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Анотація. У статті досліджено наукові 
підходи та окреслено понятійний апарат 
теорії і практики лізингу, визначено сутність 
лізингових операцій та особливості механізмів 
їх реалізації. На підставі аналізу особливо-
стей правового забезпечення лізингу в різних 
країнах, структуровано множину визначень 
поняття «лізинг», проведено кластеризацію 
законодавчих документів у сфері лізингу. Зокре-
ма, виокремлено чотири кластери, які регла-
ментують: статус суб’єктів лізингу; відносини 
між суб’єктами лізингу; відносини суб’єктів 
лізингу та органів державної влади; відносини 
суб’єктів лізингу з фінансовими установами, 
інформаційними агентствами. Узагальнено 
види і форми лізингових платежів. Охаракте-
ризовано етапи здійснення лізингових операцій 
за організаційно-управлінським і фінансово-
економічним підходами. Подальші дослідження 
полягатимуть у вирішенні проблемних питань 
побудови фінансово-кредитного механізму та 
управління ризиками лізингових операцій.
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Аннотация. В статье исследованы научные 
подходы и понятийный аппарат теории и прак-
тики лизинга, определены сущность лизинго-
вых операций и особенности механизмов их ре-
ализации. На основании анализа особенностей 
правового обеспечения лизинга в разных стра-
нах, структурировано множество определений 
понятия «лизинг», проведена кластеризация 
законодательных документов в сфере лизин-
га. В частности, выделены четыре кластера, 
которые регламентируют: статус субъектов 
лизинга; отношения между субъектами лизин-
га; отношения субъектов лизинга и органов го-
сударственной власти; отношения субъектов 
лизинга с финансовыми учреждениями, инфор-
мационными агентствами. Обобщены виды и 
формы лизинговых платежей. Охарактеризова-
ны этапы осуществления лизинговых операций 
за организационно-управленческим и финан-
сово-экономическим подходами. Дальнейшие 
исследования будут направлены на решение 
проблемных вопросов построения финансово-
кредитного механизма и управления рисками 
лизинговых операций.
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Постановка проблеми. На сьогодні вітчиз-
няні підприємства відчувають нестачу власного 
капіталу для розвитку виробництва, придбання 
нового обладнання та використання нових тех-
нологій. Висока вартість банківських кредитних 
ресурсів, фінансовий стан і недостатній рівень 
кредитоспроможності вітчизняних підприємств 
зумовили необхідність упровадження ефектив-
них і доступних способів фінансування для онов-
лення основних засобів і розвитку виробництва, 
до яких, зокрема, відноситься лізинг. У той же 
час, лізинг міцно увійшов у сферу банківської ді-

яльності. Банки стали інноваторами лізингових 
послуг, відіграли провідну роль у процесі форму-
вання лізингових відносин в Україні та за обсяга-
ми лізингових операцій і лізингового портфеля є 
лідерами вітчизняного ринку лізингу. 

Аналіз останніх публікацій. Вагомий внесок 
у формування та розвиток теоретико-методоло-
гічних засад лізингових відносин, дослідження 
проблемних аспектів становлення та розвитку 
ринку лізингових послуг, лізингових відносин, 
взаємодії банків з лізинговим бізнесом, органі-
зації лізингу як самостійного інструменту фі-
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нансування здійснили зарубіжні та вітчизняні 
вчені, підтвердження чого слугують наукові пра-
ці Дж. Алсторма, А. Аюпова, Дж. Бейлі, С. Бру-
са, Д.  Ваховича, Д.  Ван-Хорна, О.  Вовчак, В.  Ві-
трянського, І. Івасіва, Дж. Кемпбелла, Т. Кларка, 
Н.  Кравченко, М.  Колберга, К.  Ларіонової, 
М. Личагіна, В. Міщенка, А. Мороза, Д.Портера, 
П. Саблука, Т. Смовженко, Ф. Фабоцці, У. Шарпа, 
О. Яремчука та інші. Поряд з цим, дослідження 
ступеня розробленості проблемних питань по-
казують, що, незважаючи на велику увагу дослід-
ників, багато аспектів лізингу потребують по-
дальшого вивчення, розробки та вдосконалення, 
зокрема, класичні механізми лізингових опера-
цій, інноваційні види лізингу, нові методи оцін-
ки кредитоспроможності та аналізу фінансового 
стану клієнтів, управління ризиками лізингових 
операцій тощо. Отже, висока практична значи-
мість і недостатня розробленість теоретичних 
питань дослідження лізингових операцій, стан 
економічного середовища та динамічність змін 
фінансового ринку України зумовили актуаль-
ність дослідження.

