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Левченко О. А. теоретичні підходи до визначення сутності та функцій лізингу
Цілями статті є дослідження теоретичних засад та узагальнення наукових підходів до тлумачення та уточнення змісту поняття «лізинг», 
виокремлення основних економічних характеристик і функцій лізингу. Систематизовано наукові підходи дослідників стосовно визначення по-
няття «лізинг». Виділено нові наукові підходи до тлумачення поняття лізингу, зокрема як форми державно-приватного партнерства, форми 
забезпечення конкурентоспроможності. Обґрунтовано авторську точку зору на визначення економічної сутності лізингу як особливого виду під-
приємницької діяльності, що водночас реалізується у формі кредитно-інвестиційних і торговельно-майнових відносин. Розкрито основні функції 
лізингу, здійснено уточнення його природи за об’єктно-суб’єктним підходом у рамках аутсорсингу. Подальші дослідження будуть стосуватися 
систематизації наукових підходів та визначення нових ознак щодо видової класифікації лізингу.
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Левченко А. А. Теоретические подходы к определению сущности  

и функций лизинга
Цели статьи заключаются в исследовании теоретических основ, 
обобщении научных подходов к толкованию понятия «лизинг», опре-
делении основных экономических характеристик и функций лизинга. 
Систематизированы научные подходы исследователей к определению 
понятия «лизинг». Выделены новые научные подходы к толкованию 
понятия лизинга как формы государственно-частного партнерства, 
формы обеспечения конкурентоспособности. Обоснована авторская 
точка зрения на определение экономической сущности лизинга как 
особого вида предпринимательской деятельности, которая одно-
временно реализуется в форме кредитно-инвестиционных и торгово-
имущественных отношений. Раскрыты основные функции лизинга в 
соответствии с объектно-субъектным подходом в рамках аутсор-
синга. Дальнейшие исследования в данном направлении будут касать-
ся систематизации научных подходов и определения новых признаков 
видовой классификации лизинга.
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and Functions of Leasing
The article is aimed at researching the theoretical foundations, generaliz-
ing scientific approaches to interpretation of the concept of «leasing», de-
fining the main economic characteristics and functions of leasing. Scientific 
approaches of researchers to definition of the concept of «leasing» were 
systematized. New scientific approaches to interpretation of the concept of 
leasing as a form of public-private partnership, a form of ensuring competi-
tiveness, have been allocated. The author’s own point of view on defining 
the economic essence of leasing as a special type of entrepreneurial activity 
which at the same time is implemented in the form of the credit-investment 
along with the trade-property relations has been substantiated. The main 
functions of leasing according to the object and subject approach in terms of 
outsourcing have been disclosed. Further researches in this direction will con-
cern systematization of scientific approaches and definition of new attributes 
of the specific classification of leasing.
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Сучасний стан розвитку національної економіки 
супроводжується гострою загальноекономіч-
ною кризою, що створює складні соціально-

еко номічні умови для забезпечення ефективності та 
прибутковості вітчизняного виробництва, набуття та 
утримання лідерських позицій у жорсткій конкурентній 
боротьбі. Для вітчизняних підприємств, які працюють в 
умовах невизначеності складного економічного середо-
вища, серед першочергових постає завдання оновлення 

основних виробничих фондів та їх модернізації, вирі-
шення якого цілком залежить від наявності достатніх 
фінансових ресурсів, які надають можливість придбати 
необхідну сучасну техніку та обладнання, впровадити 
інноваційні технології для здійснення ними ефективної 
виробничо-господарської діяльності. 

Усе означене вимагає розроблення дієвих механіз-
мів і підходів, які б дали змогу підвищити ефективність 
виробництва, створити сприятливі інвестиційні умо-
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ви, забезпечити конкурентоспроможність продукції на 
ринку.

