
 

Ринок лізингу – 3 квартал 2009 

Наведені дані та висновки є результатом дослідження ринку лізингу в Україні за 3-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 3-й квартал 
2009 р., наданої Держфінпослуг. 

Основні результати дослідження представлені наступними даними: 

 кількість укладених договорів фінансового лізингу за 3-й квартал 2009 р. зменшилась на 205 у порівнянні 
з 2-м кварталом 2009 року і склала 829 договорів. У вартісному вираженні обсяг укладених договорів 
склав 560,97 млн. грн; 

 вартість діючих договорів фінансового лізингу на кінець 3-ого кварталу 2009 р. становила 29,28 млрд. 
грн., що на 0,22 млрд. грн. менше у порівнянні з аналогічним періодом 2008 р., але на 0,68 млрд. грн 
більше, ніж на кінець 2-ого кварталу 2009 року; 

 в кількісному вираженні обсяг діючих договорів на кінець періоду становить 18718 угод; 

 у звітному періоді у порівняння з 2 кварталом 2009 року спостерігається зростання питомої ваги 
договорів строком від 5 до 10 років, та незначне зменшення питової ваги договорів строком від 2 до 5 
років; питома  вага кототкострокових (до 2 років) та довгострокових (більше 10 років) змінилась незначно; 

 серед договорів фінансового лізингу переважають угоди в галузі транспорту (56%), сільського 
господарства (13%), будівництва (13%) та сфері послуг (6%); 

 найбільшим попитом серед предметів лізингу користується транспорт (53%), а також 
сільськогосподарська техніка (12%); 

 основними джерелами фінансування лізингових операцій в поточному році є банківські кредити (34 %), 
власні кошти лізингових компаній (34%), позичкові кошти юридичних осіб (32%). Як і в минулому періоді, 
відмічаємо зростання питомої ваги позичкових коштів юридичних осіб, що зумовлено складністю 
отримання банківських кредитів.   

Діаграма 1: Кількість і вартість укладених договорів фінансового лізингу починаючи з 3 кварталу 
2008 року (всі дані на кінець періодів) 

 

Кількість укладених договорів фінансового лізингу за 3-й квартал 2009 р. зменшилась на 205 (-19,8%) у 
порівнянні з 2-м кварталом 2009 року і склала 829 договорів. У вартісному вираженні обсяг укладених 
договорів залишився майже незмінним і склав 560,97 млн. грн. (-2%). У порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року кількість укладених договорів зменшилась на 1878 (-69,3%), а вартість укладених 
договорів зменшилась на 2244,73 млн. грн (79,9%). 

 



 

Діаграма 2: Кількість і вартість діючих договорів фінансового лізингу  

 

Вартість діючих договорів фінансового лізингу на кінець 3-ого кварталу 2009 р. становила 29,28 млрд. 
грн., що на 0,22 млрд. грн. менше у порівнянні з аналогічним періодом 2008 р., але на 0,68 млрд. грн 
більше, ніж на кінець 2-ого кварталу 2009 року. Відбулось незначне зменшення кількості діючих угод по 
відношенню до 2 кварталу 2009 року (-2,7%), їх кількість сьогодні майже аналогічна кількості діючих угод 
в аналогічному періоді минулого року (+0,2%). 

Діаграма 3: вартість діючих договорів фінансового лізингу за строком дії 

 

На наведеній нижче діаграмі показується розподіл діючих договорів фінансового лізингу за строком їх дії. 
У звітному періоді у порівняння з 2 кварталом 2009 року спостерігається зростання питомої ваги 
договорів строком від 5 до 10 років (+3,88 %) , та зменшення питової ваги договорів строком від 2 до 5 
років (- 4,46 %); питома вага кототкострокових (до 2 років) та довгострокових (більше 10 років) змінилась 
незначно ( у рамках 0,5%). Дуже значні зміни спостерігаються по відношенню до аналогічного періоду 
минулого року (3 квартал 2008 року): питома вага угод строком від 5 до 10 років зросла на 34,88%, частка 
договорів строком до 2 років зменшилась 28,94 %, а договорів строком дії від 2 до 5 років - на 9,38%.  

