
 

Ринок лізингу – 2 квартал 2009 

Наведені дані та висновки є результатом дослідження ринку лізингу в Україні за 2-й квартал 2009 року, 
проведеного Асоціацією «Українське Об’єднання Лізингодавців» спільно з Держфінпослуг. Дослідження 
проводилось у формі аналізу наданої офіційної статистичної звітності лізингових компаній за 2-й квартал 
2009 р., наданої Держфінпослуг. 

Основні результати дослідження представлені наступними даними:  

 в поточному році спостерігається зростання питомої ваги короткострокових договорів (до 2 років 
включно), в той же час зросла частка лізингових угод з терміном дії від 5 до 10 років; 

 серед договорів фінансового лізингу переважають угоди в галузі транспорту, сільського господарства, 
будівництва. Причому наразі дані галузі вважаються ризикованими для інвестування, що пов’язане з 
падінням попиту і цін на дану продукцію; 

 найбільшим попитом серед предметів лізингу користується транспорт (49,4%), сільськогосподарська 
техніка (11,5%), комп’ютерна техніка та телекомунікаційне обладнання (5,48%).  

 основними джерелами фінансування лізингових операцій в поточному році є банківські кредити (41,82%), 
власні кошти (35,61%) лізингових компаній, позичкові кошти юридичних осіб (22,15%), причому слід 
зауважити стрімке зростання їх питомої ваги в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

 кількість укладених договорів фінансового лізингу за 2-й квартал 2009 р. виросла на 468 у порівнянні з 1-
м кварталом 2009 року і склала 1 034 договорів. У вартісному вираженні обсяг договорів склав 573,2 млн. 
грн.  

 вартість діючих договорів фінансового лізингу на кінець 2-ого кварталу 2009 р. становила 28,6 млрд. грн., 
що на 8,7 млрд. грн. менше у порівнянні з аналогічним періодом 2008 р.; в кількісному вираженні їх обсяг 
становив 22 038 угод. Такі тенденції пов’язані зі зростанням обізнаності щодо лізингу серед широкої 
громадськості та державних службовців, швидким розвитком фінансових ринків України, а також кращим 
доступом до кредитних ресурсів за останні періоди до настання фінансової кризи. 

В зв’язку з кризовими явищами на фінансових ринках та в економіці, погіршенням доступу до кредитних 
ресурсів (що є основним джерелом фінансування лізингових операцій), падінням платоспроможності 
підприємств, призупиненням інвестиційних проектів, в 2008 - 2009 рр. ми бачимо скорочення темпів росту 
лізингового ринку. Проте в структурі капітальних інвестицій частка лізингу може вирости за рахунок 
обмеженням обсягів банківського кредитування. 

Нижче представлені основні показники отримані в результаті дослідження ринку лізингу в 
Україні за 2-й  квартал 2009 року. 

Строк дії договорів фінансового лізингу на кінець другого кварталу 2009 року. 

В наведеній нижче Діаграмі показано розподіл лізингових угод в залежності від їх терміну дії. Середній 
строк дії договорів фінансового лізингу більшості опитаних лізингових компаній складав від двох до п’яти 
років включно. У порівнянні із 1-им кварталом 2009 року частка договорів з терміном дії від двох до п’яти 
років включно в поточному періоді збільшилась (+0,87 п.п). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Діаграма 1. Середній термін дії лізингових угод на кінець 2-ого кварталу 2009 р. (частка компаній з 
відповідними термінами лізингових угод у загальній кількості) 

 

Договори фінансового лізингу за галузями народного господарства. 

В структурі лізингових угод за галузями народного господарства переважає транспортна галузь, сфера 
послуг, будівництво, сільське господарство в обидва аналізовані періоди (перший та другий квартали 
2009 року).  

Діаграма 2. Договори фінансового лізингу за галузями господарства станом на кінець 2 кварталу 
2009 р. в порівнянні з 1 кварталом 2009 р. 

 

 



 

Діаграма 3. Вартісний розподіл лізингового портфелю за галузями господарства на кінець 2-го 
кварталу 2009 року. 

 

Діаграма 4. Вартісний розподіл лізингового портфелю за галузями господарства на кінець 2-го 
кварталу 2008 року. 

 

Вартісний розподіл лізингового портфелю за обладнанням. 

Основна частка в структурі лізингового портфелю припадає на транспортні засоби - в поточному періоді 
вона складає 49,49%, її частка дещо збільшилась (+16,38 п.п.). 