Вагомий внесок у формування теоретико-методо-
логічних засад становлення лізингових відносин, роз-
виток лізингу як інвестиційного інструменту, побудови 
ефективного фінансово-кредитного механізму забезпе-
чення лізингових операцій зроблено такими дослідни-
ками зарубіжних і вітчизняних наукових шкіл: А. Аба-
зин, Дж. Алсторм, Г. Александер, А. Аюпов, Дж. Бейлі,  
С. Брус, Д. Вахович, Д. Ван-Хорн, В. Вітрянський, Г. Воз-
нюк, С. Гатті, І. Івасів, Дж. Кемпбелла, Т. Кларк, Н. Крав-
ченко, М. Колберг, І. Костирко, К. Ларіонова, Д. Леві,  
М. Личагін, І. Міхалін, В. Міщенко, А. Мороз, П. Саблук, 
Ф. Фабоцці, У. Шарп, О. Яремчук та інші. Віддаючи належ-
не напрацюванням дослідників, які спрямовані на широ-
ке коло проблем сучасної прикладної мікроекономіки, 
інвестиційної та фінансової сфер, варто відмітити відсут-
ність робіт, що розглядають лізинг як складну систему,  
в рамках якої взаємодіє множина економічних суб’єктів, 
інтереси яких повинні враховуватися при реалізації 
фінансово-кредитного механізму забезпечення лізинго-
вих операцій в умовах мінливості та невизначеності еко-
номічного середовища, циклічності кризових процесів.

Метою статті є дослідження теоретичних засад і 
узагальнення наукових підходів до тлумачення та уточ-
нення змісту поняття «лізинг», виокремлення основних 
економічних характеристик і функцій лізингу.

Для дослідження економічної сутності поняття 
«лізинг» важливим є вивчення історії виникнення та 
розвитку лізингових операцій як економічного явища. 

Так, перші згадки про оренду (лізинг) з’явилися 
приблизно у ХХ ст. до н. е. в країнах Стародавнього Схо-

ду. Філософськи осмислюючи предмети володіння та 
сутність багатства, Аристотель наголошує, що першими 
є такі, що надають дохід. Водночас «ознакою незапере-
чності володіння є володіння в такому місці і при таких 
умовах, що спосіб користування об’єктами володіння 
залежить від самого власника, ознакою ж володіння або 
неволодіння служить можливість відчужувати предме-
ти володіння; під відчуженням я розумію передачу і про-
даж. … операції над предметами володіння і користу-
вання ними і складають багатство» [1, с. 12–13]. Таким 
чином, давньогрецький філософ сформулював основну 
ідею лізингу. У подальшому кожний етап розвитку ци-
вілізації надавав нових ознак та особливостей прояву 
лізингових відносин. Прискоренню та набуттю нових 
форм лізингових відносин сприяла індустріалізація, в 
рамках якої реалізація заходів з модернізації потребува-
ла значних зовнішніх і внутрішніх ресурсів. 

Варто зазначити, що на сьогодні немає єдиного 
загальновизнаного поняття «лізинг», що пов’язано з ба-
гатоаспектністю цього поняття та розглядом його з точ-
ки зору форми орендних відносин, організації бізнесу, 
кредитних, інвестиційних відносин і відносин купівлі-
продажу. Проте кожна з цих форм прояву не може ви-
черпно висвітлити сутність поняття лізингу через її 
обмеженість. Аналіз формулювання поняття «лізинг» 
різними науковцями показав різноманітність підходів, 
серед яких найчастіше лізинг розглядається як: специ-
фічна форма оренди; окремий вид підприємницької ді-
яльності; різновид кредиту; інструмент інвестиційного 
фінансування; форма державно-приватного партнер-
ства. Різноманітність підходів до тлумачення поняття 
«лізинг» надано в табл. 1.

