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ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ ЛІЗИНГ

МІСЦЕ 
В РЕЙТИНГУ

БАНК / ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ ОБСЯГ НОВОГО БІЗНЕСУ 
В 2020 РОЦІ, МЛН ГРН

ОБСЯГ ЛІЗИНГОВОГО ПОРТФЕЛЯ 
СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2021 РОКУ, 
МЛН ГРН

1 ОТП ЛІЗИНГ БАНКІВСЬКА ГРУПА ОТП 6 006,00 11 000,00

2 ПУМБ 771,24 1 090,81

3 КРЕДОБАНК 970,00 1 055,00

4 ТАСКОМБАНК 
РАЗОМ З УЛФ ФІНАНС, БАНКІВСЬКА ГРУПА ТАС

1 854,37 1 933,57

5 УКРГАЗБАНК 1 378,90 1 700,00

6 АЛЬФАБАНК 868,57 810,42

7 УКРЕКСІМБАНК 27,59 1 979,90

8 МТБ БАНК 18,74 36,79

9 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 31,40 31,40

10 МЕГАБАНК 1,90 1,31

ДЖЕРЕЛО: ДОСЛІДЖЕННЯ 50 ПРОВІДНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

До рейтингу ввійшли банки, які надають послуги лізингу, та лізингові компанії, що входять до складу банківських груп. Під час розрахунку використовувалися такі показники: обсяг лізингового портфеля та кількість діючих договорів станом на 

1 січня 2021 року, обсяг нового бізнесу в 2020 році та кількість укладених за рік договорів. 

загальної кількості угод укладалися 
з юридичними особами, тоді як із 
фізичними — 44%. Самі ж учасники 
ринку говорять про обмежені попит 
та пропозицію на такі послуги. «ОТП 
Лізинг», наприклад, готова фінансу-
вати фізичних осіб, але програма діє 
лише на купівлю стокових ненових 
автомобілів, які є на балансі компанії. 
Строк фінансування — до 60 місяців, 
вартість — від 8,58% до 20%.  

Поштовхом для розвитку лізингу 
може стати ухвалений у лютому  2021-го 
закон «Про фінансовий лізинг», який в 
червні замінить документ, що діє вже 
17 років. «Попередня версія закону була 
ухвалена в 2004 році і з того часу жодно-
го разу не вдосконалювалася», — розпо-
відає Марина Масіч. Новий документ 
має покращити державне регулюван-
ня лізингової діяльності та посилити 
захист прав споживачів фінансових 
послуг. Крім того, він усуне колізії між 
загальним цивільним та специфічним 
фінансовим законодавством, що міні-
мізує можливості для шахрайства як 
з боку лізингонадавачів, так і лізинго-
одержувачів. Наприклад, вирішено пи-
тання з наслідками визнання договору 
недійсними. Неврегульованість цього 
питання завдавала істотної шкоди лі-
зингодавцям та допускала фактично 
безоплатне користування предметом 
лізингу протягом тривалого строку. 
Як розповідають учасники ринку, не-
добросовісні клієнти через декілька 
років користування технікою через суд 
визнавали договір лізингу недійсним, 
повертали пошкоджену техніку лізин-
годавцю та вимагали повернення всіх 
сплачених платежів. Ба більше, були 
випадки, коли лізингоодержувач че-
рез суд не просто стягнув суму раніше 
сплачених ним платежів у гривні, а от-
римав кошти в доларовому еквіваленті 
за поточним курсом, який суттєво від-
різнявся від курсу на момент сплати 
платежів. 

Окрема стаття закону присвячена 
набуттю права власності на об’єкт лі-
зингу: підставою для цього є безумовне 
виконання лізингоодержувачами своїх 

зобов’язань, у тому числі зі сплати лі-
зингових та інших платежів, неустойки 
тощо. «Клієнт має право набути у влас-
ність об’єкт лізингу лише за умови пов-
ного виконання всіх умов договору», — 
підкреслює Марина Масіч.

Також новий закон сприятиме роз-
витку лізингу для фізичних осіб: закон 
врегулював питання нотаріальної фор-
ми договорів на транспортні засоби з 
фізособами.

Проте, як зазначає Марина Ма-
січ, кілька вимог часу так і не були 
враховані законодавцями. «Напри-
клад, незважаючи на довгоочікуване 
економікою відкриття ринку землі 
сільськогосподарського призначення 
та на дефіцит джерел фінансування 
на придбання такої землі фермерами, 
обмеження на операції з землею для 
лізингу так і не було скасовано. Тоді як 
земельні ділянки під об’єктами нерухо-
мості завжди були в обороті, та наявна 
в законодавстві рудиментарна заборо-
на на роботу з таким ділянками блокує 
розвиток сегмента лізингу нерухомо-
сті, який сьогодні практично відсутній 
в українському портфелі (за винятком 
операцій Державної іпотечної устано-
ви)», — пояснила вона. 

ФАКТОР УСПІХУ
Як альтернативу класичному кредиту-
ванню банки також пропонують клі-
єнтам різноманітні інструменти тор-
говельного фінансування: банківські 
гарантії, факторинг, документарні акре-
дитиви та інкасо, векселі. Найбільший 
попит серед клієнтів мали банківські 
гарантії та авалювання векселів. 

