційний 
Вендор 

Підписання 
Договору 
про ВФ 

Впровад-
ження Навчання Управління Стабілізація Розширення Зрілість 

Розвиток бізнесу  

Управління програмою  

Інтенсивне залучення нових клієнтів   Робота над програмою всередині організації 
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Потенційний Вендор: 

У ході процесу розвитку нового бізнесу лізингова компанія визначає, які Вендори можуть підійти 

для співпраці.  На цьому етапі, коли між Сторонами починаються реальні переговори, лізингова 

компанія повинна узгодити свої позиції з Вендором за такими напрямами:  

- потенційний обсяг нового бізнесу/потенціал бізнесу,  

- запропонована структура програми (повністю / частково під фірмовою торговою маркою, з 

розподілом або без розподілу дивідендів, може спільне підприємство),  

- структури кінцевого споживача/лізингоодержувача,  

- потреби в комерційних ресурсах в лізинговій компанії (спеціально виділена або загальна 

група продажу),  

- яку стратегію щодо маржі застосовувати і чи поширюються на програму субсидії або будь-

які інші стимули,  

- які активи треба фінансувати,  

- потенційна можливість звернення до Вендора за допомогою у зменшенні ризиків тощо.   

Лізингова компанія обов’язкова повинна одержати від Вендора вищезазначену початкову 

інформацію про його бізнес, оскільки без неї буде неможливо запровадити повноцінну Програму 

вендорного фінансування, яка враховує потреби бізнесу Вендора. Крім того, лізингова компанія не 

зможе зрозуміти, як правильно підходити до таких клієнтів з комерційної та операційної точок зору. Якщо 

правильно не налагодити процес розвитку нового бізнесу, тоді, через незнання потреб Вендора і 

операційну та комерційну  неефективність лізингової компанії, підписана програма може зазнати 

невдачі. 

Кожна лізингова компанія, яка впроваджує Програму вендорного фінансування, має розробити 

для неї спеціальну форму внутрішнього затвердження програми, і такий документ повинні 

розглядати та підписувати всі відділи лізингової компанії, що мають відношення до програми, а саме: 

відділи продажу/ризиків/операційної діяльності/фінансовий/юридичний. Це необхідно, щоб 

переконатись, що лізингова компанія може працювати в рамках структури Програми вендорного 

фінансування і визначити, чи існують перепони, які можуть призвести до скасування угоди.  Якщо вони 

є, лізингова компанія має невідкладно обговорити їх з Вендором та узгодити можливий шлях їх 

подолання.  

Якщо потенційний Вендор успішно пройшов процес внутрішнього затвердження лізинговою 

компанією, тоді, щоб розпочати переговори щодо програми,  спеціаліст з розвитку нового бізнесу пише 

йому Лист про наміри.    

В окремому документі «Рекомендації з підготовки типового договору про вендорне 

фінансування» визначаються юридичні та економічні питання, які необхідно врегулювати таким 

договором. Це повинно бути основою для юридичних та ділових переговорів. У кожній лізинговій 

компанії свої внутрішні юридичні/комерційні правила і правила оцінки ризиків, які вплинуть на 

формування остаточного варіанту стандартного договору про співпрацю щодо вендорного 

фінансування.  

 

Підписання Договору про ВФ 

Взагалі «Підписання Договору про ВФ» означає успішне завершення переговорів та підписання 

договору про співпрацю з Вендором. Але виконання цього етапу передбачає ще декілька кроків, без 

яких рухатися далі неможливо, а саме: обговорення та затвердження структури Вендорної програми, 
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підписання договору про співпрацю, планування обсягу нового бізнесу після впровадження програми з 

обох сторін: Вендора та лізингової компанії.  Якщо буде отримано певний обсяг нового бізнесу, тоді для 

виконання своєї роботи лізинговій компанії потрібні відповідні комерційні ресурси та ресурси бек-офісу.   

 

Впровадження 

Впровадження програми – це важлива частина комунікаційного процесу.  На цьому етапі у 

лізинговій компанії вже має бути призначений та представлений Вендору Менеджер програми, який 

буде займатися управлінням укладеної програми Вендорного фінансування.  

Менеджер програми відповідає за фактичне виконання програми як всередині організації, так і 

поза її межами, але спеціаліст з розвитку нового бізнесу має активно допомагати, оскільки він краще за 

всіх знає особливості програми та Вендора.   

З самого початку етапу впровадження у ньому мають брати участь усі зацікавлені працівники 

організації, тобто ті, що займаються управлінням ризиками, підтримкою та продажем, управлінням 

портфелем, адміністративно-господарською діяльністю, обслуговуванням клієнтів тощо.  Іноді у цей час 

працівники допоміжних відділів лізингової компанії вперше дізнаються про підписання Вендорної 

програми та спосіб її функціонування.   

На цьому етапі Менеджеру програми рекомендується підготувати документ (або презентацію у 

форматі «power point») під робочою назвою «Посібник з впровадження програми ВФ», в якому треба 

описати структуру програми та ключові чинники її успіху.  Це має бути внутрішній документ довідкового 

характеру, який надалі буде використовуватися як інструкція з виконання програми.  

Як альтернатива, у разі віддання компанією переваги менш формальному підходу, необхідно 

скликати збори представників різних відділів, де участь кожного представника буде обов’язковою. На 

цих зборах Менеджер програми ознайомить всіх присутніх з її особливостями. Цей варіант не потребує 

підготовки великого посібника з впровадження програми ВФ, але усна презентація буде корисною лише 

у тому випадку, якщо в лізинговій компанії немає високої плинності кадрів. Кожного разу, коли працівник 

компанії, який бере участь у програмі Вендорного фінансування, переходить на нову посаду або 

звільняється з роботи, для того, хто його замінить, треба провести такий самий інструктаж з програми 

ВФ, як і в перший раз, а цей підхід є менш ефективним. 

Задля забезпечення чіткої комунікації, разом з ролями, обов’язками та будь-якими конкретними 

бізнес-вимогами треба обговорити й життєвий цикл транзакції за узгодженою з Вендором програмою.   