таблиця 1

Наукові підходи до тлумачення сутності поняття «лізинг»

підхід Джерело формування 
поняття Зміст

1 2 3

Елемент орендних 
відносин

Р. Брейлі, С. Майєрс  
[2, с. 715]

Угода оренди тривалістю рік або більше, що передбачає серію 
фіксованих виплат

О. І. Лаврушин [3, с. 348]

Довгострокова оренда машин і обладнання або договір оренди машин 
і устаткування, куплених орендодавцем для орендатора з метою їх 
виробничого використання при збереженні права власності на них за 
орендодавцем на весь термін договору; своєрідний вид довгострокової 
оренди інвестиційних цінностей

Господарська 
діяльність (операція)

P. P. Коцовська та ін. [4]
Господарська операція, за якою суб’єкт господарювання має право ко-
ристуватися майном, що йому не належить на правах власності, а взяте 
ним в оренду на довгий термін за відповідну плату

Г. С. Корнієнко [5, с. 132]
Комплекс майнових відносин, які виникають у зв’язку з передачею май-
на (техніки, устаткування та ін.) у користування до і після його купівлі у 
виробника (продавця) 

А. С. Осадько [6, с. 39]

Майновi вiдносини, змiст яких полягає в тому, що одна осо-
ба (потенційний лiзингоодержувач) звертається до іншої особи 
(потенційного лiзингодавця) з пропозицiєю придбати для нього певне 
майно, необхiдне для основної дiяльності лiзингоодержувача

Підприємницька 
діяльність О. І. Баєва [7]

Вид підприємницької діяльності, яка інвестує тимчасово вільні або 
залучені фінансові кошти для придбання майна і подальшої його 
передачі лізингоодержувачу на визначених договором лізингу умовах 
і після закінчення якого це майно може бути викуплено або повернуто 
лізингодавцю 
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1 2 3

Т. І. Хомуляк [8]

Особливий вид підприємницької діяльності, що є комплексом майно-
вих відносин, які виникають між суб’єктами господарювання при  
передачі майна в користування і спрямовані на інвестування тим-
часово вільних або залучених фінансових ресурсів, коли за дого-
вором лізингу лізингодавець зобов’язується придбати у власність 
обумовлене договором майно у визначеного продавця та надати ці 
активи лізингоодержувачу за плату в тимчасове користування для 
підприємницьких цілей

В. К. Мамутов та ін.  
[9, c. 627]

Не лише самостійний вид договору, що охоплює складний комплекс 
майнових відносин щодо передачі майна в користування, але  
й водночас є підприємницькою діяльністю, спрямованою на 
інвестування засобів у речовій формі з метою одержання доходу

Інвестиційна діяльність

А. Л. Арутюнян,  
С. Б. Прусова [10, с. 256]

Вигідний інструмент інвестиційної політики, що набуває особливого  
значення для розвитку виробництва, зокрема в період спаду еконо-
міки; завдяки особливостям економічної природи, яка поєднує елемен-
ти кредитних, інвестиційних та зовнішньоторговельних операцій, лізинг 
здатний внести вагомий внесок у розвиток вітчизняної економіки

О. В. Храпова,  
Н. В. Рум’янцева [11]

Фінансовий інструмент, який сприяє мобілізації фінансових коштів для 
інвестиційної діяльності; забезпечує за допомогою свого механізму 
гарантоване використання інвестиційних ресурсів на переоснащення 
виробництва

Форма державно-
приватного  
партнерства

О. Б. Зав’ялова,  
І. В. Ліньов [12, с. 252]

Договірна форма державно-приватного партнерства та вид інвести цій-
ної діяльності, що поєднує в собі елементи оренди та кредиту,  
що передбачає перехід права власності на предмет лізингу до лізинго-
одержувача після сплати всіх платежів

Л. О. Ніколаєва,  
В. В. Коміссарова  
[13, с. 27]

Альтернатива прямих інвестицій, з одного боку, та форма державно-
приватного партнерства – з іншого, ефективний фінансовий інструмент, 
який допомагає оперативно використовувати досягнення науково-
технічного прогресу

Форма кредиту 

В. І. Міщенко та ін. [14]
Надається лізингодавцем лізингоодержувачу у формі майна, яке пере-
дано в користування, або форма інвестування в економіку, альтерна-
тивну банківському сектору

В. О. Шабашев та ін. [15]