Начальник управління торгового 
фінансування та факторингу Райф-
файзен Банку Аваль Сергій Костогриз 
розповідає, що нефондоване торгове 
фінансування, яке не передбачає ви-
давання позики і тому банк не несе 
витрати на залучення коштів, обхо-
диться клієнтам дешевше. «Орієнту-
ватися можна на облікову ставку НБУ 
для гривневого фінансування та на 
міжбанківські відсоткові ставки для 
іноземної валюти — це і становитиме 
основну різницю у вартості порівня-
но з класичним кредитуванням», — 
пояснив він. «У випадку з гарантіями 
клієнти сплачують тільки за послугу 
«оцінки і зменшення ризику», — наво-
дить приклад директор департаменту 
торговельного та структурного фінан-
сування Креді Агріколь Банку Владис-
лав Бережний.

Якщо ж мова йде про фондоване 
торгове фінансування (факторинг, вра-
хування векселів, дисконтування екс-
портних акредитивів), то його головна 
перевага перед класичним кредиту-
ванням полягає у відмінності умов фі-
нансування: банки або не вимагають 
забезпечення, або висувають до нього 
більш лояльні вимоги. 

Традиційно вартість факторингу 
дещо вища за вартість стандартного 
кредитування: окрім фінансування, 
банки надають додатковий сервіс, зо-
крема вони повністю або частково су-
проводжують портфель дебіторської 
заборгованості постачальника, допо-
магають відстежувати, адмініструвати і 
контролювати значний потік поставок. 

 придбати в лізинг, а за рахунок ви-
вільнених власних коштів збільшити 
фінансування виробничих витрат, 
маркетингу,  досліджень та розробок, 
що дасть можливість суттєво збільши-
ти прибуток», — пояснює він. 

Крім того, кредитні лінії, що банк 
надає бізнесу, мають обмеження, зокре-
ма передбачають необхідність застави. 
Використовуючи лізинг для фінансу-
вання обладнання та придбання техні-
ки, компанія фактично відкриває нові 
кредитні лінії, які не вимагають жодної 
додаткової застави. Водночас у бізнесу 
зберігаються можливості для майбут-
ніх банківських запозичень. «До того ж 
умови лізингу можуть бути адаптовані 
до будь-якої фінансової моделі ком-
панії: графік може бути як стандарт-
ним, так і сезонним або індивідуально 
розробленим відповідно до грошових 
потоків компанії. Також договори лі-
зингу передбачають фіксовану ставку, 
тому клієнт уникає ризику валютних 
коливань, що може розцінюватися як 
своєрідне хеджування», — додає Юрій 
Василенко. Він пояснює, що на відміну 
від кредиту, розглядаючи та порівнюю-
чи пропозиції лізингу, варто звертати 
увагу не на відсоткову ставку, а на суму 
щомісячних виплат, які має сплачува-
ти компанія. Водночас слід розуміти, 
що лізинговий платіж включає в себе 
страхування об’єкта лізингу протягом 
строку дії договору та витрати, пов’яза-
ні з реєстрацією активу.

Зазвичай банки та лізингові ком-
панії пропонують клієнтам п’ятиріч-
ні договори. За даними Українського 
об’єднання лізингодавців, у 2020 році 
найчастіше укладалися угоди термі-
ном дії від трьох до п’яти років. Частка 
таких договорів становила 37% від за-
гальної вартості угод. Частка угод стро-
ком від двох до трьох років становила 
26%, а від одного до двох років — 23%. 

Наприклад, у Креді Агріколь Бан-
ку програма лізингу розрахована на 
строк від одного до п’яти років з по-
чатковим внеском від 15% вартості 
активу (мінімальна сума фінансуван-
ня — 10 тис. євро), а в Укргазбанку за 

аналогічних строків фінансування 
аванс не може бути меншим за 20%.

«Альфа-Лізинг Україна» фінансує 
в будь-якій валюті, авансовий платіж 
становить від 10%, строк фінансуван-
ня — до 60 місяців, а графік платежів 
може бути адаптований під потреби чи 
специфіку бізнесу клієнта. «Для оформ-
лення угоди потрібен мінімальний па-
кет документів, копії яких можуть бути 
завірені лише печатками компанії. Рі-
шення приймається протягом одного 
робочого дня, а якщо сума фінансуван-
ня не перевищує еквівалента $50 тис., 
рішення можна отримати за одну годи-
ну», — розповідає Лариса Власова. 

Як і в класичному кредитуванні, в 
банках та лізингових компаніях існу-
ють різноманітні програми, які дають 
змогу здешевити вартість послуги для 
клієнтів. Наприклад, минулого року 
«ОТП Лізинг» отримала чотирирічний 
кредит ЄБРР на суму до 15 млн євро 
в рамках ініціативи «Кредитна лінія 
EU4Business — ЄБРР» — ці кошти буде 
спрямовано на фінансування саме 
МСБ. Загалом «ОТП Лізинг» отримав 
від ЄБРР понад 50 млн євро. Для клієн-
тів фінансування в рамках програми 
коштуватиме від 0% до 9,76%. Міні-
мальний строк фінансування — три 
роки без права дострокового пога-
шення. Максимальна сума фінансу-
вання для одного клієнта становить 
50 тис. євро в гривневому еквіваленті. 
Компанії, які придбають техніку в рам-
ках цієї програми, зможуть отримати 
грант від ЄБРР у вигляді 10% від суми 
фінансування. 

Також у компанії існує програма 
фінансування техніки виробництва 
Республіки Бєларусь: клієнти можуть 
отримати від її уряду компенсацію 
частини відсоткової ставки у розмірі 
двох третин облікової ставки НБУ, але 
щонайбільше 8% річних. 

Поки що лізинг більш популяр-
ний серед юридичних осіб: у портфелі 
на кінець 2020 року юридичні особи 
займають 72% від загальної кілько-
сті угод. Проте, за статистикою, у 
II–ІV кварталах 2020-го лише 56% від 
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