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ВСТУП
Аграрна сфера економіки України пережи�

ває складний процес перебудови економічних
умов господарювання. Важливою проблемою в
агропромисловому комплексі є оновлення за�
собів виробництва на основі науково�технічно�
го прогресу, збільшення капіталовкладень у
розвиток матеріально�технічної бази аграрно�
го сектора. Дієвим інструментом здійснення
інвестицій і запровадження інновацій, є лізинг.
У сучасних умовах за низької платоспромож�
ності товаровиробників та в період економіч�
ної кризи, він значно полегшує доступ до но�
винок науки і техніки на умовах відтермінуван�
ня платежів, забезпечує оновлення основного
капіталу підприємств галузі, що в свою чергу,
сприяє виробництву конкурентоспроможної
аграрної продукції. Загалом лізингові відноси�
ни є порівняно новим явищем. Знаходяться
вони тільки на стадії становлення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженням лізингу займалися такі

відомі зарубіжні вчені: Р. Брейлі, Л.�Дж. Гітман,
Т. Кларк, Х.�Й. Шпіттлер та ін.. У дослідженні
проблем розвитку лізингу в аграрній сфері за�
слуговують на увагу праці таких учених, як
В.Г. Андрійчука, О.І. Баєва, М.П. Бондаренко,
В.А. Бугаєнко, С.В. Васильчак, В.І. Виноград�
чого, Ю.С. Гринчук, М.Я. Дем'яненка, П.А. Лай�
ко, О.В. Олійник, В.К. Терещенко, В.І. Топіхи,
Г.В. Черевка та інших. Зі зростанням ролі лізин�
гу підсилювалася увага до вивчення теоретич�
них питань цього явища. Проте деякі аспекти
теорії лізингу і досі залишаються недостатньо
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розробленими. Ні в світовий, ані у вітчизняній
літературі немає єдиного визначення терміну
"лізинг". Тлумачиться воно по�різному, інколи
навіть суперечливо, що спричинено низкою
причин. Відомо понад тридцять визначень по�
няття "лізинг", і всі вони різні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Виходячи з викладеного, метою статті є до�

слідження економічної суті лізингу та визна�
чення основних його відмінностей від оренди,
а також обгрунтування значення лізингових
відносин у розвитку підприємств аграрної сфе�
ри України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В Україні лізинг є порівняно новим інстру�
ментом інвестиційного забезпечення розвитку
підприємств. З часом його використання поча�
ло розширюватися, коли з'ясували роль лізингу
в розвитку економіки. За досить короткий час
лізинг став ефективним фінансовим інструмен�
том для забезпечення діяльності підприємств,
зокрема в аграрному секторі економіки [13].

Діапазон визначень терміну "лізинг" досить
широкий: від спрощеного — коли лізинг роз�
глядають як угоду, за якою одна сторона пере�
дає іншій стороні майно у лізинг за визначену
плату, до складнішого, яке об'єднує всі елемен�
ти кредитних, торгових, страхових, інвести�
ційних, та інших операцій [11; 13; 15; 16; 18].

З часом, в міру наукового та практичного
осмислення, поняття "лізинг" та його трактуван�
ня змінювалося. З початку свого становлення це
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явище тлумачилося як форма купівлі�продажу
засобів для виробництва. Безперечно, передача
майна для тимчасового користування є важли�
вим аспектом лізингу, але не основним, щоб бути
визначальним у тлумаченні лізингу. Він також
включає майнові і кредитні відносини, оскільки
лізингові операції переважно проходять із за�
лученням кредитних ресурсів.

Поширеним є визначення, яке грунтується
на ототожненні лізингу та оренди. Лізинг як
особливий вид оренди розглядається в роботах
відомого вченого В. Хойєра [17]. У вітчизняних
наукових джерелах найбільш вдале аналогічне
визначення лізингу викладене в Банківській ен�
циклопедії за редакцією Мороза А.М., де ця
категорія трактується як "здача в оренду на
тривалий термін предметів довгочасного кори�
стування" [7, с. 95].

Вчені Д. Василенко, Р. Капроні, Н. Рязано�
ва у своїх працях під лізингом розглядають до�
говір, який укладений між двома сторонами
щодо надання однією стороною (лізингодав�
цем) майна в користування іншій стороні
(лізингоодержувачу) за певну плату і на визна�
чений період [15, с. 32].