Метою статті є дослідження сутності лізин-
гової операції та особливостей механізмів їх ре-
алізації.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи 
поняття лізингу як економічної категорії, варто 
відмітити його комплексний і багатоаспектний 
характер, адже, характеризуючи та підкреслюючи 
особливості цього поняття, також розглядається 
низка поєднаних понять – лізингова операція, лі-
зингова угода, лізинговий механізм, лізингова ді-
яльність, лізинговий бізнес, лізингова індустрія, 
лізинговий ринок (табл. 1).

Аналіз наукової економічної літератури та за-
конодавчих документів показав неоднозначність 
підходів до визначення лізингу, що ускладнює 
його ефективне використання на практиці, а від-
так потребує науково обґрунтованого уточнення 
(рис. 1). Проведена структуризація, на нашу дум-
ку, показує, що лізинг варто розглядати на макро-
рівні як галузь економіки (лізингова індустрія), 
сегмент ринку фінансових послуг (ринок лізин-
гу); на мезорівні з позиції суб’єктно-об’єктного 
підходу як вид діяльності, договірні відносини, 
сутність яких формалізована угодами (кредит-
ною, купівлі-продажу, страхування); на мікро-
рівні за процесно-функціональним підходом як 
фінансовий механізм, інструмент, операція.

Таблиця 1
Понятійний апарат теорії та практики лізингу

Поняття Зміст
Лізинговий бізнес особливий вид підприємницької діяльності, в основі якого полягають оренд-

ні та кредитні відносини [1, с.455]
Лізингова діяльність підприємницька діяльність з придбання лізингодавцем у власність майна з 

метою його подальшого надання за плату в тимчасове володіння і користу-
вання лізингоотримувачу. Лізингова діяльність здійснюється шляхом укла-
дення договору фінансової оренди (лізингу) і у відповідності з ним догово-
ру купівлі-продажу (поставки) майна, придбаного для подальшої передачі в 
якості предмета лізингу [2, с.72]

Лізингова індустрія сукупність функціонуючих на ринку лізингових фірм і компаній [13, с.18]
Лізингова угода комплекс договірних відносин [3, с.140]
Лізинговий механізм сукупність взаємопов’язаних дій, що забезпечують практичне виконання 

функцій лізингу як самостійного фінансового інструменту [4, с.6-7]

Джерело: власна розробка автора за результатами опрацювання вищеозначених наукових праць

Високий рівень розробленості нормативно-
законодавчої бази всебічно характеризує правові 
аспекти лізингу. Проте, на нашу думку, її класте-
різація на рівні законодавчих документів свід-
чить, що: перший кластер об’єднує законодав-
чі документи, що визначають правовий статус 
суб’єктів лізингу; другий – регламентує  відноси-
ни суб’єктів лізингу та органів державної влади; 

третій – регламентує відносини суб’єктів лізингу 
з банками та небанківськими кредитними уста-
новами, страховими компаніями, органами фіс-
кальної служби, інформаційними агентствами 
(брокерська, дилерська, маркетингова установи); 
четвертий – регулює відносини між суб’єктами 
лізингу.
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Багатоваріантність поняття лізингу можна 
пояснити його комплексністю та складністю. 

У Законі України «Про оподаткування при-
бутку підприємств» надано визначення понять 
«лізингова (орендна) операція», «оперативний 
лізинг (оренда)», «фінансовий лізинг (оренда)», 
«зворотний лізинг (оренда)». Зокрема, під лізин-

говою операцією розуміється господарська опе-
рація фізичної чи юридичної особи (орендодав-
ця), що передбачає надання основних фондів або 
землі в користування іншим фізичним чи юри-
дичним особам (орендарям) під процент і на ви-
значений строк [11].

ЛІ
ЗИ

НГ

ВІД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДОГОВІР ОРЕНДИДОГОВІР ОРЕНДИ

ГОСПОДАРСЬКА ОПЕРАЦІЯГОСПОДАРСЬКА ОПЕРАЦІЯ

ФОРМА 
КРЕДИТУВАННЯ

ФОРМА 
КРЕДИТУВАННЯ

ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 Цивільний Кодекс України, ЗУ «Про 
лізинг», Конвенція УНІДРУА «Про 
міжнародний фінансовий лізинг»

Закон РФ «Про лізинг» Закон РК «Про 
фінансовий лізинг»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РБ «Про 
питання регулювання лізингової 
діяльності»

Директива № 2008/48/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС про договори споживчого 
кредитування

ЗУ «Про фінансовий 
лізинг», Господарський 
Кодекс України 

ЗУ «Про оподаткування 
прибутку підприємства», «Про 
податок на додану вартість»

