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THE ANALYSIS OF LEASING AS A RECOVERY TOOL OF MANUFACTURING AND TECHNICAL
POTENTIAL OF AGROINDUSTRIAL REGION COMPLEX

У статті проаналізовано лізинг як інструмент відновлення виробничо�технічного потенціалу

агропромислових комплексів регіонів. Встановлено, що в Україні з 2011 по 2013 р. відбувало�

ся зростання основних показників фінансових компаній, що надають послуги фінансового лізин�

гу та юридичних осіб лізингодавців, а починаючи з 2014 по 2015 р. усі показники, окрім кількості

фінансових компаній, що надають послуги фінансового лізингу, мають негативну тенденцію.

Аналіз договорів фінансового лізингу за терміном їх дії засвідчив, що відбулося суттєве скоро�

чення майже у тричі у 2015 р. проти 2013 р. договорів фінансового лізингу терміном від п'яти

до десяти років, а збільшилась частка короткострокових догорів до п'яти років, що у 2015 р.

становило — 72,4 %. На 40,9 % у 2015 р. проти 2014 р. зменшилась вартість фінансових дого�

ворів лізингу у сільському господарстві. З'ясовано, що за досліджуваний період з 2011—2015 рр.

суттєві зміни відбулися у джерелах фінансування лізингових операцій, так якщо у 2012 р. пози�

кові кошти становили майже 90,0 % від загальної суми джерел фінансування, то у 2015 р. —

10,6 %, а головним джерелом фінансування стали власні кошти лізингоотримувачів. Запропо�

новано поліпшити ситуацію на ринку лізингових послуг, для активізації інвестиційно�іннова�

ційного розвитку АПК регіонів за рахунок прямого фінансування лізингових програм АПК з ре�

гіональних бюджетів.

The article analyzes leasing as a tool for recovery of manufacturing and technical potential of

agroindustrial region complex. It is found, that from 2011 to 2013 in the Ukraine was increase the

main financial indicators of companies providing financial leasing services and leasing givers entities.

Starting from 2014 to 2015 all indicators except number of financial companies, that provides

financial leasing services, with a negative trend.

The analysis of financial leasing contracts by the period of their action showed, that there was a

significant reduction nearly three times in 2015 to 2013 leasing agreements for a period from five to

ten years, and increased the share of short�term contracts up to five years in 2015 was — 72.4%. At

40.9% in 2015 to 2014 decreased value of financial lease agreements in agriculture. It was found,

that during the analyzed period of 2011—2015 years significant changes have occurred in the sources

of leasing operations. So if in 2012 borrowed funds totaled nearly 90.0% of total funding sources, in

2015 — 10.6%, and the main source of financing were own funds leaseholders. It is proposed to

improve the situation on the market of leasing services for enhancing investment and innovation

development of agriculture regions through direct financing lease programs AIC from the regional

budgets.

Ключові слова: лізинг, агропромисловий комплекс регіонів, виробничо�технічний потенціал, лізингові по�
слуги, лізингодавці, інвестиційно�інноваційний розвиток.
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регіонів знаходиться у незадовільному стані. Так, за

даними державного управління статистики України зно�

шеність основних засобів у цілому по Україні на поча�
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ток 2015 р. становила — 83,5 %, при цьому у сільсько�

му господарстві ступінь зносу сягає — 38,4 % [5]. У

свою чергу, лізинг як форма комерційного товарного

кредиту може стати одним із інструментів відновлення

виробничо�технічного потенціалу потенціалу АПК ре�

гіонів. За підрахунками фахівців потенційний попит в

Україні на лізингові послуги становить від 12—50 млрд

доларів США [4]. Використання лізингу як інструменту

інноваційно�інвестиційного розвитку АПК регіонів,

сприятимуть залученню у АПК регіонів сучасної

сільськогосподарської техніки, активізації підприєм�

ницької діяльності та підвищенню конкурентоспромож�

ності її продукції тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Розвитку лізингових відносин у агропромисловому

комплексі присвячені роботи таких закордонних, вче�

них, як: Р. Бауера, М. Гіммана, Д. Стоуна, В. Тана, В. Хо�

йера, Р. Хольта та ін. Серед вітчизняних вчених�еко�

номістів, що займаються цією проблематикою слід

відзначити: В.Г. Андрійчука, П.І. Гайдуцького, В.П. Га�

лушко, М.Я. Дем'яненка, М.М. Ільчука, М.Й. Маліка,

Г.М. Підлісецького, П.Т. Саблука, О.В. Шкільова,

О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина та інших науковців.