Форма кредитування, завдяки якій здійснюється передача об’єкта 
власності в тривалу оренду з варіантами подальшого права вику-
пу або повернення; сукупність економічних і правових відносин, 
у відповідності з якими лізингодавець повинен придбати у свою 
власність вказане одержувачем даної форми кредиту майно у встанов-
леного ним продавця, після чого надати її за певну плату в тимчасове 
користування з правом викупу

А. А. Аюпов [31, с. 19–20]
Цільовий кредит в основні фонди, а також як інноваційний кредит,  
що надається лізингодавцем лізингоодержувачу у формі переданого  
в користування майна, або різновид інноваційних інвестицій 

Форма забезпечення  
конкуренто- 
спроможності 

А. Л. Арутюнян,  
С. Б. Прусова [10, с. 257]

Лізингові відносини можуть сприяти вдосконаленню інструментарію 
та конструювання механізму стійкого підвищення конкурентного 
потенціалу підприємства

Закінчення табл. 1

Найбільш поширеним є науковий підхід ототож-
нення поняття лізингу з елементом орендних відносин. 
Так, наприклад, Н. М. Васильєв [16], Н. В. Гончарова [17], 
Л. Сологубова [18] поділяють думки зарубіжних еконо-
містів стосовно ототожнення бізнесу з орендою, розгля-
даючи її як родове поняття, а лізинг – як видове. 

До спільних рис між цими поняттями можна від-
нести: рух майна та призначення (передача майна від 
одного суб’єкта іншому); однакові види за окупністю 
майна (оренда може бути оперативною та фінансовою, 
так само, як і лізинг); платність і терміновість (оренда 

і лізинг – це надання фізичною або юридичною особою 
в тимчасове використання майна іншим фізичним або 
юридичним особам за визначену плату на певний тер-
мін). До специфічних ознак лізингу відносять: вузьке 
коло об’єктів лізингу, адже в лізинг не можуть переда-
ватися земельні ділянки та природничі комплекси на 
відміну від оренди; об’єкти, які передаються в лізинг, 
можуть бути використані виключно для підприємниць-
ких цілей (при оренді – в комерційних і некомерційних 
цілях); коло суб’єктів лізингу є ширшим, ніж при оренді  
(в лізинговій операції суб’єктами є лізингодавець, 
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лізинго одержувач і продавець, а в оренді – орендода-
вець та орендар).

Європейська асоціація «ЄВРОЛІЗИНГ» вважає 
лізингом «договір оренди заводу, промислових товарів, 
обладнання, нерухомості для використання них у ви-
робничих цілях орендатором, у той час як товари купу-
ються орендодавцем і він зберігає за собою право влас-
ності на них» [19]. Тобто, акцентуючи увагу на лізингу 
як на договорі/угоді, тим самим окреслюється юридич-
на складова цього поняття.

Якщо подивитися на лізинг крізь призму відносин, 
то треба врахувати, що лізингові відносини є ширшими, 
ніж орендні.

О. В. Трофімова визначає спеціальні ознаки лiзингу 
як виду господарської діяльності, зокрема: 1) тривалий 
(постiйний) характер; 2) професiйні засади здійснення 
за участю спеціалізованих суб’єктів фінансового ринку; 
3) інвестиційний та інноваційний характер; 4) цільове 
призначення – одержання прибутку; 5) має публiчно-
приватний характер; 6) державне регулювання порядку 
здійснення, бухгалтерського облiку, оподаткування та 
пiдтримка в прiоритетних галузях національної еконо-
міки [20, с. 57–58].

За науковим підходом підприємницької діяльності 
лізинг варто розглядати через майнові відносини, 
які відбуваються за такою схемою: одна сторона 

(потенційний лізингоодержувач), яка не має достатніх 
фінансових ресурсів для придбання майна у власність 
або яка має потребу лише в тимчасовому його вико-
ристанні, звертається до другої сторони (потенційного 
лізингодавця) з проханням придбати необхідне майно у 
третьої сторони (продавця) та надати дане майно лізин-
гоодержувачу в тимчасове користування та володіння. 