Аргументом, який доводить спірність поло�
ження щодо ототожнення лізингу та оренди є
те, що ці дві форми різні за своєю економічною
сутністю. Сутність оренди виявляється лише в
передачі права на користування вже наявним
потенціалом. А лізинг, у свою чергу, бере
участь в його розвитку та формуванні. Саме ця
специфічна риса лізингу визначає його як
інструмента кредитно�інвестиційних відносин.
Ось тому В.В. Іванишин відзначив, що "ототож�
нення лізингу й оренди може послужити відмо�
вою у державній підтримці, на яку можуть роз�
раховувати суб'єкти лізингових відносин" [13,
с. 24]. На рисунку 1 зображені відмінні риси між
лізингом та орендою.

В.Л. Осецький писав про лізинг як про
"організаційну форму підприємницької діяль�
ності, яка виражає відносини власності й інве�
стування, особливу систему господарювання"
[16, с. 85].

У своїх дослідженнях російський вчений
В.А. Горемикін розглядає лізинг як форму
підприємницької діяльності. Зокрема, як сис�
тему підприємницької діяльності, що включає
в себе, як мінімум, три види організаційно�еко�
номічних відносин: орендні, інвестиційні і тор�
гові, зміст кожних з яких окремо, цілком ви�
черпує сутність специфічних майново�фінансо�
вих лізингових операцій [10, с. 151].

О.І. Баєва трактує лізинг як економічну ка�
тегорію, з урахуванням особливостей кінцевої

стадії договору лізингу, що являє вид підприє�
мницької діяльності по інвестуванню тимчасо�
во�вільних залучених фінансових коштів для
придбання майна, яке за договором лізингу
передається юридичним або фізичним особам
за відповідну плату і по закінченню терміну
договору може бути викуплено або повернуто
лізингодавцю [8, с. 97].

Лізинг як соціально�економічну категорію,
що є системою суспільних відносин з приводу
власності, формування, розміщення (розподі�
лу, перерозподілу), використання й розвитку
системи функціонуючих і потенційних фінан�
сових, майнових, технічних органічно взаємо�
пов'язаних ресурсів в інтересах окремого інди�
відуума, господарської структури і суспільства
в цілому в своїх працях розглядає Ю.С. Грин�
чук [11, с. 35—40].

На думку Г.В. Черевка та Г.Б. Калитки "лі�
зинг — форма забезпечення вкладень, як про�
гресивний метод матеріально�технічного за�
безпечення, як активний інструмент маркетин�
гу, як одна із форм кредитних надходжень, як
альтернатива банківського кредиту" [18, с. 43].

Зі зміною та розвитком теоретичних засад
щодо лізингу змінювалося тлумачення цього
терміну і в нормативно�правових документах.
У Законі України "Про лізинг" дається наступ�
не визначення лізингу: "Лізинг — це підприєм�
ницька діяльність, яка спрямована на інвесту�
вання власних чи залучених фінансових коштів
і яка полягає в наданні лізингодавцем у виключ�
не користування на визначний строк лізингоо�
держувачу майна, що є власністю лізингодав�
ця або набувається ним у власність за доручен�
ням і погодженням з лізингоодержувачем у від�
повідного продавця майна, за умови сплати лі�
зингоодержувачем періодичних лізингових
платежів" [2].

Закон України "Про фінансовий лізинг",
який почав діяти після прийняття закону "Про
внесення змін до Закону України "Про лізинг",
ототожнює лізинг з фінансовим лізингом, а
саме: "лізинг — вид цивільно�правових відно�
син, що виникають із договору фінансового
лізингу. За договором фінансового лізингу
(далі — договір лізингу) лізингодавець зобов'�
язується набути у власність річ у продавця (по�
стачальника) відповідно до встановлених лізин�
гоодержувачем специфікацій та умов і переда�
ти її у користування лізингоодержувачу на
визначений строк не менше одного року за
встановлену плату (лізингові платежі)" [3].

Лізинг як господарська діяльність спрямо�
вана на інвестування власних чи залучених
фінансових коштів, яка полягає в наданні за
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договором лізингу однією сторо�
ною (лізингодавцем) у виключне
користування другій стороні
(лізингоодержувачу) на визначе�
ний строк майна, що належить
лізингодавцю або набувається
ним у власність (господарське
відання) за дорученням чи погод�
женням лізингоодержувача у
відповідного постачальника (про�
давця) майна, за умови сплати
лізингоодержувачем періодичних
лізингових платежів трактується
в Господарському Кодексі Украї�
ни [1].