У ході впровадження програми рекомендується не робити припущення, що кожний відділ знає 

свої обов’язки, оскільки кожна програма має свої особливості. Треба обговорити деталі, а саме: хто 

відповідає за введення заявки, хто підготує цінову пропозицію, за який час треба підготувати документи 

на лізинг, яку маржу треба закладати під час підготовки цінової пропозиції, чи має Вендор намір 

надавати субсидії і якщо так, то на який період та для яких активів тощо.    

Для ефективного запуску програми велике значення має також і етап зовнішнього 

впровадження. Отже Менеджер програми має узгодити, як у мережі Вендора буде оголошено про 

наявність програми фінансування. Також має відбутися установча зустріч працівників відділів продажу 

Вендору та лізингової компанії. Стратегічне представлення на ній Програми вендорного фінансування 

повинен зробити комерційний або генеральний директор. Також треба виділити час на неформальне 

спілкування. Оскільки Програма вендорного фінансування ґрунтується на відносинах, не завадить 

передбачити додатковий час на представлення та встановлення контактів. 
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Навчання  

Навчання забезпечить правильне виконання програми та врахування будь-яких її 

особливостей.  Проходити навчання повинні всі працівники лізингової компанії, задіяні у програмі, як 

зазначено вище, а  організувати навчання можна за функціями, залежно від конкретних потреб 

програми. Навчання триває впродовж усієї програми в міру того, як до складу допоміжних підрозділів 

приходять нові працівники і в програмі відбуваються зміни.  

Навчатися мають не лише працівники лізингової компанії, а й працівники мережі продажу 

Вендора (включаючи дилерську мережу), причому проводити для них навчання повинен Менеджер 

програми разом з працівниками відділу продажу. Програма вендорного фінансування буде успішною 

лише тоді, коли комерційна група Вендора матиме достатню впевненість в узгоджених фінансових 

пропозиціях та схемах, щоб пропонувати їх клієнтам. Рівень деталізації навчання комерційних 

працівників Вендора/дилерів великою мірою залежить від складності програми та її узгодженої схеми. 

На етапі впровадження рекомендується проводити навчання з питань доданої вигоди фінансування та 

базового розуміння фінансового продукту, щоб комерційна група Вендора не «злякалась», оскільки 

вони не є фінансовими фахівцями і повинні розуміти стратегічну додану вигоду Вендорного 

фінансування, але їм не потрібно знати всі фахові деталі, наприклад, фінансову програму, схему 

оподаткування тощо, оскільки останнє має знати комерційна група лізингової компанії.  

 

Управління 

Це етап «побудови бізнесу», тобто планування обсягів нового бізнесу та збільшення обсягу 

продажу продукції Вендора завдяки фінансуванню.  Саме на цьому етапі лізингова компанія починає 

бачити віддачу від інвестицій у Програму вендорного фінансування.  Також у цей час виявляються 

процедурні недоліки і може корегуватися загальний процес роботи.   

 

Стабілізація 

На цьому етапі лізингова компанія вже має постійний потік замовлень, відповідний досвід 

роботи з мережею Вендора та кінцевими споживачами і вирішила усі операційні питання.  Менеджер 

програми, разом з Вендором, має зробити першу оцінку роботи, щоб побачити, що працює добре, а що 

треба скорегувати. Таку першу оцінку зазвичай треба проводити за 6 місяців після повного 

впровадження програми.  Наголошуємо, що оцінка має проводитися за участю зацікавлених осіб з боку 

Вендора, які брали участь у впровадженні з самого початку і знають програму на практиці, причому 

оцінка не обмежується лише лізинговою компанією.  Така оцінка знаходиться поза межами стандартної 

програми регулярних перевірок, тому що предметом оцінки є лише впровадження програми.   

Питання проведення регулярного аналізу програми треба узгоджувати з Вендором на етапі 

переговорів і розглядати та організовувати окремо. Регулярний аналіз програми має відбуватись 

протягом усього строку її дії для надання як внутрішніх, так і для зовнішніх повідомлень про показники 

даної програми. Періодичність аналізу залежить від розміру та структури Вендорної програми. Такий 

регулярний аналіз сприяє процесу інтеграції, що дозволяє вдосконалювати процес комунікації у 

майбутньому і побудувати змістовну та зрілу фінансову програму.    
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Розширення 

На цьому етапі вже досягнуто стабільності, встановлено міцні ділові відносини між Вендором та 

лізинговою компанією, бізнес розвивається, зростає його обсяг. Обидва партнери – Вендор та лізингова 

компанія – повинні активно займатися програмою, реалізуючи різноманітні комерційні ініціативи 

(наприклад, субсидування, реклама нової продукції, маркетингові ініціативи тощо), результатом чого 

буде подальше зростання обсягів нового бізнесу.  

 

Зрілість  

Як правило Програма вендорного фінансування досягає зрілості через 3 повних роки після 

впровадження, оскільки встановлення відносин між партнерами та досягнення відчутного обсягу нового 

бізнесу від Програми потребує час. Виходячи з цього, найбільш оптимальним варіантом є укладення 

більш складних договорів про співпрацю з Вендорного фінансування на 3 роки з автоматичним 

продовженням, якщо сторони задоволені існуючими відносинами. Це краще ніж укладати договір на 

один рік. Такий період є надто коротким для побудови належних ділових відносин і не надає сторонам 

достатньої впевненості для виділення на розвиток програми належних фінансових та комерційних 

ресурсів. На стадії обговорення потенційного договору про співпрацю щодо Вендорного фінансування 

у текст договору необхідно включити положення про можливість припинення договору за 6 місяців, тому 

що для обох сторін може бути ризиковано підписувати трирічний договір без можливості його 

дострокового припинення. 

Для забезпечення постійного успіху Програми вендорного фінансування лізингова компанія має 

проводити аналіз програми як власними силами, так і разом з партнером-Вендором.  Це дозволить групі 

уникнути самовдоволення та не втратити розуміння потреб ринку і Вендора.  На даному етапі 

проводяться повноцінні маркетингові кампанії, а фінансова програма стає невід’ємною частиною циклу 

продажу мережі Вендора. Також для визначення прибутковості програми та рівня досягнення інших 

узгоджених ключових показників ефективності (КПЕ) необхідно проводити її вищезгаданий регулярний 

аналіз.  Періодичність проведення аналізу залежить від розміру та структури програми.  Наприклад, 

щоквартальний аналіз може не підходити для програм, які фінансують сезонний бізнес або які мають 

чітко виражений стандартний характер і обсяг нового бізнесу яких ще відносно малий. Тоді засідання 

для проведення аналізу достатньо скликати раз на півроку або раз на рік. 