 

 

 

 



 

Діаграма 4: Вартість договорів фінансового лізингу за галузями на кінець періоду  

 

У поточному періоді серед договорів фінансового лізингу переважають угоди в галузі транспорту (56%), 
сільського господарства (13%) , будівництва (13%) та сфері послуг (6%).  

Діаграма 5: Розподіл вартості за галузями у порівнянні з попередніми періодами 

 

У цій діаграмі показуються лише найбільш значні показники, з яких можна зробити висновок, що великого 
поширення лізинг дістав у транспортній галузі (+22,45% в порівнянні з аналогічним періодом минулого 
року), відмітимо також зростання питомої ваги будівництва (+5,03%). Візначимо суттєве зниження 
питомої ваги графи «інші», що може бути зумовлене удосконаленням принципів поділу угод за галузями.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Діаграма 6: Вартість діючих договорів на кінець періоду за видом обладнанням 

 

Найбільшим попитом серед предметів лізингу у звітному періоді користувався транспорт (53%), а також 
сільськогосподарська техніка (12%).  

Діаграма 7: Розподіл вартості за видом обладнання у порівнянні з попередніми періодами 

 

Питома вага угод, де об’єктом витсупає транспорт, зросла у порівнянні з 2 кварталом 2009 року на 3,51%, 
а комп’ютерна техніка та телекомунікаційне обладнання витсупало об’єктом рідше (-2,49%). Що 
стосується відношення до аналогічного періоду минулого року, то важливим показником є зростання 
питомої ваги сільського господарства майже в 2 рази (+5,82%). Також відмічаємо падіння частки 
комп’ютерної техніки та телекомунікаційного обладнання (-1,6%).  

 

 

 

 



 

Діаграма 8: вартісний розподіл придбаних за 3 квартал 2009 року об’єктів лізингу у порівнянні з 
попередніми періодами, млн. грн.  

 

У звітному періоді, як і раніше, переважали об’єкти лізингу 2 та 3 груп основних фондів. 

У порівнянні з 2 кварталом 2009 року найсуттєвіше падіння зазнала 2 група основних фондів (-47,5%), в 
той час як кількість придбаних об’єктів 3 групи зросла (+17,7%). 

У порівнянні із аналогічним періодом минулого року падіння дуже відчутне: по об’єктам 2 групи сновних 
фондів воно складає 80,1%, по об’єктам 3 групи - 89%.  

Діаграма 9: Структура фінансування лізингових операцій за звітний період.  

 

Основними джерелами фінансування лізингових операцій в поточному році є банківські кредити (34 %), 
власні кошти лізингових компаній (34%), позичкові кошти юридичних осіб (32%).  

 

 

 



 

Діаграма 10: Структура фінансування лізингових операцій за за звітний період у порівнянні з 
попередніми періодами  

 

Як і в 2 кварталі 2009 року, відмічаємо зростання питомої ваги позичкових коштів юридичних осіб (у 
звітному періоді +9,99%), що зумовлено кризисним станом економіки України та складністю отримання 
банківських кредитів (питома вага яких зменшилась на 7,57% у звітному періоді). У порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року питома вага банківських кредитів зменшилась на 38,49%, а питома 
вага позичкових коштів юридичних осіб зросла на 26,24%. Інші джерела в обох періодах займають менше 
0,5%. 

Діаграма 11: Вартісний розподіл лізингових платежів за 3 квартал 2009 р. у порівнянні із 
попередніми періодами 

 

У звітному періоді дуже велику питому вагу має платіж як винагорода дізингодавцю за отримане у лізинг 
майно (59,4%), що більше питомої ваги аналогічного елементу попереднього кварталу на майже 44,41%, 
в той же час цей елемент зменшив питому вагу відшкодування частини вартості об’єкту лізингу (- 
43,89%). 

Аналітики Асоціації лізингодавців вважають, що такі значні зміни можуть бути пов’язані з масовими 
реструктурізаціями лізинговими компаніями угод для клієнтів, які знаходяться у скрутному становищі. 
Клієнтам надається відстрочка у погашенні суми, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу, і 
вони виплачують лише комісію лізингодавця, яка не зменшується завдяки сталому розміру «тіла» 
лізингової угоди, що і призводить до подібних структурних змін. 

 

 


