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У статті проаналізовано ознаки, які дозволяють стверджувати, що використання 
фінансового лізингу у тіньових схемах становить загрозу економічній безпеці України. 
Оцінено рівень загрози використання фінансового лізингу в тіньових схемах та визначено 
його істотним. Проаналізовано вплив використання фінансового лізингу в тіньових 
схемах на економічну безпеку держави. Здійснено аналіз впливу використання фінансового 
лізингу в тіньових схемах на економічну безпеку України. Виявлено, що недопущення 
витоку доданої вартості, сформованої в країні в інші юрисдикції є беззаперечною 
економічною вигодою, а детінізація економічної діяльності забезпечує стабільний 
соціально-економічний розвиток країни та сприяє конкурентоспроможності 
національної економіки.  Встановлено, що  недопущення використання фінансового 
лізингу в тіньових схемах є одним із національних  економічних інтересів. 
 
The article analyzes the signs that it can be argued that the use of financial leasing in shadow 
schemes poses a threat to the economic security of Ukraine.  The level of threat of use of 
financial leasing in shadow schemes is estimated and its significance is determined.  The impact 
of the use of financial leasing in shadow schemes on the economic security of the state is 
analyzed.  The analysis of the influence of the use of leasing operations in shadow schemes on 
the economic security of Ukraine is carried out.  It was discovered that the prevention of leakage 
of added value, formed in the country in other jurisdictions, is unconditional economic benefit, 
and the shadowing of economic activity ensures stable socio-economic development of the 
country and promotes the competitiveness of the national economy.  It was established that the 
prevention of the use of financial leasing in shadow schemes is one of the national economic 
interests. 
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Постановка проблеми. Лізинг як фінансовий механізм завжди відігравав важливу роль в 

економічному розвитку держав з перехідною економікою, сприяючи зростанню виробництва, зміцненню 
малого та середнього бізнесу, розширенню послуг фінансового ринку. Він особливо актуальний для 
економік, що гостро потребують оновлення основних засобів, але не мають для цього достатніх середньо- та 
довгострокових фінансових ресурсів. Проте лізинг унаслідок його природи як фінансового інструмента, що 
передбачає розподіл володіння і власності, є привабливим для використання в тіньових схемах. Тому 
завдання приховування кінцевого отримувача вигод від фінансових операцій можна вирішити за допомогою 
лізингового механізму, нівелюючи його головну мету – фінансування оновлення основних засобів. Цьому 
сприяють слабкі важелі регулювання фінансових послуг, які створюють умови для їхнього використання у 
податковій оптимізації, при відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом, та в інших схемах тінізації 
господарської діяльності. Внаслідок використання лізингових операцій у тіньових схемах відбувається не 
лише недоотримання податкових платежів та інвестиційних вигід від використання лізингового механізму 
оновлення основних засобів, а й  спотворення суті лізингових операцій. В результаті потенціал лізингу як 
інструмента залучення коштів для інвестиційної діяльності підприємств реалізується неповною мірою. В 
сукупності це становить загрозу економічній безпеці України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останніх років спостерігається підвищення 
наукового інтересу до питань, що стосуються розвитку лізингу, його поняття та видів, взаємовідносин між 
учасниками лізингової діяльності. У цьому контексті насамперед слід відзначити праці таких учених, 
юристів та економістів, як: Андреєва П.А., Баутіна В.М., Внукової Н.М., Газмана В.Д., Гехта Л.І., Голікова 
Р.П., Горемикіна В.А., Кабатової Є.В., Луб’яницького О.Г., Міщенко В.І., Ольховикова О.В., Слав’янської 
Н.Г., Францевої Є.В., Юсупова А.Г. 

Значний внесок у дослідження теоретичних та практичних аспектів економічної безпеки держави 
здійснено працями українських вчених І. Бабець, В. Бегми, Т. Васильціва, З. Варналія, В. Воротіна, О. 
Власюка, О.Ілляш, О. Коваля, В. Мартинюка, А. Мокія, В. Мунтіяна, М. Флейчук,  Л. Шемаєвої, Н. Юрків. 