 

Кількість та функції персоналу, задіяного у впровадженні 

Програми вендорного фінансування: 

Під час впровадження програми необхідно чітко визначити ролі та обов’язки обох Сторін: 

Вендора та лізингової компанії. Крім того, щоб забезпечити плавний процес впровадження, треба 

правильно розподілити ролі та обов’язки працівників лізингової компанії фронт- и бек-офісу. Це буде 

запорукою успіху Програми вендорного фінансування. Визначення ролей та обов’язків має надзвичайно 

велике значення і для уникнення непорозумінь у внутрішній та зовнішній комунікації. Хоча у кожній 

Вендорній програмі своя відправна точка і необхідні для досягнення певних етапів ролі виконуються 

різними відділами, нижче наводяться типові обов’язки кожної ролі у лізинговій компанії.  
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Розподіл ролей та обов’язків у лізинговій компанії  

Надзвичайно важливо обговорити ролі та обов’язки, щоб уникнути проблем в комунікації, які 

виникають у разі невизначеності.  Повторюємо, що кожна програма може відрізнятися своєю 

відправною точкою та тим, які відділи виконують ролі, необхідні для досягнення кожного обов’язкового 

етапу, але  існують типові обов’язки для кожної ролі, які наводяться нижче.  

Спеціаліст з розвитку нового бізнесу (СРНБ) 

У разі впровадження Програми вендорного фінансування особливого значення набуває роль 

Спеціаліста з розвитку нового бізнесу, тому що саме ця особа повністю відповідає за пошук потенційних 

партнерів-вендорів і успішне завершення переговорів щодо співпраці з їхнім вищим керівництвом. Для 

цього потрібен дуже талановитий, досвідчений та висококваліфікований працівник лізингової компанії. 

Великою перевагою є досвід у галузі, в якій працює Вендор, але це не є обов’язковою вимогою, оскільки 

брак галузевого досвіду може компенсуватися широким кругозором та діловою гнучкістю, особливо, 

коли лізингова компанія намагається вийти на новий ринок. 

СРНБ відповідає за визначення потреб потенційного Вендора та повідомлення про них колективу 

лізингової компанії. Він пропонує на затвердження в компанії структури програми, діє як контактна особа 

для зв’язку між Вендором та лізинговою компанією на етапі переговорів про потенційну співпрацю і, 

зрештою, узгоджує Договір про співпрацю щодо вендорного фінансування, який буде підписано 

Сторонами.   

СРНБ може продовжити займатися програмою й на етапах впровадження, навчання та 

проведення регулярного аналізу. 

Обов’язки СРНБ: 

- пошук нових вендорів;  

- створення вендорних програм, у тому числі успішне завершення переговорів щодо 

укладення договору про ВФ;  

- проведення разом з Менеджером програми вступного навчання працівників відділу продажу 

Вендора, якщо доречно; 

- підготовка маркетингових матеріалів для впровадження програми;  

- надання допомоги групі продажу лізингової компанії в ході впровадження програми, оскільки 

СРНБ краще за всіх знає організацію Вендора, а Вендор добре знайомий з ним. Це дозволяє 

побудувати відносини швидше та ефективніше. 

- Після розгортання програми роль СРНБ виконуватиме Менеджер програми.  

З метою оптимізації переговорного процесу та уникнення проблем з впровадженням під час 

проведення переговорів щодо розвитку нового бізнесу лізинговій компанії рекомендується: 

- за можливості використовувати власні форми юридичних документів;  

- проводити внутрішні наради з питань стратегії розвитку нового бізнесу до зустрічі з 

Вендором (або після перших зустрічей з вендорами) і дійти згоди щодо наявності проблем 

впровадження. Особливе значення у вендорній програмі має координація зусиль групи 

продажу та відділу оцінки ризиків з метою правильного визначення прийнятного рівня 

ризику. Якщо Відділ оцінки ризиків побачить потенційні складнощі з активами, які 

пропонується фінансувати, або ринком, на який планується вийти, такі питання слід 

адресувати СРНБ. Після цього СРНБ піднімає ці пов’язані з ризиками питання на зустрічі з 

Вендором та обговорює потенційні чинники зменшення таких ризиків. Іноді може виявиться 
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що розглянутого ризику не існує або його з легкістю може зменшити Вендор, ось чому 

настільки важливо знати ризики заздалегідь; 

- якщо на переговорах стає відомо про будь-які труднощі, мати підготовлену альтернативну 

пропозицію;   

- завжди бути готовою вийти з переговорного процесу.  Отже надзвичайно важливо якомога 

раніше визначити питання, які перешкоджають підписанню договору і, якщо дійти згоди 

неможливо, то такі переговори треба припинити;  

- дізнатися, хто буде представляти Вендора на переговорах, і спробувати дізнатися, в якому 

напрямку вони спеціалізуються, хто вони і як впливають на переговорний процес; 

- завжди спочатку обговорювати економічні питання, а вже потім – юридичні;  

- визначити одне або два великих питання та працювати над альтернативним рішенням; 

- намагатися досягти такої угоди, коли виграють обидві сторони;  

- знайти невеликі переваги для Вендора, щоб надати йому можливість добре почувати себе 

на переговорах, оскільки це дуже ефективна стратегія побудови «мостику» до обговорення 

більш складних питань;  

- завжди визначати терміни виконання і доводити їх до відома кожної сторони переговорів, 

оскільки тоді буде зрозуміло, коли треба дійти згоди та завершити переговори. 

 

Нижче наведено теми розвитку нового бізнесу, які треба проаналізувати 

лізинговій компанії в ході переговорів щодо впровадження Програми 

вендорного фінансування: 

 

  

Ризики

• Чи це типовий рівень ризику для лізингової компанії? Стандартна структура лізингу?

• Чи можна застосувати стандартний процес схвалення ризиків? 

• Чи працює Вендор у приватному секторі, або у державному секторі, або в них обох? Чи можна задіяти у програмі обидва ці канали бізнесу?

• Чи треба розробити автоматичну скорингову систему?

• Аналіз Вендора – рівень залежності та організаційна структура в країні (чи є дилери або продаж здійснюється Вендором напряму?)

