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забезпечать економіку новітніми технологіями виробництва і трансформації 

продуктів. 

Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що для агровиробництва 

характерними є нестійкість та невизначеність, що зумовлює невисоку 

привабливість галузі для потенційних інвесторів. Проблема зниження 

ступеня ризиків у сільському господарстві не повинна лягати тільки на плечі 

безпосередніх виробників. В її рішенні активну участь має приймати 

держава. Вітчизняний істеблішмент повинен розробити стабільну 

прогнозовану аграрну політику на 5-7 років, для того щоб бізнес розумів в 

якому напрямі йому рухатись. Також необхідні влиття в інфраструктуру, 

освіту, науку, оскільки на сьогоднішній день для СГ України притаманні 

проблеми з кадрами, науковими розробками, особливо в селах. 
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В економічно розвинених країнах світу лізинг користується великим 

попитом. У середньому, 15-30% інвестицій в оновлення основних засобів 

здійснюється саме за допомогою лізингу [1]. Наразі в Україні даний показник 

незначний.  

Однак, протягом останніх років простежується збільшення інтересу до 

такого виду фінансування як лізинг. Станом на 30.09.2016 року вартість 

діючих договорів фінансового лізингу становить 23 907,1 млн. грн. Слід 

зазначити, що 99,7% усіх послуг фінансового лізингу надається юридичними 

особами, які здійснюють лізингову діяльність і відповідно лише 0,03% - 

фінансовими установами. 

За підсумками 9 місяців 2016 року спостерігається збільшення кількості 

договорів фінансового лізингу в 1,7 рази (4 688 одиниць) при одночасному 
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збільшенні вартості на 56,2% (на 2 795,9 млн. грн.) у порівнянні з попереднім 

періодом 2015 [2]. 

Найбільшим попитом лізинг користується у таких секторах економіки як 

транспортна галузь (33% від загальної вартості договорів фінансового 

лізингу) та сільське господарство (29%). Таким чином, разом складають 62% 

від вартості всіх договорів. 

Стрімкими темпами розвивається ринок автолізингу. Лізингові компанії, 

на відміну від банків, надають клієнтам комплексний продукт, який включає 

реєстрацію автомобіля, сплату збору за першу реєстрацію транспортного 

засобу, технічну підтримку тощо. 

За підсумками 2015 року компанією Porsche Finance Group в Україні було 

заключено в 1,4 рази більше договорів лізингу, аніж кредиту. При цьому 

серед клієнтів переважають юридичні особи. Їх, за даними директора 

компанії Андреаса Целлера, в 2,5 рази більше, аніж фізичних осіб [3]. 

Наразі спостерігається тенденція до зменшення частки довгострокових 

договорів лізингу – переважають договори терміном дії більше 2 років і до 5 

років включно (56% від загальної вартості) [2]. 

На основі аналізу умов фінансування, які наразі пропонують суб’єкти 

лізингу в Україні, можна відзначити, що спільними рисами є наявність 

авансового платежу у мінімальному розмірі 20-30% та одноразової комісії за 

організацію договору лізингу (1-2%). Однаковими є терміни фінансування – 

1-5 років. Ставка фінансування складає 20-22% у національній валюті 

фінансування. 

Також слід зазначити, що більшість лізингових компаній мають 

партнерські програми з виробниками і постачальниками техніки (з меншою 

ставкою фінансування залежно від терміну дії договору чи від розміру 

авансового платежу). Прикладом може слугувати спеціальна програма 

фінансування сільськогосподарської техніки CLAAS від ОТП Лізинг, умови 

якої представлені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 –Умови фінансування 

Термін фінансування 12 міс. 24 міс. 36 міс. 48 міс. 60 міс. 

Ставка фінансування, USD 5,0% 8,1% 9,3% 9,8% 10,2% 

Ставка фінансування, UAH 14,6% 17,8% 18,9% - - 

 

Так, у випадку з партнерською програмою фінансування 

сільськогосподарської техніки CLAAS від ОТП Лізинг базову ставку 

фінансування в 12,5% USD можна знизити до 5-10,2% в залежності від 

терміну дії договору лізингу. Ставку фінансування в гривнях в розмірі 22,5% 

річних на умовах партнерської програми можна знизити до 14,6-18,9% для 

договорів лізингу від 1 до 3 років [4]. 
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На наш погляд, лізинг може стати для підприємства більш економічно 

вигіднішим джерелом фінансування, ніж кредитування. Це можна досягти, 

враховуючи всі переваги даного джерела фінансування, законодавчі аспекти 

регулювання лізингових операцій та умови фінансування, які наразі 

пропонують лізингові компанії. 
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Більшість європейських держав звикли ставитися до України, як до 

«сировинного джерела». 

На нашу думку, наша країна може не тільки – вирощувати зернові, 

вирубувати дерева чи добувати бурштин задля експорту, а й переробляти 

дану продукцію. Наприклад, з пшениці вийде мука, яка для контрагентів, 

буде вже більше коштувати. Дуже болюче питання виникає, коли винищують 

багаторічні насадження дерев чи вимивають землю, щоб добути бурштин, 

при цьому, не оброблюють ці матеріали, а просто вивозять або 

привласнюють. В той час як іноземні сусіди піклуються про власну природу, 

купуючи у нас. Мені стає не зрозумілим, чому, маючи прекрасні родючі землі 

й природу в цілому, ми цього не цінуємо? 