Одночасно слід констатувати відсутність досліджень проблем використання лізингу в тіньових 
схемах, розробки дієвої організаційно-правової інфраструктури запобігання використанню лізингових 
операцій з метою виведення капіталів із країни, протидії застосування лізингу з метою легалізації 
(відмивання) злочинних доходів.  

Цілями статті можна назвати наступні: 
- проаналізувати ознаки, які дозволяють стверджувати, що використання фінансового лізингу у 

тіньових схемах становить загрозу економічній безпеці України; 
- зробити оцінку рівня загрози використання фінансового лізингу в тіньових схемах; 
- проаналізувати вплив використання фінансового лізингу в тіньових схемах на економічну безпеку 

держави. 
Виклад основного матеріалу. Обсяги тінізації економіки та економічних відносин, які перевищують 

так званий допустимий рівень, негативно позначаються на функціонуванні й розвитку держави як 
соціально-економічної системи. У ситуації, коли масштаби тіньових операцій значні, їх вплив та наслідки 
соціально-економічного та суспільного життя досить відчутний, спостерігається глибока вертикальна і 
горизонтальна проникність, а компенсаторні й регуляторні механізми ще не дієві та не повністю 
сформовані. Тіньова економіка загалом чинить особливо негативний вплив та є реальною загрозою безпеці 
держави.  

Згідно з оцінками податківців, опублікованими в ході презентації концепції реформування 
податкової системи, обсяг тіньового сектору української економіки становить як мінімум 350 млрд грн на 
рік, а саме: 170 – зарплата в «конвертах», 100 – доходи власників активів (виведення безготівкових коштів у 
готівкову форму або на інвалютні рахунки в іноземних банках), 35 – неофіційні платежі, 45 млрд грн – 
основні засоби, матеріальні ресурси і послуги тіньового сектору [1]. 

Оскільки лізингові операції, які використовуються в тіньових схемах, здійснюються через 
зовнішньоекономічні операції, то логічно припустити, що вони є інструментом для виведення капіталу з 
України. Виведення прибутків (profit shifting) в інші юрисдикції з метою «оптимізації» податкових 
зобов’язань з використанням технік міжнародної структуризації бізнес-процесів у країнах з недостатньо 
сприятливими умовами ведення бізнесу є типовим для багатонаціональних корпорацій (БНК). Проте в нашій 
державі в умовах незадовільного підприємницького клімату подібні форми організації бізнесу 
поширюються навіть серед невеликих компаній. Часто вітчизняні підприємства, які здійснюють економічну 
діяльність на території України, створюють контрольовані компанії в інших державах без будь-якого 
економічного сенсу, крім здійснення податкової «оптимізації». В результаті ведення бізнесу таким способом 
значна частина створеної в Україні доданої вартості виводиться та акумулюється в інших державах як 
великими багатонаціональними компаніями, так і вітчизняними підприємствами або промислово-
фінансовими групами [2].  

Оскільки використання лізингових операцій в тіньових схемах є одним із  інструментів виведення 
капіталу з України, ці категорії взаємопов’язані (рис. 1). 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура виведення капіталу з України  
(розроблено автором) 

 
Обсяг прихованого виведення капіталу є темою багатьох досліджень науковців, проте лише в 

частині виведення капіталу через товарні операції. Як уже зазначалося, існують методики («гарячих 
грошей», «дзеркальної статистики», залишковий метод), які дають змогу окреслити обсяг витоку капіталу з 
країни через маніпулювання цінами на товари. З фінансовими операціями ситуація складніша саме через їх 
особливості, тому дослідження в цій сфері практично не здійснюються. 

Виведення капіталу через фінансові операції здійснюється за такими напрямами, як використання 
лізингових операцій в тіньових схемах, фіктивні бухгалтерські послуги, фіктивні страхові операції та інші в 
тіньових схемах. 