Операційна 
діяльність

• В межах поточної операційної потужності лізингової компанії? Потрібна нова організація виробничого процесу?

• Чи відповідає існуюча лізингова система (програмне забезпечення, яким користується компанія) вимогам даної Програми вендорного 
фінансування?

• Чи треба застосовувати унікальну схему платежів? Коли треба здійснювати виплати?

• Чи є якісь унікальні бізнес-вимоги для цього Вендора? 

Фінанси

• Чи може існуючий процес фінансування впоратися з даною Вендорною програмою?

• В якій валюті потрібне фінансування - в національній або в іноземній (з прив 'язкою до іноземної)?

• Яким буде максимальний строк фінансування? Чи буде також введено і мінімальний строк?

• Чи поширюються якісь особливості оподаткування або ПДВ на фінансові активи або погоджену фінансову структуру?

• Чи достатні казначейські можливості для виконання даної Програми вендорного фінансування?

Юридичні 
питання

• Будь-які проблеми з викоаннням вимог законодавства?

• Чи має лізингова компанія достатньо юристів, щоб вчасно підготувати  договір ВФ?

• Будь-які проблеми із забезпеченням виконання договору?

• Можлива юридична "нездоланна перешкода"?
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Управління програмою 

За виконання Програми вендорного фінансування після проведення успішних переговорів 

Спеціалістом з розвитку нового бізнесу відповідає Менеджер програми.  Менеджер програми 

забезпечує фактичне впровадження програми і, разом зі Спеціалістом з розвитку нового бізнесу, 

навчання працівників власної компанії та компанії-партнера. Оскільки СРНБ краще за всіх знає і 

Вендора, і Програму вендорного фінансування, то найбільш оптимальним варіантом є спільна робота 

на етапі впровадження Менеджера програми і СРНБ.  

  Менеджер програми відповідає за проведення регулярного аналізу вендорної програми, оцінки 

програми (внутрішньої та зовнішньої) і комунікації в рамках програми.  Менеджером програми 

здійснюється моніторинг результатів діяльності програми і підготовка, у разі потреби, додаткового 

навчання. Також до обов’язків Менеджера програми входить управління продажем на місцях 

(персональними менеджерами з обслуговування клієнтів, робочий час яких може бути повністю або 

частково присвячений конкретній Програмі вендорного фінансування). 

Поради щодо роботи менеджера прогами: 

- Для кожної Програми вендорного фінансування, незалежно від структури, у лізинговій 

компанії має бути призначений менеджер програми.  

- Якщо досягнуто критичний обсяг бізнесу, то Менеджер може займатися лише однією 

вендорною програмою (як, наприклад, у разі створення Спільного підприємства або 

Програми вендорного фінансування з великим обсягом нового бізнесу), але такий фахівець 

може керувати й іншими неконкурентними програмами, якщо вони мають менший обсяг  

- Менеджер програми представляє інтереси Вендора в лізинговій компанії …… та інтереси 

лізингової компанії у Вендора, отже у своїх діях він повинен керуватися принципом взаємної 

вигоди і постійно бути дипломатом. 

- Менеджеру програми у роботі потрібні зовсім інші навички та здібності ніж Спеціалісту з 

розвитку нового бізнесу, отже рекомендується, щоб ці посади обіймали різні люди. Якщо 

група продажу в лізинговій компанії невелика, то один працівник може поєднувати дві 

посади: Спеціаліст з розвитку нового бізнесу та Менеджер програми. На певному етапі, коли 

кількість програм вендорного фінансування у лізинговій компанії збільшиться, ці посади 

необхідно буде розділити. 

Підтримка продажу 

Відділ підтримки продажу відповідає за виконання транзакцій згідно з домовленостями з 

Вендором. Функція підтримки продажу охоплює більшу частину комерційної діяльності, пов’язаної з 

групою продажу Вендора та кінцевими споживачами, а саме: відповідь на дзвінки, підготовка, у разі 

потреби, цінових пропозицій та документів на лізинг, підготовка файлів, необхідних для надання 

фінансування, а також інші питання обслуговування клієнтів. Все це треба враховувати, визначаючи чи 

зможе відділ впоратися з програмою в теперішньому складі або потрібні додаткові працівники, особливо 

у разі впровадження в компанії великої Програми вендорного фінансування.  Менеджер програми 

обов’язково має ознайомити з потребами та механізмами програми, які стосуються виконання 

транзакцій, керівництво відділу підтримки продажу, щоб воно могло правильно оцінити, чи потрібно 

буде виконувати нестандартні завдання вручну і як погоджений процес виконання транзакцій 

поєднується з внутрішнім процесом стандартного бізнесу. Чим більше винятків погоджено з Вендором, 

тим більше зусиль потрібно Відділу підтримки продажу та Адміністративно-господарському відділу для 

їхнього узгодження з внутрішніми процедурами, щоб правильно виконувати транзакції. 
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Відділ оцінки ризиків 

Відділ оцінки ризиків відповідає за належну оцінку ризиків самої програми, а також структури 

відносин та базового ризику, пов’язаного з кінцевим споживачем.  Знову ж таки, залежно від потреб 

програми, Відділ оцінки ризиків готує необхідні коригування до погодженого в ході переговорів договору 

про співпрацю щодо вендорного фінансування, щоб забезпечити прийнятний рівень ризику для 

лізингової компанії, а отже належне впровадження програми через регулярний бізнес-потік.  Менеджер 

програми обов’язково має ознайомити з потребами програми керівництво відділу, щоб воно могло 

правильно оцінити потреби в ресурсах та підготувати критерії прийнятного ризику та автоматичний 

скоринг, якщо все буде обговорено та остаточно погоджено з Вендором. 

Адміністративно-господарський відділ 

Адміністративно-господарський відділ відповідає за процес здійснення платежів та планування 

предметів лізингу в рамках Програми вендорного фінансування.  Залежно від вимог програми, 

необхідно правильно оцінити очікувану кількість транзакцій на місяць та будь-які особливі вимоги щодо 

планування, щоб відділ визначив належні процеси та обсяг потрібних ресурсів. Однією з найбільших 

переваг правильно розпочатої Програми вендорного фінансування є істотне скорочення циклу продажу 

Вендора завдяки безперервному та бездоганному процесу здійснення виплат лізинговою компанією. 