А.В. Анташов вважає, що лі�
зинг — це одна з найпривабливі�
ших та найперспективніших форм
інвестування, яка спроможна
значно пожвавити процес онов�
лення матеріально�технічної бази
сільськогосподарських товарови�
робників та входження економі�
ки України в структуру світового
ринку" [5, с. 141—142].

Отже, лізинг можна розгляда�
ти як у вузькому, так і широкому
значенні. У вузькому значенні
лізинг — це тристороння угода
між прямими її суб'єктами (лізин�
годавцем, лізингоодержувачем і
постачальником), між якими ук�
ладається мінімум два контракти
(договір лізингу — між двома пер�
шими контрагентами, а також до�
говір купівлі�продажу — між дру�
гим і третім [15, с. 36—37].

Рисунок 2 відображає взаємо�
відносини між учасниками лізин�
гової угоди при вузькому тракту�
вання терміну "лізинг". Схема по�
дана у вигляді трикутника, де
кути займають учасники лізингової
операції, відносини між якими буду�
ються на основі двох контрактів (до�
говору лізингу і договору купівлі�
продажу).

І хоча вищенаведений рисунок
лізингових відносин є базовим, про�
те незавершеним. Договори, які ук�
ладаються між учасниками лізин�
гових відносин без участі банків, які
кредитують, страхових компаній, які
страхують ризики, що з'являються в
процесі лізингових угод, посеред�
ницьких компаній, які забезпечують
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Рис. 2. Схема лізингових відносин при вузькому
трактування терміну "лізинг"

Джерело: побудовано та узагальнено автором на основі джерел [14].

Рис. 1. Основні відмінні риси між лізинговими
та орендними відносинами

Джерело: побудовано та узагальнено автором на основі джерел [4; 6; 9; 12].
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обслуговування учасників, прак�
тично не виконуються. Неможли�
во обійтись і без участі державних
та місцевих органів влади, які виз�
начають правила, за якими прово�
дяться лізингові операції.

Таким чином, лізинг можна
тлумачити і в більш широкому зна�
ченні: як відносини між учасника�
ми лізингового контракту (прями�
ми і непрямими). Тобто, крім пря�
мих учасників сюди входять банки,
брокери, страхові компанії, посе�
редники, а також всі інші структу�
ри, які беруть участь у виконанні
лізингових угод. При цьому, тут
держава займає важливе місце.
Вона встановлює відповідні норма�
тивно�правові правила здійснення
лізингових операцій, формує дер�
жавний лізинговий фонд, якщо
йдеться про державний лізинг.

Сутність лізингу у більш широ�
кому розумінні зображена на ри�
сунку 3 (рис. 3).

ВИСНОВКИ
Таким чином, ми схиляємося до думки, що

лізингові відносини є системою суспільних
відносин з приводу власності, формування,
розміщення майнових та технічних ресурсів в
інтересах окремого аграрного підприємства.

Розвиток лізингу в аграрній сфері еконо�
міки країни відбувається за умов низької інве�
стиційної активності. Однак, існують певні пе�
редумови для розв'язання цієї проблеми. Для
цього, коли отримувати банківські кредити
стає все складніше, особливо для малого
бізнесу, потрібно активно переходити до по�
шуку перспективніших видів фінансування аг�
рарних підприємств, одним з яких є лізинг та
розвиток лізингових відносин. Стан справ в
українській економіці показує, що забезпе�
чення аграрних підприємств основними фон�
дами на основі лізингу сприятиме формуван�
ню та розвитку ринку лізингових послуг,
відродженню економічного потенціалу аграр�
них підприємств.

Отже, на основі власних досліджень і вико�
ристовуючи розробки відомих вчених, можна
сказати, що лізинг — це процес, який являє со�
бою сукупність орендних, інвестиційних і
фінансово�кредитних відносин, що виникають
між їхніми учасниками (прямими і непрямими)
за умов появи в однієї сторони необхідності
придбати, а в іншої — можливості надати по�

слуги майнового, інвестиційного, кредитного
характеру, що сприятимуть відновленню та
підтриманню технологічного потенціалу під�
приємства та веденню діяльності відповідно до
рівня сучасних інноваційних технологій.
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