Виведення капіталу з країни має значні негативні наслідки, оскільки вироблена додана вартість 
виводиться, не сприяючи піднесенню країни, яка її виробила. Крім цього, виведення капіталу спричиняє:  

• дефіцит ресурсів для фінансування національних програм та проектів розвитку; 
• скорочення фінансового та інвестиційного потенціалу країни; 
• потребу використання урядом зовнішніх запозичень, що стимулює виведення капіталу; 
• формування маси «гарячих грошей», які швидко переміщуються з однієї країни в іншу і можуть 

спекулятивно впливати на вартість українських цінних паперів, створювати загрозу вибухової девальвації 
гривні; 

• перетворення України на донора зарубіжних економік; 
• поглиблення майнового розшарування суспільства; 
• зростання масштабів тіньової економіки в країні; 
• втрату зв’язку між національною валютою та динамікою національного доходу; 
• небезпеку можливості фінансування тероризму. 
Для покриття зовнішнього боргу за умов припинення фінансування з-за кордону уряд перекладає 

відповідальність на державний бюджет. Постає питання про підвищення податків, у зв’язку з чим перед 
урядом виникає проблема: або підвищувати податки, або скорочувати видатки за рахунок закриття 
інвестиційних програм, у тому числі соціальних. З метою покриття дефіциту державного бюджету уряд 
збільшує обсяг грошової маси в обігу, унаслідок чого виникає ефект інфляційного податку, що і призводить 
до виведення капіталу та «доларизації» економіки. У підсумку це спричиняє збільшення дефіциту 
державного бюджету, а отже, зростання інфляції. Пов’язане з інфляцією падіння курсу національної валюти 
призводить до подорожчання зовнішнього боргу, а це, у свою чергу, до збільшення дефіциту державного 
бюджету. Таким чином виникає замкнене коло: з одного боку, внаслідок зростання інфляції відбувається 
виведення капіталу з країни, з іншого – виведення капіталу стимулює посилення інфляційних процесів [3]. 

Отже, ризики використання лізингових операцій у тіньових схемах об’єктивно існують та 
становлять загрозу економічній безпеці України. З метою перевірки зазначеного варто проаналізувати 
ознаки, які притаманні всім видам загроз, зокрема безпеці країни. Серед них виділяють: реальність, 
дійсність і створення економічної небезпеки. 

Реальність загрози застосування таких операцій пов’язана з виникненням передумов для порушення 
економічної безпеки держави. Формула розрахунку рівня загрози дає можливість оцінити, наскільки певна 
загроза є суттєвою для гарантування економічної безпеки держави: 
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де зK  – рівень загрози;  

зР  – реальне значення певного показника економічної безпеки держави; 

зГ  – граничне значення певного показника економічної безпеки держави. 

Відповідно до методики розрахунку рівня економічної безпеки України [4] граничне значення 
тінізації економіки становить – 30 %. Якщо перенести це припущення на показник граничного обсягу 
лізингових операцій (тобто 30 %), які використовуються у тіньових схемах, то можна визначити рівень їх 
загроз (табл. 1).  

 
Таблиця 1. 

Рівень загрози використання фінансового лізингу в тіньових схемах, 2010–2016 рр.* 
Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Реальне значення обсягу лізингових 
операцій, що використовуються в тіньових 

схемах ( зР ), % 43,9 56,3 6,7 83,6 53,9 34,3 2,88 

Рівень загрози ( зK ) 1,5 1,9 0,2 2,7 1,8 1,1 1,68 
*Джерело: розраховано автором. 

 
Отже, використання лізингових операцій у тіньових схемах становить істотний рівень загрози для 

економічної безпеки держави. 
Реальність такої загрози полягає у зростаючій динаміці, яка продемонструвала стрімке зростання в 

рік політичних та економічних потрясінь, демонструючи придатність до виведення капіталів, набутих 
злочинним шляхом.  

Створення економічної небезпеки через використання лізингових операцій у тіньових схемах  
проявляється у наслідках виведення капіталів, а саме: 

• спотворення фінансових та інвестиційних потоків; 
• зростання вразливості вітчизняної фінансової системи; 
• зменшення ефективності валютної політики; 
• зниження рівня технологічного забезпечення підприємств і оновлення основних засобів; 
• порушення цілісності та справедливості податкової системи; 
• перенесення податкового навантаження на менш мобільні податкові бази, такі як праця та 

споживання; 
• збільшення адміністративних витрат податкових органів. 
Вплив використання фінансового лізингу в тіньових схемах на економічну безпеку України 

наведено в таблиці 2.  
 