Для забезпечення правильного розподілу ресурсів з програмою має бути ознайомлений кожний 

працівник Адміністративно-господарського відділу. 

 

Маркетинговий інструментарій для реклами Програми ВФ 

Для належного запуску Програми вендорного фінансування особливе значення має розробка 

маркетингових матеріалів. Спочатку СРНБ погоджує первісну маркетингову стратегію програми. Важко 

переоцінити значення маркетингових матеріалів для розповсюдження інформації щодо програми, але 

потрібні вони і для зміцнення довіри до неї серед групи продажу Вендора, тому що в маркетингових 

флаєрах пояснюються переваги фінансування для кінцевого споживача, який вид фінансових продуктів 

можна розглядати і як лізингова компанія може допомогти обом: і Вендору, і кінцевому споживачу. 

З самого початку Програми вендорного фінансування лізингова компанія має брати участь у 

будь-яких важливих комерційних заходах Вендора, щоб сприяти поширенню інформації щодо програми 

фінансування та встановити гарні робочі стосунки з групою продажу Вендора / дилера, а також з 

кінцевим споживачем. Можна розглянути можливість участі у таких комерційних заходах, де можна 

рекламувати фінансові пропозиції Вендора: 

- виставки-ярмарки з «фінансовими куточками» та спеціальною рекламою, а саме: флаєри, 

брошури, постери, інші рекламні засоби з логотипом Програми вендорного фінансування;  

- виїзні презентації, організовані Вендором для його дилерів та кінцевих споживачів. На 

заході, організованому для дилерів Вендора, з його дозволу можна оголосити про введення 

спеціальних стимулюючих схем. Як рішення, що додає вигоди Програмі вендорного 

фінансування, можна розглянути фінансування запасів. 

- Розсилки електронною поштою для дилерської мережі, в рамках яких можуть проводитись 

рекламні кампанії щодо конкретної лінії обладнання або, наприклад, фінансових питань – 

фінансові субсидії. 

У процесі впровадження програми Менеджер програми разом з Вендором розробляють 

маркетингову стратегію, виходячи з потреб та бізнес-цілей Вендора. 

Велику роль у сьогоднішньому цифровому світі грає і цифровий маркетинг. Рекомендується 

розглянути можливість підготовки таких засобів: 
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Веб-сайт Вендора: 

- фінансовий розділ, присвячений Програмі вендорного фінансування та фінансовій рекламі 

(можна запропонувати таке: лізинг під 0% або за спеціальною ставкою, лізинг з сезонною 

оплатою, продовження гарантійного строку, пов’язане із пропозицією лізингу на основі 

вендорного фінансування, нова модель обладнання за допомогою вендорного 

фінансування, реклама запасів; 

- банери зі спеціальними пропозиціями з вендорного фінансування;  

- розміщення на веб-сайті маркетингових флаєрів, розроблених для запуску програми.  

Веб-сайт дилера: 

- обов’язково створити фінансовий розділ, присвячений Програмі вендорного фінансування;  

- рекламні матеріали щодо Програми вендорного фінансування та поточних пропозицій. 

Соціальні мережі 

Необхідно розробити інформаційні кампанії щодо запуску вендорної програми, особливо якщо 

цим каналом користуються кінцеві споживачі Вендора, можливо із засобами, які кидаються в очі, а 

саме: спеціальні рекламні матеріали або інформаційні кампанії про організацію програми. 

Зовнішня комунікація: 

Вендор та лізингова компанія мають узгодити свої позиції щодо реклами у ЗМІ на етапі 

розвитку нового бізнесу та оновлювати погоджену маркетингову стратегію протягом усього строку дії 

прогами.  

Належною практикою є розміщення спеціальних оголошень про створення нової програми у 

галузевих періодичних виданнях. Також з метою інформування потенційних кінцевих споживачів може 

бути доречним розміщувати платні статті, в яких описується Програма вендорного фінансування. 

Вендору та лізинговій компанії треба розглянути можливість участі в галузевих заходах або 

конференціях, в яких також братимуть участь кінцеві споживачі Вендора. Це ідеальний майданчик для 

встановлення ділових стосунків та реклами програми фінансування. 

Нижче наводиться перелік потенційних маркетингових заходів, які доцільно вжити лізинговій 

компанії в ході або вже після впровадження Вендорної програми. Такі маркетингові дії корисні для 

мережі продажу Вендора: 

МАРКЕТИНГОВІ 
ПОСЛУГИ 

ПРИКЛАДИ 

Стратегічна 
планування  

 Стратегічні плани / Маркетингові плани / Плани ініціатив 

 Стратегічні / інноваційні семінари-практикуми 

 Розробка нових продуктів  

Підтримка з доку 
СРНБ 

 Брошури, презентації, пропозиції  

 Прямі кампанії для Вендора / дилерів 

 Пропагування доданої вигоди маркетингу  

Навчання   Лізинг як фінансовий продукт, структуризація угод, облік, продукти, продаж-
консультація 

 Визначення понять, навчальні матеріали, інструкції з продажу  

Кампанії (для 
дилерів) 

 Фінансування орендованого парку транспортних засобів (якщо таке рішення можна 
застосувати до конкретної бізнес-моделі Вендора) 

 Фінансування запасів 

 Приклад фінансування 

 Схеми стимулювання 
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МАРКЕТИНГОВІ 
ПОСЛУГИ 

ПРИКЛАДИ 

Кампанії (для 
кінцевих споживачів) 

 0% / спеціальна ставка 

 Сезонні платежі / гнучкість / продовження строку гарантії / інші особливості продуктів 

 Нова модель обладнання за допомогою фінансування  

 Розвідування 

 Попереднє схвалення  

 Активізація руху запасів 

Маркетингові 
матеріали 

 Брошури 

 Флаєри 

 Постери 

 Рекламні засоби 

Заходи 

 Виставки-ярмарки 

  Конференції  

 Вітальні заходи 

Зовнішня комунікація  

 Брендинг 

 Інформаційні бюлетені 

 Реклама та зв’язки з громадськістю  

 Веб-сайти, соціальні мережі  

 

Приклади маркетингових флаєрів, що рекламують рішення ВФ (те, що кидається в очі): 

  

 

Вимірювання ефективності вендорної програми (Ключові показники 

ефективності – КПЕ) 