У такій системі відносин Р. П. Саблук бачить реа-
лізацію відносин власності, адже «особливість лізинго-
вої діяльності полягає в тому, що, з одного боку, вона 
сприяє становленню приватної власності на засоби ви-
робництва, а з іншого – веде до подолання її шляхом 
зміни власника і розпорядника» [21, с. 121]. Науковець 
підкреслює, що «у процесі лізингу відбувається також 
саморозвиток державної власності, а при відповідних 
умовах – і перетворення її в загальну, сумісну або па-
йову», але «будь-які форми як господарювання, так і 
власності на основні засоби виробництва не заперечу-
ють застосування лізингової форми підприємницької 
діяльності» [Там само].

В. А. Горемикін наполягає, що лізинг є певною сис-
темою підприємницької діяльності, яка поєднує в собі 
щонайменше три групи відносин: орендних, торгових та 
інвестиційних. А тому, як зазначає вчений, для розумін-
ня майнової та фінансової сутності лізингових операцій 
ці відносини потрібно розглядати тільки комплексно 
[22]. Унікальність цієї системи проявляється через своє-
рідність ролей кожного учасника лізингової угоди, осо-
бливостях взаємовідносин сторін. Наприклад, досить 
специфічним є статус лізингодавця, який виступає од-
ночасно і покупцем лізингового майна. Також слід вра-
ховувати те, що лізингоотримувач, який не бере участі в 
підписанні договору купівлі-продажу, грає тим не менш 

активну роль у цих відносинах, вказуючи на необхідне 
майно та визначаючи його продавця. 

А. Т. Юсупова наголошує, що «лізинг – це вид 
підприємницької діяльності, спрямований на пошук і 
залучення вільних фінансових коштів, інвестування їх 
в елементи довгострокових активів і подальшу переда-
чу цих активів у тимчасове користування на оплатній 
основі» [23, с. 14]. Таке визначення автора обґрунтовує 
специфічні характеристики лізингу, до яких віднесено: 
1) гнучкість та адаптаційні можливості; 2) системність; 
3) специфічний характер відносин власності; 4) провідна 
роль у виборі об’єкта лізингу та його умов. Зокрема, ви-
значаючи таку характеристику лізингу, як системність, 
А. Т. Юсупова підкреслює, що «лізингова угода – це на-
бір різноманітних договорів і процедур», у рамках яких 
здійснюються такі операції, як пошук, залучення, інвес-
тування та передача в тимчасове користування. Кожен 
з перерахованих елементів є дуже складним та охоплює 
різні економічні, фінансові, адміністративні та інші про-
блеми. Їх можна розглядати автономно, але в рамках лі-
зингової угоди всі вони об’єднані в цілісну систему» [23, 
с. 14]. Отже, за системним підходом А. Т. Юсупова роз-
глядає лізинг як вид підприємницької діяльності, що по-
єднує інвестиційну, операційну і фінансову діяльність.

М. І. Лещенко, розглядаючи поняття «лізинг», 
формулює його як «кредит, який відрізняється від тра-
диційної банківської позики тим, що надається лізинго-
давцем лізингоотримувачу у формі переданого в корис-
тування майна, тобто є товарним кредитом» [24, с. 11]. 

Б. Ф. Усач і Т. І Хомуляк виокремили спільні риси 
лізингових і кредитних відносин, до яких віднесено на-
дання кредиту в майновій формі, а погашення – в гро-
шовій; лізингові платежі він визначає як плату за корис-
тування кредитом у формі майна. До відмінних рис між 
цими двома категоріями науковцями було віднесено 
те, що лізингова операція не завжди розпочинається 
з купівлі-продажу майна, а предмет лізингу не завжди 
викуповується наприкінці терміну лізингової угоди; на 
відміну від кредиту в лізингу право користування май-
ном відокремлено від права володіння ним; комерцій-
ний кредит є короткостроковим, а лізинг – довгостро-
ковим [25]. 