Цивільний 
кодекс РФ

Цивільний 
кодекс РК 

Одноманітний 
торгівельний кодекс 
США

Теоретичні дослідженняТеоретичні дослідження

Рис. 1. Структуризація множини визначень поняття «лізинг»
Джерело: власна розробка автора на підставі опрацювання [5, с.7; 6; 7; 8; 9; 10;17]

Зокрема А. Смагуло ввважає, що «лізинг – це 
комплекс економічних відносин, пов’язаних го-
ловним чином з купівлею-продажем, орендою, 
кредитом і юридично оформлених відповідними 
договорами, коли лізингодавець за рахунок влас-
них і залучених коштів набуває у продавця ін-
вестиційні та споживчі товари тривалого корис-
тування та надає їх за певну плату в тимчасове 
володіння і користування лізингоодержувачу на 
строк понад одного року (з опціоном і без опціо-
ну по закінченні терміну контракту)» [12, с. 21].
Підкреслюючи значущість лізингу як виду інвес-
тиційної діяльності, А. Смагулов наголошує, що 
він «відкриває шлях до нової техніки і передових 

технологій виробництва, забезпечує зростання 
реального сектора економіки, створює умови для 
сталого економічного зростання, дає можливість 
підвищити якість і конкурентоспроможність 
продукції,… активізує інноваційну діяльність 
підприємств, … сприяє диверсифікації економі-
ки, дозволяє подолати її сировинну орієнтацію і 
створює умови для зростання переробних галу-
зей» [13, с.5]. Підтримуємо позицією дослідника, 
яка підкреслює економічні аспекти лізингу. 

Досліджуючи характер лізингової операції, 
Я.В. Онищук підкреслює, що основою лізингової 
угоди є фінансова операція, яка передбачає вкла-
дення ресурсів на умовах платності і зворотності 
в основний капітал[14, с. 108].
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На думку І.І. Д’яконової, М.І.Макаренка, 
Ф.О.Журавки «лізингова операція є специфіч-
ною формою фінансування вкладень в основні 
фонди при посередництві спеціалізованої (лізин-
гової) компанії, яка купує майно для третіх осіб 
та передає його в довгострокову оренду» [15].

Не можемо погодитися з розумінням лізин-
гової операції як: «встановлені міжнародними 
і національними законодавчими актами спосо-
би регулювання взаємовідносин трьох сторін: 
лізингової компанії (лізингодавця), споживача 
(лізингоотримувача) і постачальника устатку-
вання» [16] тому, що такий підхід тільки уточнює 
склад суб’єктів лізингової угоди та підкреслює 
її правовий аспект. Щодо суб’єктів лізингової 
операції, доречно уточнити, що за ступенем їх 
рольової значущості відрізняють суб’єкти: пря-
мої участі –лізингові, виробничі та торговельні 
компанії, транспортні підприємства та населен-
ня; непрямої участі –страхові і брокерські ком-
панії, інші посередницькі фірми. В той же час, 
комерційні банки можуть виступати як суб’єкти 
прямої участі, маючи дочірні лізингові компанії, 
або непрямої участі як фінансові посередники 
(кредитори). Крім цього, лізингові операції мо-
жуть здійснювати тільки ті суб’єкти, що мають 
ліцензію на цей вид діяльності, в іншому випадку 
– операції підлягають відображенню як договір 
оренди або купівлі-продажу відповідно до чин-
ного законодавства. Характеристику суб’єктів, 
які приймають участь у лізингових операціях, 
надано в Законі України «Про фінансовий лі-
зинг»[17].

Отже, чітке визначення поняття лізинго-
вої операції має важливе практичне значення, 
адже недотримання правил її документального 
оформлення у вигляді лізингової угоди може зу-
мовити ризики не визнання статусу операції, що 
спричинить несприятливі фінансові наслідки для 
її учасників.

У зв’язку з цим,необхідним є визначення 
основних елементів лізингової операції:об’єкт 

(рухоме та нерухоме майно) та суб’єкти лізин-
гової угоди;строк дії лізингової угоди;лізингові 
платежі;послуги, що надаються по лізингу.

Складність структури лізингової операції 
зумовлена багатоетапністю і взаємозалежністю 
етапів лізингового процесу, кожен з яких регла-
ментує предмет, порядок, послідовність, умови і 
строк взаємодії його учасників. На сьогодні в те-
орії та зарубіжній практиці відрізняють такі схе-
ми лізингових операцій, зокрема, двостороння 
(класична) та трьохстороння лізингові операції, 
міжнародна лізингова операція, лізингової опе-
рації в закордонному банку під гарантію місце-
вого банку, багатостороння лізингова операція 
на умовах державно-приватного партнерства та 
інші. Таке різноманіття потребує їх ґрунтовного 
вивчення на можливість визнання та розширен-
ня видів структур сучасних лізингових операцій 
і прийняття рішення внесення змін і доповнень 
до Закону України «Про фінансовий лізинг», як 
основного нормативно-правового акту у сфері 
лізингу.