Кожна програма ВФ (у тому числі Спільне підприємство) повинна мати узгоджений з самого 

початку набір КПЕ, за допомогою яких визначається успішність програми як для однієї, так і для іншої 

сторони. Нижче наводяться приклади потенційних КПЕ, які можна використати в ході вимірювання 

успіху програми: 

- мінімальний обсяг нового бізнесу, який підлягає фінансуванню, на рік; 

- рівень фінансового охоплення мережі продажу Вендора;  

- мінімальний обсяг нового бізнесу на менеджера напряму  в лізинговій компанії 
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- вартість ризиків програми; 

- кількість транзакцій схвалених, призупинених та відхилених відділом оцінки ризиків;  

- мінімально необхідна прибутковість вендорної програми;  

- збільшення обсягів продажу продукції Вендора завдяки програмі фінансування;  

- норма непроцентного доходу (авансові платежі / плата за адміністрування, плата за 

комплексне рішення, плата за продовження тощо); 

- час, потрібний на здійснення виплати;  

- строк обробки заявки;  

- конверсія у відсотках (співвідношення загальної кількості запланованих договорів та 

договорів, для яких затверджено фінансування); 

- реалізація залишкової вартості.  

 

 

 

Лізингова компанія має користуватися КПЕ в кожному аспекті свого бізнесу, а не лише 

у ВФ. Але у випадку Програми вендорного фінансування КПЕ повинні бути зазначені у договорі 

про співпрацю щодо вендорного фінансування і вимірюватися протягом усього строку дії 

програми. Дуже важливо наголосити на тому, що у разі включення до договору про співпрацю 

погоджених КПЕ, лізингова компанія, повинна мати, по-перше, необхідні операційні потужності 

для їх досягнення, і, по-друге, необхідну для їх вимірювання систему звітності. Найбільша 

помилка, якої може припуститися лізингова компанія, так це погодитися на КПЕ, які вона не 

може виконати, сподіваючись, що вимірювати їх ніхто не буде. Вендори завжди хочуть 

отримати найкращу фінансову підтримку для їхніх дилерів та кінцевих споживачів, і, якщо вони 

не отримують від лізингової компанії належної погодженої підтримки, то розірвуть договір про 

співпрацю і звернуться до того конкурента, який зможе виконати, те що обіцяв. Вендорне 

фінансування – це бізнес, який ґрунтується на відносинах і де довіра та якісна співпраця є 

передумовою успіху програми. 
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Резюме 

Як зазначено вище, метою цього посібника з впровадження вендорної програми є викладення 

найкращої світової практики ефективного впровадження Програми вендорного фінансування та порад 

щодо того, як справити чудове перше враження на нового партнера – вендора. Найпростіший спосіб 

довести, що лізингова компанія здатна продемонструвати належний рівень організації операційної 

діяльності та обслуговування клієнтів, – це мати для розгортання нової програми найвищий рівень 

обслуговування, операційну ефективність та добру структуру процесу впровадження. Якщо все це є, то 

лізингова компанія забезпечить велику перевагу будь-якому потенційному партнеру-вендору і стане 

дуже успішним, повноцінним надавачем вендорного фінансування. 
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Вступ 

 Підписання Договору про співпрацю щодо вендорного фінансування є фінальним етапом 

процесу перед фактичним розгортанням програми. Для забезпечення успішного укладення договору 

між лізинговою компанією та Вендором, необхідно належним чином здійснити весь процес розвитку 

нового бізнесу, який, крім важливих економічних питань, передбачає ретельне обговорення і 

погодження питань юридичних.  

Лізинговій компанії завжди рекомендується готувати проект типового договору про співпрацю, оскільки 

він повинен відображати її основну діяльність. Завдяки наявності підготовленого компанією проекту 

договору і самі переговори будуть більш актуальними та прагматичними. 

У наведеній нижче таблиці містяться найбільш важливі юридичні та ділові питання, які необхідно 

закріпити у Договорі про співпрацю щодо вендорного фінансування. 

 

ЩО ТРЕБА ЗАКРІПИТИ В 

ДОГОВОРІ: 
ДОДАТКОВІ ПОЯСНЕННЯ: 

Дата набрання чинності та 

початковий строк дії договору: 

* Початковий/мінімальний строк 

дії договору  

* На який строк договір може бути 

продовжено і права щодо 

припинення договору протягом 

такого додаткового строку його дії  

У договорі треба зазначити, на який строк він укладається. Чим складніше 

та дорожче організаційно-правова структура, тим триваліший строк 

рекомендується передбачити для досягнення програмою зрілості та 

необхідної прибутковості. Більш докладно про строки дії кожної структури 

Вендорного фінансування – в «Аналізі найкращої практики вендорного 

фінансування». 

Предмет договору про співпрацю  У цьому пункті необхідно чітко вказати принципи співпраці між лізинговою 

компанією та Вендором. Зазвичай у ньому міститься твердження, що 

обидві Сторони розпочинають співпрацю щодо створення фінансової 

програми, за якою лізингова компанія пропонуватиме фінансування 

продукції, що реалізується Вендором та юридичними особами (дилерами), 

які належать до мережі Вендора на українському ринку, підприємствам, які 

працюють в Україні.  

 

Діловою метою цього договору є залучення нових клієнтів та збільшення 

обсягів продажу. 

Умови продовження договору:   Якщо після завершення початкового строку договір не припиняється, він 

кожного разу має автоматично продовжуватися на новий строк – 1  рік, доки 

не буде припинений однією із Сторін.  

 

У разі такого автоматичного продовження Сторони заощаджують час та 

гроші, оскільки немає потреби готувати додаток до договору про його 

продовження. 

 

Умови припинення договору (за 

згодою сторін, порушення 

зобов’язань та відшкодування 

збитків, зміна контролюючої 

особи, суттєва несприятлива 

зміна обставин тощо…) 

У договорі повинні бути чітко визначені взаємні повноваження Сторін 

щодо припинення договору: 

 

Нижче наводяться деякі пропозиції щодо того, як діяти у такому випадку, 

але це завжди залежить від конкретних переговорів: 

* Протягом початкового строку дії Договір про співпрацю щодо вендорного 

фінансування може бути припинений будь-якою Стороною за умови 

повідомлення іншої Сторони у письмовому вигляді за 6 місяців до 

завершення початкового строку. 