Основні відмінності між комерційним кредитом і 
лізингом надано в табл. 2.

Аналізуючи економічну природу лізингової опера-
ції з точки зору форми, ряд науковців відзначає її 
схожість з інвестиційним фінансуванням. 

В. І. Міщенко зі співавторами звертають увагу на 
те, що окремі характеристики, що визначають строк лі-
зингу і пов’язані з формою довгострокового кредиту, а 
також з орендою об’єктів основного капіталу, вказують 
на певну його схожість з інвестиціями [14]. На їх дум-
ку, лізинг слід розглядати як окремий вид інвестиційної 
діяльності (в частині придбання та реалізації необорот-
них активів), що випливає з особливостей здійснення 
операцій з капіталом, здійснюваних у виробничій формі 
лізингодавцем і лізингоотримувачем. 

Розглядаючи лізинг як новий альтернативний спо-
сіб фінансування капітальних інвестицій, необхідно 
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таблиця 2

Відмінності між комерційним кредитом і лізингом

Елемент Комерційний кредит Лізинг

Право власності
Право власності, користування та розпоряд-
ження не розподіляються, а передаються 
користувачу в момент передачі об’єкта

Права користування та розпорядження 
відділяються від права власності. Право 
власності на об’єкт може перейти до кори-
стувача тільки при завершенні терміну дії 
договору 

Гарантії кредитора Забезпечуються заставою майна, гарантією 
банку тощо

В основному забезпечуються об’єктом 
лізингу, оскільки право власності належить 
лізингодавцю

Тривалість контракту Короткостроковий Переважно середньо- та довгостроковий

Форма погашення кредиту Грошова Грошова або продуктова (в порядку 
компенсаційних послуг) 

Облік заборгованості ведеться Як кредиторської заборгованості Як поточні витрати

Джерело: складено за [13; 26].

відмітити, що фінансова функція, яка властива оренді, 
набуває якісно нового змісту. Саме факт того, що в про-
цесі лізингової операції право власності на майно за-
лишається в лізингодавця розглядають як визначальну 
відмінність лізингу від інших методів фінансування.

Д. М. Черваньов [27], І. М. Грищенко [28, с. 65],  
В. С. Марцин [29, с. 120], Г. О. Холодний [30, с. 76] роз-
глядають лізинг як новий вид фінансування, відмінний 
вид інвестиційної діяльності, спрямований на віднов-
лення виробничого апарату, заміни фізично зношених 
і морально застарілих основних фондів, упровадження 
прогресивних технологій у процес виробництва. 

На інноваційний характер лізингових відносин, які 
виникають в процесі реалізації інноваційних проектів, 
звертають увагу вчені А. А. Аюпов [31, с. 15], В. І. Рошило 
[32, с. 101] та А. М. Турило і Т. А. Черемисова [33]. 

Цікавим є підхід С. О. Зубкова, який пропонує 
розглядати це поняття крізь призму відносин, які скла-
даються між продавцем, лізингодавцем і лізингоодер-
жувачем у лізинговому процесі [34]. Зокрема, науковець 
пропонує розрізняти і виокремлювати специфічні ха-
рактеристики лізингу для кожного суб’єкта лізингових 
відносин індивідуально: для продавця – це інструмент 
збуту, для лізингодавця – вид підприємницької діяль-
ності, для лізингоотримувача – метод фінансування. 
Також він пропонує чітко розмежовувати форму лі-
зингу, яка проявляється у взаємодії суб’єктів протягом 
реалізації лізингових відносин (для відносин «прода-
вець – лізингодавець» – це купівля-продаж обладнання, 
«лізингодавець – лізингоодержувач» – винайм, оренда, 
продаж з відстрочкою, кредит). 