Організацію лізингового процесу можна роз-
глянути за організаційно-управлінським і фінан-
сово-економічним підходами, що дозволяє умов-
но виділити його основні етапи (табл. 2). Так, на 
підготовчому етапі здійснюється обґрунтування 
доцільності здійснення та ефективності лізин-
гової операції для прийняття управлінського 
рішення щодо її реалізації в часі з урахуванням 
потреби у фінансових ресурсах. Ефективність лі-
зингової операції визначають лізингові платежі 
та грошові потоки, що генеруються за результа-
тами експлуатації предмета лізингу.

Важливим елементом, що фактично зу-
мовлює мету лізингової операції та виступає 
об’єктом аналізу та управління, є лізингові пла-
тежі, під якими розуміють загальну суму, яка 
сплачується лізингоодержувачем лізингодавцю 
за надане йому право користування майном –
об’єктом угоди.

Таблиця 2
Основні етапи лізингової операції

Назва етапу Об’єкт аналізу та управління Результат
за організаційно-управлінським підходом

Підготовчий Проект лізингової операції Обґрунтування доцільності здійснення 
лізингової операції, підготовка прийняття 
рішення

Організаційний Бізнес-план реалізації лізингової 
операції

Затверджений бізнес-план і пакет догово-
рів, що забезпечують реалізацію лізинго-
вої операції
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Управлінський Управління предметом лізингової 
операції

Поточні звіти про виконання бізнес-плану 
лізингової операції та контроль за вико-
нанням пакету договорів

Заключний Завершення лізингової операції Звіт про ефективність лізингової операції
за фінансово-економічним підходом

Підготовчий Об’єкт лізингу, умови реалізації лі-
зингової угоди

Техніко-економічне обґрунтування ефек-
тивності лізингу

Акумулювання грошо-
вих фондів

Договори лізингу, договори купів-
лі-продажу, супутні договори, що 
забезпечують реалізацію лізингової 
угоди 

Формування фонду грошових фондів

Генерування грошових 
фондів

Предмет лізингу, лізингові платежі Генерування грошового потоку внаслідок 
експлуатації предмету лізингу

Інвестування грошо-
вих фондів

Зобов’язання за договором купівлі-
продажу

Перетворення грошових фондів в основні 
фонди

Розподілу грошових 
фондів

Грошовий потік, лізингові платежі Формування грошових фондів за рахунок 
розподілу грошового потоку, який згене-
ровано результатами експлуатації пред-
мету лізингу

продовження таблиці 2

Джерело: побудовано автором на підставі опрацювання [18, 19]

Основними елементами лізингових плате-
жів  є:

- сума, яка відшкодовує при кожному плате-
жі частину вартості об’єкта лізингу, що аморти-
зується за строк, за який вноситься лізинговий 
платіж;

- платіж як винагорода лізингодавцю за отри-
мане в лізинг майно;

- відшкодування страхових платежів за до-
говором страхування об’єкта лізингу, якщо він 
застрахований лізингодавцем (ризикова премія);

 

Види лізингових платежів 

За методами 
нарахування 

За способами сплати За періодичністю 
сплати 

Фіксовані  

Пайові  

Окупні 

У % від вартості 
об’єкта 

Лінійні  

Прогресивні 

Дегресивні  

Сезонні  

Одноразові  

Періодичні  

З авансовим 
внеском  

Інші варіанти 

Лізингові платежі 

Грошова  Натуральна   Змішана   

Форми лізингових платежів 

Рис. 2. Види і форми лізингових платежів
Джерело: побудовано автором на підставі опрацювання [20, 21]
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- сума, що сплачується лізингодавцю як про-
цент за залучений ним кредит для придбання 
майна за договором лізингу (лізинговий процент, 
лізингова маржа);

- інші витрати лізингодавця, передбачені до-
говором лізингу.

А.М. Абашиною [20] і Н.М. Внуковою [21] за-
пропоновано підхід, який характеризує множину 
видів лізингових платежів за ознаками: мето-

ди нарахування, спосіб сплати та періодичність 
сплати лізингових платежів (рис. 2).

Таким чином, розвиток наукових підходів до 
розуміння сутності лізингових операцій сприя-
тиме всебічному дослідженню теоретико-мето-
дологічних підходів до формування ефективного 
фінансово-кредитного механізму їх забезпечен-
ня, що дозволить прискорити відновлювальні 
процеси в національній економіці.
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