* Протягом додаткового строку дії Договір може бути припинений будь-

якою стороною за умови повідомлення іншої Сторони у письмовому 

вигляді за 90 днів до дати припинення Договору. 
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ЩО ТРЕБА ЗАКРІПИТИ В 

ДОГОВОРІ: 
ДОДАТКОВІ ПОЯСНЕННЯ: 

* Будь-яка Сторона може негайно припинити договір у разі суттєвого 

порушення, яке не усунене протягом 14 днів, у разі ліквідації/введення 

тимчасової адміністрації, зміни контролюючої особи або суттєвої 

несприятливої зміни обставин. 

Відшкодування збитків та 

питання, пов’язані з 

відповідальністю 

До такого договору можуть бути включені стандартні норми про 

відшкодування збитків (виконання вимог законодавства та регуляторних 

органів). Це залежить від внутрішніх правил Вендора та лізингової 

компанії і вимог національного законодавства.  

Порядок вирішення спорів:  

(звернення до суду, звернення до 

арбітражної інстанції тощо…) 

Необхідно включити стандартний пункт або його модифікацію про 

вирішення спорів, оскільки він чітко пояснює, що має робити кожна 

Сторона у разі юридичного спору. 

Фінансові продукти  Завжди треба вказати фінансові продукти, які лізингова компанія надає 

кінцевому споживачу. Можна розглянути такі варіанти: 

- фінансова лізинг; 

- операційний лізинг; 

- кредити (якщо доречно і можливо для лізингової компанії); 

- відступлення прав вимоги (у деяких випадках такий юридичний 

продукт буде потрібен); 

- будь-який інший продукт, розроблений спільно з Вендором 

Ролі та обов’язки Завжди необхідно чітко вказати, який вид послуг надає лізингова компанія 

і яку підтримку вона пропонує Вендору за Програмою вендорного 

фінансування. 

Стандартним обов’язком лізингової компанії є фінансування інвестицій у 

машини та обладнання, яке продає Вендор. Таке фінансування надається 

лізинговою компанією лише у разі прийняття позитивного кредитного 

рішення згідно з її внутрішніми процедурами. 

Що стосується Вендора, то спектр можливих ділових домовленостей дуже 

широкий. Вендор може мати такі обов’язки: 
- інформування про можливість надання фінансування лізинговою 

компанією та про її фінансовий продукт, 
- надання кінцевому споживачу рекламних та інформаційних 

матеріалів з вендорного фінансування, 
- зазначення інформації про Вендорну програму у власних 

рекламних матеріалах, 
- надання кінцевому споживачу лізингоодержувачу незобов’язуючих 

пропозицій з фінансування, якщо це погоджено з лізинговою 
компанією, 

- допомога зі збором фінансових документів споживача, необхідних 
для проведення оцінки ризиків, яка здійснюється лізинговою 
компанією, 

- допомога з підписанням відповідного договору лізингу, у тому числі 
акту приймання, прискорення процесу доставки та здійснення 
виплат тощо. 

У разі складної програми та унікального бізнес-процесу ролі та обов’язки 
можна викласти в окремому додатку зі схемою та детальним описом бізнес-
процесу. 

Плата Вендору за програмою  У найпростішому базовому варіанті Програми вендорного фінансування 

може передбачатися лише винагорода за залученого клієнта 

(реферальна винагорода) / комісія, але це необов’язково. У разі 

впровадження більш складного варіанта програми на базі виплати 

дивідендів можуть застосовуватися різні схеми розподілу прибутку. 

Субсидії / програма 

стимулювання  

Субсидії – це дуже важливий маркетинговий елемент для Програми 

вендорного фінансування. Виходячи з цього, необхідно домовитися та 

закріпити у договорі про співпрацю відповіді на такі питання: 

Чи надає партнер (Вендор) Програми вендорного фінансування будь-які 

обов’язкові субсидії або інші стимули? 

Чи передбачається нарахування пені за несвоєчасну виплату субсидій 

Вендором? 

Чи надаються субсидії/стимули винятково даній лізинговій компанії? 



4 

ЩО ТРЕБА ЗАКРІПИТИ В 

ДОГОВОРІ: 
ДОДАТКОВІ ПОЯСНЕННЯ: 

Якщо ні, чи бере Вендор на себе зобов’язання  принаймні не пропонувати 

«кращих» субсидій або інших стимулів будь-якій іншій стороні? 

Використання графічної 

символіки (логотип)  

Програма вендорного фінансування може реалізуватися під  фірмовою 

торговою маркою з використанням логотипу Вендора. У такому разі в 

договорі про співпрацю треба зазначити, що Вендор надає лізинговій 

компанії неексклюзивне право на використання назви/торгових марок та 

логотипу Вендора. 

 

Показники результатів діяльності 

та звітність  

Щоб мати можливість вимірювати успіх програми, для кожної Вендорної 

програми необхідно погодити якісні та кількісні показники.  

У кожному Договорі про співпрацю з Вендором для вимірювання базових 

результатів програми  повинні бути закріплені як мінімум такі три базові 

КПЕ: 
- загальна сума фінансування (% від плану); 
- рівень фінансового охоплення (загальна сума фінансування / 

загальна сума всіх угод Вендора, які відповідають критеріям 
програми); 

- вартість ризиків.  
 

Виходячи зі складності програми та рівня інтеграції програми 

фінансування в комерційний цикл Вендора, цей перелік у договорі можна 

доповнити і багатьма іншими КПЕ.  

 

Вендор буде очікувати безперебійний операційний процес для 

забезпечення виплат, тому що він, як Партнер, хоче завдяки 

фінансуванню скоротити свій цикл продажу, отже лізингова компанія може 

очікувати, що у договір про співпрацю будуть включені КПЕ (ключові 

показники ефективності), які відображають операційну ефективність 

лізингової компанії, а саме: 

- час на здійснення виплат (% транзакцій, оплата за якими 

здійснена, наприклад, через 48 годин після підписання угоди); 

- затвердження відділом оцінки ризиків.  

Ексклюзивність програми або 

пріоритетне право на укладення 

угоди 

Таке питання завжди треба обговорювати з Вендором. Під 

ексклюзивністю програми розуміється, що лізингова компанія буде єдиним 

постачальником фінансування, який розглядатиме можливість надання 

фінансування кінцевим споживачам.  