Розглядаючи можливості фінансування інновацій-
них проектів дорожнього господарства, Л. О. Ніколаєва 
та В. В. Коміссарова обґрунтовують, що «використан-
ня лізингу як одного з механізмів оновлення основних 
фондів підприємств … продиктовано тим, що він є про-
цедурою залучення позикових коштів у вигляді довго-
строкового кредиту, який надається в натуральній фор-
мі і погашається у розстрочку», а також є ефективним 
механізмом залучення інвестицій…» [13, с. 28]. Поряд з 

цим, наявність і значимість позитивних моментів опе-
рацій лізингу, а саме пільг, свідчить, що лізинг є формою 
державної підтримки.

Отже, підсумовуючи, сформулюємо власну по-
зицію, а саме: вважаємо, що лізинг – це особ-
ливий вид підприємницької діяльності, що вод-

ночас реалізується у формі кредитно-інвестиційних і 
торговельно-майнових відносин на засадах середньо-
строкового фінансування, пов’язаних із передачею май-
на у тимчасове користування, які здійснюються на 
умовах платності між продавцем, лізингодавцем і лі-
зингоодержувачем у визначений договором термін. 

На нашу думку, уточнене визначення дозволяє 
об’єднати всі розглянуті вище підходи та враховує осо-
бливості лізингу водночас як договору, підвиду підпри-
ємництва, специфічного типу економічних відносин, 
різновиду оренди та кредиту й інструменту середньо-
строкового інвестиційного фінансування.

Важливим питанням дослідження лізингу є ви-
значення його функцій, кожна з яких спрямована на 
реалізацію потреб економічних суб’єктів, а, отже, більш 
повно розкриває сутність поняття «лізинг». У науковій 
літературі достатньо змістовно охарактеризовано такі 
основні функції:

1. Фінансова – розстрочка платежу за лізингове 
майно та отримання довгострокового кредиту. Напри-
клад, В. А. Горемикін бачить прояв цієї функції у звіль-
ненні товаровиробника від одноразової оплати повної 
вартості необхідних йому засобів виробництва [22],  
а Л. В. Зубарєва – у наданні довгострокового кредиту [35].

2. Інвестиційна – спрямування тимчасово вільних 
фінансових ресурсів в інвестиції в основний капітал під-
приємств. Зокрема, І. В. Паніна передбачає, що це вкла-
дення власних і залучених засобів на придбання активів 
із метою отримання прибутку від цієї операції [36]. 

3. Інноваційна – розширення використання нових 
прогресивних і високоефективних основних засобів та 
технологій. На думку А. А. Аюпова, ця функція полягає 
в забезпеченні інноваційної діяльності або просуванні 
інноваційного продукту на ринку [31, с. 40].
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4. Соціально-економічна – зміцнення фінансово-
економічного становища, створення додаткових робо-
чих місць, підвищення життєвого рівня населення, під-
тримання соціальної інфраструктури, зниження соці-
альної напруги.

5. Підприємницька – підтримання сприятливих 
умов для розвитку малого та середнього бізнесу, підви-
щення відповідальності та самостійності у прийнятті 
господарських рішень.

6. Виробнича – вирішення питання матеріально-
технічного забезпечення виробничого процесу через 
тимчасове використання майна, а не його купівлю.

7. Збутова – збільшення реалізації продукції за 
рахунок розширення бази споживачів, а також, на думку 
В. Г. Макєєвої, вихід на нові ринку збуту [37].

8. Стабілізаційна – покращення фінансово-еко-
но мічного становища учасників лізингової операції 
шляхом раціонального, спланованого використання ре-
сур сів та розширення виробничої (комерційної) діяль-
ності.

9. Стимулююча – стимулювання виробництва то-
варів і надання послуг, розширення їх асортименту.

Проте існуючий перелік функцій лізингу може 
бути значно розширений для повнішого відображення 
сутності цього поняття (табл. 3).

На думку Н. І. Семен, цікавим для розгляду є функ-
ція додаткової реклами, яка передбачає, що лізинг вико-
нує роль непрямої реклами, даючи змогу потенційному 
споживачеві випробувати продукцію і лише після цього 
прийняти рішення про її придбання [40].