Але, незважаючи на значну кількість публікацій при�

свячених використанню лізингу в агропромисловому

комплексі, питання використання лізингу як інструмен�

ту відновлення виробничо�технічного потенціалу агро�

промислових комплексів регіонів залишаються недо�

статньо розробленими та вимагають подальших науко�

вих розробок.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз лізингу як інструменту віднов�

лення виробничо�технічного потенціалу потенціалу АПК

регіонів. У межах досягнення поставленої мети обгрун�

товано завдання її досягнення, а саме проаналізувати:

основні показники фінансових компаній, що надають по�

слуги фінансового лізингу та юридичних осіб лізинго�

давців; вартість та кількість договорів фінансового

лізингу за галузями; вартість та кількість укладених

лізингодавцями договорів фінансового лізингу за тер�

міном їх дії; джерела фінансування лізингових операцій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З 1997 р. Законом України "Про фінансовий лізинг"

[1] встановлено лізингові відносини в Україні. Експерти

лізингового ринку відмічають [2], що не дивлячись на

популяризацію лізингу як інструменту відновлення ви�

робничо�технічного потенціалу потенціалу АПК регіонів

світова економічна криза 2008 року уповільнила темпи

його розвитку, а починаючи з 2014 року зростання по�

казників ринку змінилося на падіння. Основні показни�

ки фінансових компаній, що надають послуги фінансо�

вого лізингу та юридичних осіб лізингодавців представ�

лено у таблиці 1.

Дані табл. 1 засвідчують, що з 2011—2013 р. відбу�

валося зростання, а починаючи з 2014 по 2015 р. усі

показники, окрім кількості фінансових компаній, що
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33690,2 41 544,9 67127,8 58572,6 26347,7 

Таблиця 1. Основні показники фінансових компаній та лізингодавців, за 2011—2015 рр.

Джерело: складено за даними [3].

  2011 2012 2013 2014 2015 

  2255,4 2077,9 1869,0 1975,6 1531,2 
   302,8 1051,8  1520,6 992,3 1746,9 

 705 210,7 219,9 273,4 326,5 
  4779,9 7905,5 9416,3 11233,1 6636,4 

  2076,3; 2000,9 1350,2 1194,6 984,6 
19285,6; 24128,4 48158,6 36642,1 8252,8 

   4285,2 4169,7 4593,2 6261,5 6869,3 
  33690,2 41544,9 67127,8 58572,6 26347,7 

Таблиця 2. Вартість договорів фінансового лізингу
за галузями за 2011—2015 рр., млн грн.

Джерело: складено за даними [3].
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надають послуги фінансового лізингу, мають негатив�

ну тенденцію. Зменшується не тільки кількість укладе�

них договорів лізингу, а й їх вартість. Так кількість до�

говорів фінансового лізингу, укладених лізингодавця�

ми з 2013 по 2015 рр. зменшилась на 37,1 %, а їх

вартість за цей же період зменшилась на 19,8 %. Най�

більшу кількість договорів фінансового лізингу на рин�

ку України надають саме зареєстровані юридичні осо�

би лізингодавці — біля 99,6 %. Вартість об'єктів лізин�

гу, що є предметом лізингових договорів у 2015 р. ста�

новить 4945,0 млн грн. У 2015 р. кількість договорів

фінансового лізингу зменшилась щодо 2014 р. на 54,1

% та становила 4847,0 одиниць, а їх вартість зменши�

лась на 15,8 % (на 1176,8 млн грн.).

Якщо проаналізувати вартість договорів за галузя�

ми (див. табл. 2), то необхідно відзначити, що сільське

господарство займає друге місце після транспорту. Так,

у 2014 р. на транспорт припадало 62,6 % вартості всіх

договорів фінансового лізингу, що становило 36642,1

млн грн., на сільське господарство відповідно 19,2 %

— 11233,1 млн грн. Загальна вартість договорів змен�

шилась з 58561,5 млн грн. у 2014 р. до 2640,1 млн грн. у

2015 р. Також відбулися зміни і за галузевим розподі�

лом вартості лізингових договорів. Так, на транспорт

стало припадати 8252,8 млн грн., що становить 31,3 %

від загальної вартості, а на сільське господарство

вартість договорів становила 6636,4 млн грн. або 25,2

%.

Також не на користь лізингоотримувачів, у тому

числі об'єктів АПК в регіонах, змінився розподіл дого�

ворів за терміном їх дії (табл. 3).

Отже, дані таблиці 3 засвідчують, що спостерігаєть�

ся тенденція до збільшення частки договорів лізингу з

короткотривалим терміном дії. Якщо у 2011 р. сумарно

на договори до п'яти років припадало 48,2 % вартості до�

говорів фінансового лізингу, у 2012 р. — 48,4 %, 2013 р.

— 35,3 % 2014 р. — 43,8 %, то у 2015 р. — 72,4 %.

Така тенденція відбулася за рахунок скорочення дого�

ворів фінансового лізингу терміном від п'яти до десяти

років. Лізингодавці таким чином зменшують свої ризи�

ки, у тому числі валютні, але це негативно відбилося на

ринку лізингу в цілому. За таких умов менша кількість

підприємств, у тому числі АПК регіонів, особливо се�

реднього та малого бізнесу можуть оновити виробни�

чо�технічний потенціал.