Регулююче законодавство  Завжди найбільш оптимальним варіантом є використання в якості 

регулюючого законодавства для договору про співпрацю національного 

законодавства країни, де відбувається діяльність.  

Але у деяких випадках світові або міжнародні компанії-вендори бажають в 

якості регулюючого вибрати законодавство країни, де розташований їх 

головний офіс або, наприклад, загальноєвропейське відділення. Якщо це 

так, то українська лізингова компанія має дуже ретельно проаналізувати, 

чи прийнятне таке законодавство, оскільки в кожній країні законодавство 

різне і дуже важко буде брати участь у судовому процесі, який 

відбувається за законами іноземної країни. 

Обмеження на синдикацію   Для деяких лізингових компаній синдикація може мати дуже велике 

значення, отже це питання треба уточнити. Деякі Вендори можуть 

спочатку не погодитися на передачу укладених лізинговою компанією угод 

банкам, оскільки не розуміють причини таких дій. У такому випадку 

лізингова компанія повинна пояснити свій казначейський/синдикаційний 

процес. 

Імпортне мито на прямі угоди і 

зворотний лізинг, якщо 

обладнання не імпортується до 

ЄС   

Деякі Вендори можуть вирішити імпортувати певне обладнання, і, в 

такому випадку, необхідно визначити та погодити порядок ввезення та 

відповідне мито, щоб забезпечити плавний хід бізнес процесу. 

Розподіл ризиків / підтримка 

повторного продажу  

Щоб підвищити прийнятний рівень ризику лізингової компанії, Вендор 

може запропонувати різноманітну підтримку повторного продажу або 

розподілу ризиків. Остаточна структура розподілу ризиків великою мірою 
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ЩО ТРЕБА ЗАКРІПИТИ В 

ДОГОВОРІ: 
ДОДАТКОВІ ПОЯСНЕННЯ: 

залежить від готовності Вендора надати достатню підтримку в процесі 

оцінки ризиків та підтримати підвищення рівня прийнятності ризиків у 

конкретній програмі вендорного фінансування.  

У деяких програмах може існувати домовленість про те, що, для 

зміцнення погоджених механізмів розподілу ризиків, материнська компанія 

Вендора надає корпоративну гарантію. Якщо так, то це необхідно 

закріпити у договорі про співпрацю, бажано у формі додатку, оскільки тоді 

така гарантія стане невід’ємною частиною договору про співпрацю щодо 

вендорного фінансування.   

Зовнішня обробка персональних 

даних / Загальний регламент про 

захист даних (GDPR) 

Лізингова компанія надає зовнішнім організаціям для обробки персональні 

дані, по відношенню до яких вона має функції контролера від імені 

Вендора. Це дуже важливе юридичне питання оскільки норми GDPR є 

досить складними і несанкціонована обробка даних може призвести до 

серйозних юридичних проблем. 

Менеджер програми / комерційна 

група  

Чим більший обсяг потенційної Програми вендорного фінансування, тим 

вище ймовірність того, що програмі на місці будуть потрібні окремий 

Менеджер програми та персональні менеджери з обслуговування клієнтів. 

Призначення окремого менеджера на повну ставку має економічний сенс 

лише тоді, коли лізинговою компанією досягнуто за програмою певний 

обсяг нового бізнесу. Це завжди є предметом окремих домовленостей і 

може бути вирішено, що спочатку працівники в програмі будуть задіяні 

частково, а потім, коли програма досягне певного рівня зрілості, вони 

повністю будуть займатися лише нею. 

Інші основні елементи 

партнерства, які стосуються 

договору 

Право власності на обладнання: 

Право власності на обладнання та пов’язаний з ним ризик завжди повинні 

переходити лізинговій компанії від Вендора, тому що головним 

припущенням фінансування на основі активів є забезпечення у вигляді 

активу. Лізингова компанія завжди повинна отримувати абсолютне право 

власності на обладнання незалежно від того, чи прийме його потім 

Споживач або ні.  

 

Розмір угоди:  

Не кожна лізингова компанія має можливість фінансувати транзакції 

невеликого або середнього розміру, отже це питання обов’язково треба 

обговорити з Вендором, і, якщо буде погоджено певний мінімальний 

розмір угоди, він має бути вказаний як одна з умов програми. 

 

Процес оцінки ризиків: 

Для нормальної роботи над оцінкою ризиків процес їхньої оцінки треба 
погодити з Вендором. Особливо слід взяти до уваги таке: 

- Ким будуть подаватися заявки на лізинг: кінцевими споживачами, 
Вендором та/або його дилерами? 

- Чи встановлено погоджений строк схвалення заявки? 
- Чи може Вендор оскаржити відмову заявки? І якщо так, то в якій 

формі? 
- Як Вендор/дилер має бути ознайомлений з рішенням відділу 

оцінки ризиків? 
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Резюме 

Договір про вендорне фінансування має чітко відображати ділові наміри Сторін, які вступають у 

співпрацю. На переговори необхідно виділити стільки часу та зусиль, скільки потрібно, тому що належне 

закріплення в юридичному документі домовленостей щодо фінансування можливе лише за умови 

правильного розуміння економічних та юридичних процесів. Такий підхід забезпечить створення 

потенційно успішної Програми вендорного фінансування. 

  Завжди доцільно, щоб від обох сторін – від Вендора та лізингової компанії – був призначений 

керівник переговорів (або Спеціаліст з розвитку нового бізнесу), який відповідатиме за нормальний хід 

переговорів, буде діяти як контактна особа у зв’язках між сторонами, відповідатиме за дотримання 

погоджених термінів, належне оброблення та обмін актуальною інформацією.  

На ринку Західної Європи існує багато програм вендорного фінансування, щодо яких пройшли 

переговори, були укладені договори про співпрацю, але вони так і не стали успішними. Причиною цього 

є те, що на переговорах щодо розвитку нового бізнесу та юридичних питань не було зосереджено уваги 

на необхідних пріоритетах та процесах бізнесу, а програма не стала невід’ємною частиною комерційної 

мережі Вендора. Внаслідок цього, хоча лізингова компанія і підписала юридичний договір, додаткової 

вигоди Вендору це не принесло і програма зазнала невдачі. 