В. А. Горемикін, окрім основних (фінансової, ви-
робничої, підприємницької), пропонує виділяти додат-
кові функцій [22]. Проте, на нашу думку, не варто прово-
дити таку надмірну деталізацію, оскільки вона швидше 
нагадує перелік завдань, виконання яких повинен забез-
печувати лізинг.

Ми вважаємо, що, розглядаючи лізинг на рівні 
економічних відносин, важливими є функції викори-
стання податкових і амортизованих пільг, адже: 1) май-
но по лізингу обраховується на балансі лізингодавця 
або лізингоодержувача за погодженням між ними; 2) лі-
зингові платежі відносяться на собівартість виробленої 

продукції (послуг), що відповідно зменшує оподаткову-
ваний прибуток; 3) прискорена амортизація, обрахована 
обумовленим у контракті терміном, зменшує оподатко-
вуваний прибуток і прискорює оновлення матеріально-
технічної бази. Саме ці функції стимулюють розвиток 
лізингової діяльності.

Новою та дискусійною функцією лізингу є функ-
ція аутсорсингу. Аутсорсинг є інструментом 
оптимізації витрат, за класичною формою якого 

здійснюється часткова передача управлінських завдань 
і процесів, а також фінансових функцій, зокрема залу-
чення та використання зовнішніх ресурсів для ведення 
господарської діяльності, іншим установам і організа-
ціям. Розглядаючи лізинг у рамках поняття аутсорсингу 
за об’єктно-суб’єктним підходом, варто зазначити, що: 
1) лізингодавець формує фінансовий капітал і сплачує 
вартість об’єкта лізингу з подальшим наданням його лі-
зингоотримувачу як капітал у фізичній формі на оплатній 
основі; 2) діяльність лізингодавця має за мету задоволь-
нити потреби лізингоотримувача шляхом виконання ви-
мог постачальника, який надає об’єкт лізингу, що обраний 
лізингоотримувачем; 3) постачальник потребує оплати 
об’єкту лізингу та не в змозі надати відстрочку платежу 
лізингоотримувачу, таку оплату здійснює лізингодавець. 
Отже, лізинг є винятковим випадком аутсорсингу, коли 
основним ресурсом є капітал, суб’єктом аутсорсингу або 
аутсорсером є лізингодавець, замовником – лізингоотри-
мувач. Такий підхід дозволяє уточнити природу лізингу 
через управлінську, організаційну та фінансову функції.

ВИСНОВКИ
Еволюція економічної сутності лізингу свідчить 

про його походження від оренди й поступове акуму-
лювання властивостей кредиту та інвестицій. Лізинг є 
самостійним фінансовим інструментом, який характе-
ризується наявністю об’єктивних функцій, специфічних 
властивостей, різних форм і методів використання. Лі-
зинг не є новим явищем в економіці України, але зали-
шається одним з важливих джерел фінансування пріо-
ритетних напрямів її розвитку.                   

таблиця 3

Функції лізингу в системі економічних відносин суб’єктів господарювання

Автор(-и), джерело Функція

О. Грабельська [38], Я. Онищук [39] Фінансова, виробнича, збутова

Н. Семен [40] Фінансова, виробнича, збутова, стимулююча, інвестиційна, розвитку 
підприємництва, інноваційна, маркетингова

Г. Жолнерчик [41] Виробнича, інвестиційна

А. Смагулов [42] Збутова, постачальницька, виробнича, стимулююча, фінансова, інвестиційна, роз-
витку підприємництва, соціальна, інноваційна, відтворювальна

В. Горемикін [22]

Фінансова, виробнича, збутова, стимулююча, подолання подвійної спільної власно-
сті, розвитку зовнішньоекономічної діяльності, розмежування власника та кори-
стувача майна, роздержавлення і приватизації майна, диференціації привласнення 
коштів, отримання податкових пільг, відшкодування вартості, розвитку конкурент-
них відносин

Джерело: складено за [43, с. 346].
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