Джерела фінансування лізингових операцій пред�

ставлено у таблиці 4.

Головним джерелом фінансування лізингових опе�

рацій до 2015 р. були позикові кошти, у томи числі у

вигляді банківського кредитування. Так, у 2012 р. пози�

кові кошти становили майже 90 % від загальної суми

джерел фінансування. У 2014 р. відбулося скорочення

залучення позикових коштів до 68,1 %, а у 2015 р. —

до 10,6 % від загальної суми джерел і становило 522, 6

млн грн. У 2015 р. головним джерелом фінансування

лізингових операцій сталі власні кошти лізингоотриму�

вачів, що склало 65,3 % від загальної суми та станови�

ло 3219,1 млн грн. Також потрібно відмітити, що Націона�

льна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері ринків фінансових послуг з 2015 р. стала надава�

ти більш розгалужену інформацію щодо джерел фінан�

сування лізингових операцій та стала виділяти такі дже�

рела як: кошти місцевих та державного бюджетів, ви�

пуск цінних паперів та кошти міжнародних фінансових

організацій, але за всіма цими джерелами у 2015 р.

коштів на фінансування лізингових операцій не було.
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2011 2944,9 8,7 13270,3 39,5 16608,7 49,4 791,7 2,4 
2012 2861,6 6,9 17228,7 41,5 19782,4 47,6 1672,2 4,0 
2013 2682,3 4,0 21041,7 31,3 42157,7 62,8 1245,7 1,9 
2014 3219,8 5,5 22409,9 38,3 31290,8 53,4 1659,1 2,8 
2015 3528,6 13,4 15545,6 59,0 5980,6 22,7 1293,0 4,9 

Таблиця 3. Розподіл вартості договорів фінансового лізингу за терміном
їх дії за 2011—2015 рр., млн грн.

Джерело: складено за даними [3].
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2011 1 589,3 6 785,1 7,9 - 8 382,3 3,8 4,9 0,1 - 8,7

19,0 80,9 0,1 - 100,0 43,7 56,3 0,0 - 100,0 
2012 1 109,9  10 046,6 20,6  - 11177,1 1,0 0,6 0,1 - 1,6

9,9 89,9 0,2 - 100,0 62,5 37,5 0,0 - 100,0 
2013 3827,7 19883 3827,7 149,8 23900,2 3,6 1,0 1,3 9 14,8

16,0 83,2 16,0 0,6 100,0 24,3 6,7 8,8 60,8 100,0 
2014 1554,8 3829,2 116,7 123,5 5624,2 2,8 249,4 0,0 0,9 253,2

27,7 68,1 2,1 2,2 100,0 1,1 98,5 0,0 0,4 100,0 
2015 3219,1 522,6 10,1 1149,9 4931,6 10,7 0,3 0,1 0,2 11,4

65,3 10,6 0,2 23,3 100,0 94,3 2,3 1,3 2,1 100,0 

Таблиця 4. Джерела фінансування лізингових операцій
за 2011—2915 рр., млн грн.

Джерело: складено за даними [3]; * дані стали виділятися з джерел фінансування і наводитися з 2014 р.
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ВИСНОВКИ
Отже, проведений аналіз засвідчує, що в Україні

позитивні тенденції на ринку лізингових послуг, що спо�

стерігалися до 2013 р., були змінені на протилежні, що

характеризуються зменшенням договорів фінансово�

го лізингу та їх вартості впродовж 2014—2015 рр. На

40,9 % у 2015 р. проти 2014 р. зменшилась вартість

фінансових договорів лізингу у сільському госпо�

дарстві, але по відношенню до загалу галузей, якщо у

2014 р. на сільське господарство припадало 19,2 % то

у 2015 р. — 31,3 %, що говорить про позитивні тен�

денції поліпшення виробничо�технічного потенціалу та

інвестиційно�інноваційний розвиток АПК регіонів на тлі

загальної негативної тенденції лізингового ринку в Ук�

раїні.

Відбулося суттєве скорочення майже у тричі у

2015 р. проти 2013 р. договорів фінансового лізин�

гу терміном від п'яти до десяти років, а збільшилась

частка короткострокових догорів до п'яти років, що

у 2015 р. становило — 72,4 %. Також за досліджу�

ваний період за 2011—2015 рр. суттєві зміни відбу�

лися у джерелах фінансування лізингових операцій.

Якщо у 2012 р. позикові кошти становили майже 90,0

% від загальної суми джерел фінансування, то у

2015 р. �10,6 %, а головним джерелом фінансуван�

ня стали власні кошти лізингоотримувачів. Ситуацію

на ринку лізингових послуг, у тому числі щодо інве�

стиційно�інноваційного розвитку АПК регіонів. мож�

ливо змінити за рахунок, на наш погляд, прямого

фінансування лізингових програм АПК з  ре�

гіональних бюджетів.
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