 

 

 

 



 

Діаграма 5. Структура договорів фінансового лізингу за видом обладнання станом на кінець 2-го 
кварталу 2009 року. 

 

Діаграма 6. Структура договорів фінансового лізингу за видом обладнання станом на кінець 2-ого 
кварталу 2008 р. 

 

Придбані для операцій фінансового лізингу за звітний період об’єкти лізингу за групами основних 
фондів. 

Найбільшою популярністю користуються предмети 2 та 3 групи основних засобів (за 2-й квартал 2009 р.: 
99,25%; у вартісному виразі 4 418 490,54 грн.) куди відноситься транспорт, обладнання, техніка, машини, 
устаткування. В зв’язку з тим, що лізингові операції з нерухомістю відсутні (криза на ринку будівництва, 
падіння попиту на нерухомість та відповідно цін, відсутністю платоспроможних споживачів на даний час), 
частка 1 групи нульова. 

 

 

 

 

 



 

Діаграма 7. Вартісний розподіл придбаних предметів лізингу за групами основних засобів за 2-й 
квартал 2009 р. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, млн. грн. 

 

Діаграма 8. Вартісний розподіл придбаних предметів лізингу за групами основних засобів за 2-й 
квартал 2009 р. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, % 

 

Джерела фінансування лізингових операцій. 

На Діаграмі 9 представлено структуру джерел фінансування лізингових операцій за 2-й квартал 2009 р. в 
порівнянні з аналогічним періодом 2008 р. Основним джерелом фінансування за звітній період поточного 
року є банківські кредити – 41,82%, частина яких значно зменшилася в загальній структурі у порівнянні з 
аналогічним періодом 2008 року. Спостерігається збільшення частки фінансування за рахунок власного 
капіталу лізингодавця (+12,49 п.п.). Фінансування за рахунок позикових коштів юридичних осіб значно 
збільшилося в порівнянні з минулим періодом (16,14 п.п.).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Діаграма 9. Структура фінансування лізингових операцій за 2 квартал 2009 р. 

 

Слід також зауважити про те, що в поточному році значно зросли авансові внески по лізингу в зв’язку з 
кризовими явищами на фінансових ринках, підвищенням ризикованості інвестицій. 

Вартість укладених договорів фінансового лізингу, їх кількість. 

На наведеній нижче Діаграмі представлено вартість укладених лізингових угод за 2-й квартал 2008 та 
2009 рр., та їх кількісна характеристика. 

Кількість укладених з лізингоотримувачами договорів в поточному періоді зменшилась на 1 613 угод і 
склала 1 034. 

У вартісному виразі їх обсяг зменшився до 0,57 млрд. грн. (на 2,55 млрд. грн.). Це пов’язане з 
погіршенням доступу до кредитних ресурсів, зростанням ставок по банківських кредитах в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року, а також кризовими явищами в економіці. Це свідчить про 
зменшення середньої вартості лізингової угоди за 2-й квартал 2009 р. в порівнянні з аналогічним 
періодом 2008 р. 

Загальна кількість договорів, укладених за 2 квартали 2009 року становить 1 600 шт. 

 

Діаграма 10. Вартість та кількість укладених лізингових угод за 2-й квартал 2009 р. в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року 

 



 

Вартість та кількість діючих договорів фінансового лізингу, їх кількість. 

Вартість та кількість діючих договорів фінансового лізингу на кінець 2-ого кварталу 2009 р. становила 
28,6 млрд. грн., що на 8,7 млрд. грн. менше у порівнянні з аналогічним періодом 2008 р. 

Кількість діючих договорів має позитивну динаміку: збільшення загального обсягу лізингових угод склало 
3 564 договорів (22 038 договорів станом на кінець 2-ого кварталу поточного року) у порівнянні з 
аналогічним періодом 2008 року. 

Діаграма 11. Вартість та кількість діючих договорів на кінець 2 кварталу 2009 р. в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року 

 

Структура лізингових платежів. 

В структурі лізингових платежів основну частку займають погашення вартості предмету лізингу - 77,86%, 
а також комісія лізингодавця - 14,99%. В зв’язку із зростанням ризикованості інвестиційного кредитування 
в поточному році, питома вага комісійної винагороди та компенсації відшкодування відсотків за 
кредитами зросла. 

Діаграма 12. Структура лізингових платежів за 2-й квартал 2009 р. в порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року 

 


