
 

Фінансовий лізинг 

Станом на 31.03.2009 до Переліку фінансових установ внесено інформацію про 211 юридичних осіб - 
лізингодавців та про 32 фінансові компанії, що надають послуги фінансового лізингу. 

Протягом І кварталу 2009 року фінансовими компаніями та юридичними особами, які не мають статусу 
фінансових установ, але можуть згідно із законодавством надавати фінансові послуги, укладено 569 
договорів фінансового лізингу на суму 829,83 млн. грн. Вартість об’єктів лізингу, що є предметом договорів, 
укладених в І кварталі 2009 року, становить майже 978,66 млн. грн. 

Обсяг чинних договорів фінансового лізингу (портфель угод - 20917 договорів) на кінець І кварталу складає 
28,2 млрд. грн. Близько 99,9% усіх послуг фінансового лізингу надається юридичними особами -суб’єктами 
господарювання, які не є фінансовими компаніями (табл. 1). 

Таблиця 1.  

Інформація щодо вартості об’єктів фінансового лізингу та кількості договорів фінансового 
лізингу, укладених юридичними особами та фінансовими компаніями ( 1 квартал 2008 - 2009 рр.)  

Період  

Вартість фін. активів (тис. грн.), що є предметом 
укладених договорів фін. лізингу 

Кількість договорів фінансового лізингу 
(од.) укладених за період 

юридичними  
особами 

фінансовими  
компаніями 

юридичними  
особами 

фінансовими  
компаніями 

1 кв.2008 р.  2 020 307,7  110,3  3 066  2 

1 кв.2009 р. 827 534,34 2 292,0 568 1 

Динаміка вартості договорів, укладених протягом кожного кварталу, та договорів, чинних на кінець кожного 
кварталу 2008 року, наведена на рис.2.  

 
Рис.2. Динаміка надання послуг фінансового лізингу протягом 2007 - 2009 рр.  

За результатами І кварталу 2009 р. вартість діючих лізингових угод складала 28,16 млрд. грн. 

За результатами звітності І кварталу 2009 року найбільшими споживачами лізингових послуг як і в 2008 році 
залишилися: транспортна галузь ( обсяг договорів на 31.03.2009 - 14 655,77 млн. грн. ), будівництво ( 4 
165,93 млн. грн.), сільське господарство (3 718,74 млн.грн.), сфера послуг (1 747,61 млн. грн.). Схема 
розподілу обсягів лізингових операцій за галузями у відсотках представлена на рис.3.  



 

 

 
Рис. 3. Розподіл вартості чинних станом на кінець І кварталу 2008, І кварталу 2009 років 

договорів фінансового лізингу за галузями  

І квартал 2009 відзначився тенденцією до істотного збільшення частки короткострокових договорів лізингу 
порівняно з І кварталом 2008 року. Так вартість договорів фінансового лізингу, строком до 2-х років виріс на 
56,37%, від 2 до 5 років - на 33,18%, від 5 до 10 років - лише на 9,52%, вартість договорів, строк яких більше 
10 років навпаки знизився на 27,51% (рис. 4). 



 

 
Рис. 4. Розподіл чинних станом на кінець І кварталу 2008, кінець І кварталу 2009 років договорів 

лізингу за терміном їх дії 

 
Рис. 5. Розподіл чинних станом на кінець І кварталу 2008, кінець і кварталу 2009 років договорів 

лізингу за обладнанням.  

Основними об’єктами лізингу за договорами, чинними на кінець І кварталу 2009 року, є транспортні засоби, 
техніка, машини і устаткування для сільського господарства. Можна відмітити зростання вартості договорів 
фінансового лізингу за усіма видами обладнання на кінець І кварталу 2009 року порівняно з І кварталом 
2008 року (рис. 5).  

Розглянемо джерела фінансування лізингових операцій за І квартал 2009 року порівняно з І кварталом 2008 
року, наданих юридичними особами - лізингодавцями та фінансовими компаніями наведені в таблиці 4.  

Таблиця 4.  



 

Розподіл джерел фінансування лізингових операцій за 2008, 2009 рр.,тис. грн.  

Джерела фінансування 
І квартал 2008 І квартал 2009 

Юр. особ. Частка,% Фін.комп. Частка,% Юр. особ. Частка,% Фін.комп. Частка,% 

Власні кошти 275 890,45 16,53 0,00 0,00 278 290,28 42,11 64,00 24,19 

Позичкові кошти, в т.ч. банківські кредити 1 393 271,13 83,47 110,30 100,00 382 543,16 57,89 200,52 75,81 

Залучені кошти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Як бачимо, дещо змінилися джерела лізингових операцій в І кварталі 2009 року порівняно з І кварталом 
2008 року. Суттєво зменшилася частка позичкових і зросла частка власних коштів при фінансуванні 
лізингових операцій.  

Тобто, можливо підсумувати, що через зменшення фінансування, падіння платоспроможного попиту значно 
скоротилась загальна вартість укладених лізингових угод.. Також скоротились терміни лізингового 
кредитування.  

 

 