Таблиця 2. 
Вплив використання фінансового лізингу в тіньових схемах на ЕБД 

Процеси, що супроводжують 
використання лізингових 

операцій в тіньових схемах 
Результат 

Загроза ЕБД, на яку 
здійснюється вплив 

Скла

дова 
ЕБД 

Зростання інвестиційних 
ресурсів підприємств завдяки 
зменшенню витрат 

Зростання інвестицій у 
промисловість, збільшення рівня 
капіталізації економіки 

Падіння обсягів 
інвестування 
промисловості 

Створення нерівних умов 
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Високий рівень тінізації 
економіки 
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про стан економіки 

Хибні вихідні дані для 
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Оскільки загрозами економічній безпеці України слід вважати явні або потенційні дії, що 
ускладнюють чи унеможливлюють реалізацію національних економічних інтересів і створюють небезпеку 
для соціально-економічної та політичної системи, національних цінностей, життєзабезпечення нації та 
окремої особи, використання лізингових послуг у тіньових схемах становить загрозу економічній безпеці 
України. 

Реалізація економічних інтересів тісно пов’язана із економічною безпекою держави – станом, за 
якого національні економічні інтереси захищені від внутрішніх і зовнішніх загроз. За своєю суттю реалізація 
економічних інтересів є змістом гарантування економічної безпеки. Захист національних економічних 
інтересів – це найважливіша функція системи гарантування безпеки економічної сфери [5]. 

Якщо розглядати економічні інтереси у взаємозв’язку з економічними категоріями, то вони 
виражаються у формі вигоди, отриманої внаслідок господарської діяльності. Якщо розуміти недопущення 
витоку доданої вартості, сформованої в країні, в інші юрисдикції як беззаперечну економічну вигоду та 
враховуючи, що детінізація економічної діяльності забезпечує стабільний соціально-економічний розвиток 
країни та сприяє конкурентоспроможності національної економіки, стає очевидним, що недопущення 
використання лізингових операцій у тіньових схемах – один із національних економічних інтересів. 
Особливістю останніх слід вважати те, що вони належать одночасно до державних та групових економічних 
інтересів, тобто недопущення використання лізингових операцій в тіньових схемах становить вигоду для 
держави та народу України, або групи осіб [6]. Для тієї ж групи осіб, які використовують лізингові операції 
в тіньових схемах, детінізація цих операцій призведе до скорочення вигід у короткостроковому періоді, але 
в загальному підсумку забезпечить позитивний економічний ефект, пов’язаний із підвищенням добробуту 
населення країни.  

За місцем дії використання лізингових операцій у тіньових схемах належать до зовнішніх  
економічних інтересів, оскільки тісно пов’язані з виведенням капіталів з України, а за сферою поширення є 
фінансовими. 

Крім цього, за першочерговістю економічних інтересів вони належать до економічних інтересів 
другого рівня, тобто є такими, що витікають із пріоритетних економічних інтересів або інтересів першого 
рівня.  

Висновок. Оскільки за ступенем реалізації запобігання використанню лізингових операцій у 
тіньових схемах має високий потенціал реалізації, дослідження цієї тематики вважається перспективним 
напрямом наукових досліджень з погляду гарантування економічної безпеки. Економічні інтереси 
виражаються у формі вигоди, отриманої внаслідок господарської діяльності. Недопущення витоку доданої 
вартості, сформованої в країні, в інші юрисдикції є беззаперечною економічною вигодою. Зважаючи на те, 
що детінізація економічної діяльності забезпечує стабільний соціально-економічний розвиток і сприяє 
конкурентоспроможності національної економіки, недопущення використання лізингових операцій у 
тіньових схемах є одним із національних  економічних інтересів. 
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